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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Закон України
про внесення змін до Закону України "Про
Службу
безпеки
України"
щодо
удосконалення організаційно-правових засад
діяльності Служби безпеки України

Закон України
-1- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

Про Службу безпеки України

Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Про Службу безпеки України».

4
5

6
7
8

9

I. Внести до Закону України «Про Службу
безпеки України» (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними
змінами) зміни, виклавши його в такій
редакції:
«З А К О Н У К Р А Ї Н И

-2- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Абзаци перший-третій
виключити.

Враховано

законопроекту

Про Службу безпеки України
Цей Закон визначає правові засади
організації та діяльності Служби безпеки
України.

РОЗДІЛ І

-3- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Преамбулу проєкту викласти у такій
редакції: «Цей Закон визначає правові основи
організації та діяльності Служби безпеки
України, правовий статус його співробітників,
їх соціальні гарантії, а також порядок
контролю і нагляду за діяльністю Служби
безпеки України
-4- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Цей Закон визначає правові засади
організації та діяльності Служби безпеки
України.

РОЗДІЛ І
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту виключити;
10
11
12

13

14

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. Наведені в цьому Законі терміни
вживаються в такому значенні:
безпекове середовище – сукупність явищ,
обставин, умов, станів, характеристик та
інших чинників, що впливають на рівень
державної безпеки;

загрози державній безпеці – явища,
тенденції і чинники, що унеможливлюють чи
ускладнюють або можуть унеможливити чи

Стаття 1. Визначення термінів
-5- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1. Частину першу статті 1 викласти у
такій редакції:
-6- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

1. Наведені в цьому Законі терміни
вживаються в такому значенні:

Враховано

1) близькі родичі – дружина, чоловік, діти,
батьки, рідні брати і сестри;
2) державний орган – орган державної
влади, в тому числі колегіальний, інший
суб’єкт публічного права (незалежно від
наявності статусу юридичної особи), який
згідно із законом здійснює від імені держави
владні повноваження та юрисдикція якого
поширюється на територію України або
територію
адміністративно-територіальної
одиниці України;

Виключити зміни
-7- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

В абзаці другому частини 1 статті 1 після
слова «сукупність» доповнити словами
«актуальних для України як держави»;
-8- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к. №195)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 статті 1 Розділу
І законопроекту, після слів «обставин, умов»,
викласти у наступні редакції: «характеристик
та інших чинників, включаючи і глобальні,
регіональні та національні аспекти, що
впливають на рівень державної безпеки;»;
-9- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити статтю 1 новими абзацами в
такій редакції:
1) близькі родичі - дружина, чоловік, діти,
батьки, рідні брати і сестри;
2) державний орган - орган державної
влади, в тому числі колегіальний, інший
суб’єкт публічного права (незалежно від
наявності статусу юридичної особи), який
згідно із законом здійснює від імені держави
владні повноваження та юрисдикція якого
поширюється на територію України або
територію
адміністративно-територіальної
одиниці України ;
-10- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
"загрози державній безпеці – явища,
тенденції і чинники невоєнного характеру, що

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано частково

3) загрози державній безпеці України–
явища, тенденції і чинники невоєнного
характеру,
що
унеможливлюють
чи
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ускладнити
захищеність
державного
суверенітету, територіальної цілісності і
демократичного конституційного ладу та
інших національних інтересів від реальних і
потенційних загроз невоєнного характеру.
Актуальні загрози державній безпеці України
визначаються
Стратегією
національної
безпеки України;

унеможливлюють чи ускладнюють або
можуть унеможливити чи ускладнити
захищеність
державного
суверенітету,
територіальної цілісності і демократичного
конституційного ладу та інших національних
інтересів"
-11- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

загрози державній безпеці – явища,
тенденції і чинники, що унеможливлюють чи
ускладнюють або можуть унеможливити чи
ускладнити
захищеність
державного
суверенітету, територіальної цілісності і
демократичного конституційного ладу та
інших національних інтересів від реальних і
потенційних загроз невоєнного характеру.
-12- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у абзаці третьому частини 1 статті 1
проекту: слово "національної" замінити
словами "забезпечення державної"
-13- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Слово "національної" замінити словом
"державної"
-14- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ускладнюють або можуть унеможливити чи
ускладнити
захищеність
державного
суверенітету, територіальної цілісності і
конституційного ладу та інших національних
інтересів;

в абзаці третьому частини 1 статті 1
законопроекту слово “національної” замінити
словами “забезпечення державної”.
Обгрунтування:
Законопроектом (стаття 1; визначення
терміну “загрози державній безпеці”)
передбачено, що актуальні загрози державній
безпеці України визначатимуться Стратегією
національної безпеки України.
Зазначені положення законопроекту не
узгоджуються з положеннями Закону України
“Про національну безпеку України” (статті 1 і
26) та нещодавно затвердженою Президентом
України Стратегією національної безпеки
України (пункт 66; затверджена Указом
Президента України від 14.09.2020 № 392).
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Відповідно до вказаних документів
Стратегія забезпечення державної безпеки
України є складовою, однією зі сфер (як і інші
сфери – воєнна сфера, сфера кібербезпеки та
інші) національної безпеки України.
При цьому, Стратегією національної
безпеки України визначаються актуальні
загрози не державній, а національній безпеці.
Визначені вказаною Стратегією загрози
національній безпеці основою для визначення
загроз у інших відповідних сферах, у т.ч. у
сфері забезпечення державної безпеки, які
мають
закріплюватися
у
відповідних
стратегіях. При цьому, цілком очевидно та
обґрунтовано, що проекти стратегій у певних
сферах національної безпеки України
розроблятимуть відповідні державні органи,
до компетенції яких віднесено забезпечення
безпеки в цих сферах.
-15- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

У абзаці третьому частини 1 статті 1 (щодо
визначення терміну “загрози державній
безпеці”) законопроекту пропонуємо слово
“національної”
замінити
словами
“забезпечення державної”.
загрози державній безпеці – явища,
тенденції і чинники, що унеможливлюють чи
ускладнюють або можуть унеможливити чи
ускладнити
захищеність
державного
суверенітету, територіальної цілісності і
демократичного конституційного ладу та
інших національних інтересів від реальних і
потенційних загроз невоєнного характеру.
Актуальні загрози державній безпеці України
визначаються
Стратегією
забезпечення
державної безпеки України;
-16- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

загрози державній безпеці – явища,
тенденції і чинники, що унеможливлюють чи
ускладнюють або можуть унеможливити чи
ускладнити
захищеність
державного
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суверенітету, територіальної цілісності і
демократичного конституційного ладу та
інших національних інтересів від реальних і
потенційних загроз невоєнного характеру.
Актуальні загрози державній безпеці України
визначаються
Стратегією
забезпечення
державної безпеки України;
-17- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

В абзаці 3 частини 1 статті 1 слова
«Стратегією національної безпеки України»
замінити словами «Стратегією забезпечення
державної безпеки України».
-18- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

У абзаці третьому частини 1 статті 1 (щодо
визначення терміну “загрози державній
безпеці”) законопроекту пропонуємо слово
“національної”
замінити
словами
“забезпечення державної”.
-19- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

У абзаці третьому частини 1 статті 1
(щодо визначення терміну «загрози державній
безпеці») законопроекту пропоную слово
«національної»
замінити
словами
«забезпечення державної».
-20- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у частині першій статті 1: - у визначенні
поняття «загрози державній безпеці» слова
«Стратегією національної безпеки України»
замінити словами «Стратегією забезпечення
державної безпеки України»;
-21- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

В абзаці третьому частини 1 статті 1
(щодо визначення терміну “загрози державній
безпеці”) законопроекту пропонуємо слово
“національної”
замінити
словами
“забезпечення державної”.
-22- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

після
слів
"цілістності
"демократичного" виключити,

Пропозиція
народних депутатів –

і"

слово

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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-23- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті третьому частини першої статті 1
після слів «загрози державній безпеці»
доповнити словом «України»;

15

-24- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 1 статті 1 доповнити абзацом 3 у
такій редакції:
"інформація про шкоду або загрозу
суспільним інтересам – це інформація про:
можливі факти корупційних чи інших
кримінальних
правопорушень;
правопорушень пов’язаних з корупцією,
інших порушень Закону України “Про
запобігання корупції”; порушення прав
людини; аварії, катастрофи, небезпечні
природні явища та інші надзвичайні події, що
сталися або небезпека яких реально виникла;
харчові продукти, і предмети побуту або
загрозу погіршення їхньої якості, які є
небезпечними для життя і здоров’я людини;
дисциплінарний проступок, адміністративне
правопорушення, інші дії або бездіяльність
суб’єктів владних повноважень, юридичних
осіб, їх посадових чи службових осіб,
фізичних осіб, якими завдано шкоду
конституційному устрою України, життю,
здоров’ю або безпеці людини, стану довкілля,
миру і безпеці людства або створено реальну
загрозу завдання такої шкоди;"
-25- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

4) збройний опір – здійснення опору
озброєною особою, а також наявність
інформації про готування особи до вчинення
такого опору;

Враховано
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№

16

Редакція, прийнята в першому читанні

конспірація – приховування (збереження у
таємниці) інформації щодо сил, засобів, дій,
методів, форм, планів і намірів Служби
безпеки України шляхом застосування
спеціальних заходів і засобів шифрування та
обмеження у встановленому законодавством
порядку доступу до відомостей;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

доповнити статтю 1 новим абзацом:
4) збройний опір - здійснення опору
озброєною особою, а також наявність
інформації про готування особи до вчинення
такого опору;
6) парламентський контрольний комітет комітет Верховної Ради України, до предмета
відання якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів;
-26- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

конспірація – приховування (збереження у
таємниці) інформації щодо сил, засобів, дій,
методів, форм, планів і намірів Служби
безпеки України шляхом застосування
спеціальних заходів і засобів шифрування та
обмеження у встановленому законодавством
порядку доступу до відомостей;
-27- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
Додати нове визначення такого змісту:
оперативно-бойова діяльність - форма
оперативно-службової
діяльності
військовослужбовців Служби безпеки
України, яка полягає у здійсненні ними в
умовах
безпосереднього
підвищеного
ризику для життя та здоров’я заходів (в
тому числі силових) з протидії незаконним
збройним
формуванням
(групам),
терористичним організаціям (групам),
розвідувально-диверсійним
групам
іноземних
держав,
припинення
терористичних
актів
і
злочинів
терористичної
спрямованості,
забезпечення
режиму
воєнного
та
надзвичайного стану в разі їх оголошення;
оперативно-бойовий
підрозділ
–
підрозділ Служби безпеки України,

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5)
конспірація
–
приховування
(збереження у таємниці) інформації щодо сил,
засобів, дій, методів, форм, планів і намірів
Служби
безпеки
України
шляхом
застосування спеціальних заходів і засобів
шифрування та обмеження у встановленому
законом порядку доступу до відомостей;
9) парламентський контрольний комітет –
комітет Верховної Ради України, до предмета
відання якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів;
7) оперативно-бойова діяльність – форма
оперативно-службової
діяльності
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, яка полягає у здійсненні ними в
умовах безпосереднього підвищеного ризику
для життя та здоров’я заходів (у тому числі
силових) з протидії незаконним збройним
(воєнізованим)
формуванням
(групам),
терористичним
організаціям
(групам),
розвідувально-диверсійним
групам,
припинення терористичних актів і злочинів
терористичної спрямованості, участі у
забезпеченні
режиму
воєнного
та
надзвичайного стану в разі їх оголошення;
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Редакція, прийнята в першому читанні

оперативно-службова
діяльність
–
діяльність органів, підрозділів, закладів
(підрозділів закладів), установ, а також
співробітників Служби безпеки України,
безпосередньо спрямована на виконання її
завдань, здійснення функцій і реалізацію
повноважень, яка передбачає поєднання
гласних і негласних методів;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

уповноважений здійснювати оперативнобойову діяльність;
-28- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

оперативно-службова діяльність Служби
безпеки України – діяльність органів,
підрозділів, закладів (підрозділів закладів),
установ, а також співробітників Служби
безпеки України, безпосередньо спрямована
на виконання її завдань, здійснення функцій і
реалізацію повноважень, яка передбачає
поєднання гласних і негласних методів;
-29- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8)
оперативно-службова
діяльність
Служби безпеки України – діяльність органів,
підрозділів, закладів (підрозділів закладів),
установ, а також співробітників Служби
безпеки України, безпосередньо спрямована
на виконання її завдань, здійснення функцій і
реалізацію повноважень з поєднанням
гласних і негласних методів;

виключити зміни

18

співробітник Служби безпеки України –
співробітник, якому присвоєне спеціальне
звання, військовослужбовець або державний
службовець Служби безпеки України;

-30- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У статті 1 проекту Закону «Про Службу
безпеки України» (в новій редакції) із тексту
виключити визначення термінів «оперативнослужбова діяльність»
-31- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

співробітник Служби безпеки України –
особа, якій присвоєне спеціальне звання,
військовослужбовець
або
державний
службовець у випадках передбачених цим
Законом;
-32- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

оперативно-бойовий підрозділ – підрозділ
Служби безпеки України, уповноважений
здійснювати оперативно-бойову діяльність;
-33- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Абзац 6 частини 1 статті 1 викласти у такій
редакції:
«співробітник Служби безпеки
України – співробітник, якому присвоєне
спеціальне звання або військовослужбовець
Служби безпеки України;»
-34- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

співробітник
кадрового
складу
–
співробітник Служби безпеки України, який
виконує посадові (службові) обов’язки,

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з

12) співробітник кадрового складу –
співробітник Служби безпеки України, який
за посадою, що він займає у Службі безпеки
України, виконує посадові (службові)
обов’язки,
безпосередньо
пов’язані
з
організацією, здійсненням чи забезпеченням
виконання завдань, функцій і реалізацією
повноважень Служби безпеки України;
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Редакція, прийнята в першому читанні

оперативний підрозділ – підрозділ Служби
безпеки України, уповноважений здійснювати
контррозвідувальну, оперативно-розшукову
діяльність, проводити оперативно-технічні
заходи, а також брати участь у їх здійсненні
(проведенні);

співробітник

під

прикриттям

-

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

безпосередньо пов’язані з організацією,
здійсненням чи забезпеченням виконання
завдань, функцій і реалізацією повноважень
Служби безпеки України;
-35- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті дев’ятому частини першої статті
1 після слова «який» доповнити словами «за
посадою, що він займає у Службі безпеки
України,»;

питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

-36- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

оперативний підрозділ Служби безпеки
України
–
підрозділ
уповноважений
здійснювати
контррозвідувальну,
оперативно-розшукову діяльність, а також
брати участь у її здійсненні (проведенні);
-37- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано частково

У статті 1 проекту Закону «Про Службу
безпеки України» (в новій редакції)
визначення терміну «оперативний підрозділ»
викласти у такій редакції: «оперативний
підрозділ – підрозділ Служби безпеки
України,
уповноважений
здійснювати
контррозвідувальну, оперативно-розшукову
діяльність;».
-38- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Абзац шостий частини 1 статті 1
законопроекту викласти у такій редакції:
«оперативний підрозділ – підрозділ
Служби безпеки України, уповноважений
здійснювати
контррозвідувальну,
оперативно-розшукову діяльність, проводити
оперативно-технічні та інші заходи у межах
завдань, визначених статтею 3 цього Закону, а
також брати участь у їх здійсненні
(проведенні);».
-39- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

6) оперативний підрозділ (Служби безпеки
України)
–
підрозділ
уповноважений
здійснювати
контррозвідувальну,
оперативно-розшукову діяльність, проводити
оперативно-технічні та інші заходи у межах
завдань, визначених статтею 3 цього Закону, а
також брати участь у їх здійсненні
(проведенні);

13) співробітник Служби безпеки України
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

співробітник Служби безпеки України, який
виконує посадові (службові) обов'язки без
розкриття його належності до Служби безпеки
України перед особами, яким в установленому
порядку не надано доступу до інформації про
таку належність;

співробітник Служби безпеки України під
прикриттям - співробітник який виконує
посадові (службові) обов'язки без розкриття
його належності до Служби безпеки України
перед особами, яким в установленому порядку
не надано доступу до інформації про таку
належність;
-40- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
спеціальний засіб – пристрій, прилад,
предмет,
спеціально
виготовлений,
конструктивно призначений і технічно
придатний для захисту людей від ураження
різними предметами (у тому числі зброєю),
тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника,
супротивника),
пригнічення чи обмеження волі людини
(психологічної
чи
фізичної)
шляхом
здійснення впливу на неї чи на предмети, що
її оточують, а також засоби активної оборони,
військова та спеціальна техніка, службова
тварина;
-41- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Пункт одинадцятий частини першої статті
1 викласти в такій редакції: «11) співробітник
Служби безпеки України під прикриттям –
співробітник кадрового складу, який виконує
посадові (службові) обов'язки без розкриття
інформації про його належність до Служби
безпеки
України
особам,
яким
в
установленому порядку не надано доступу до
такої інформації;»;
-42- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

структура прикриття – це фізична особапідприємець, юридична особа (суб’єкт
господарської діяльності, некомерційної
(неприбуткової) господарської діяльності,
неприбуткова установа або організація) чи
філія,
представництво
(відокремлений
підрозділ)
вже
існуючого
суб’єкта
господарювання або неприбуткової установи

структура прикриття Служби безпеки
України – це фізична особа-підприємець,
юридична особа (суб’єкт господарської
діяльності, некомерційної (неприбуткової)
господарської
діяльності,
неприбуткова
установа або організація) чи філія,
представництво (відокремлений підрозділ)

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

під прикриттям – співробітник кадрового
складу, який виконує посадові (службові)
обов'язки без розкриття інформації про його
належність до Служби безпеки України
особам, яким в установленому порядку не
надано доступу до такої інформації;
12) спеціальний засіб – пристрій, прилад,
предмет,
спеціально
виготовлений,
конструктивно призначений і технічно
придатний для захисту людей від ураження
різними предметами (у тому числі зброєю),
тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника,
супротивника),
пригнічення чи обмеження волі людини
(психологічної
чи
фізичної)
шляхом
здійснення впливу на неї чи на предмети, що
її оточують, а також засоби активної оборони,
військова та спеціальна техніка, службова
тварина;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно

15) структура прикриття Служби безпеки
України – фізична особа-підприємець,
юридична особа чи її філія, представництво
(відокремлений підрозділ), що створюються
та/або використовуються для забезпечення
конспірації оперативно-службової діяльності;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

або організації державної форми власності, які
створені на території України або за кордоном
та використовуються Службою безпеки
України для забезпечення конспірації
оперативно-службової діяльності відповідно
до чинного законодавства України та з
урахуванням законодавства країни, на
території якої вони функціонують;

вже існуючого суб’єкта господарювання або
неприбуткової установи або організації
державної
форми
власності,
що
використовуються Службою безпеки України
для забезпечення конспірації оперативнослужбової діяльності;
-43- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано частково

В абзаці 9 частини 1 статті 1 Розділу І
вилучити
словосполучення
«або
за
кордоном» та викласти абзац у такій
редакції: «структура прикриття – це фізична
особа-підприємець, юридична особа (суб’єкт
господарської діяльності, некомерційної
(неприбуткової) господарської діяльності,
неприбуткова установа або організація) чи
філія,
представництво
(відокремлений
підрозділ)
вже
існуючого
суб’єкта
господарювання або неприбуткової установи
або організації державної форми власності, які
створені на території України або за кордоном
та використовуються Службою безпеки
України для забезпечення конспірації
оперативно-службової діяльності відповідно
до чинного законодавства України та з
урахуванням законодавства країни, на
території якої вони функціонують;.»
-44- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

структура прикриття – це фізична особапідприємець,
юридична особа (суб’єкт
господарської діяльності, некомерційної
(неприбуткової) господарської діяльності,
неприбуткова установа або організація) чи
філія,
представництво
(відокремлений
підрозділ) вже існуючого
суб’єкта
господарювання або неприбуткової установи
або організації державної форми власності,
які створені на території України та
використовуються Службою безпеки України
для забезпечення конспірації оперативнослужбової діяльності відповідно до чинного
законодавства України та з урахуванням

11

№

22

Редакція, прийнята в першому читанні

сили і засоби – співробітники і працівники
Служби безпеки України та особи, залучені до
конфіденційного співробітництва, гласні та
негласні позаштатні працівники, підрозділи,
підприємства, установи, організації, заклади,
засоби контррозвідки та структури прикриття,
будівлі, приміщення, транспортні засоби,
інформаційні системи та бази даних, технічні
засоби, озброєння, боєприпаси, військова та
спеціальна техніка, спеціальні технічні
засоби, інше майно, кошти в національній та
іноземних валютах, які використовуються для
здійснення завдань та функцій Служби
безпеки України діяльності або для організації
чи забезпечення їх здійснення;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законодавства країни, на території якої вони
функціонують;
-45- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано

у частині першій статті 1: - у визначенні
поняття «структура прикриття» слова «або за
кордоном» виключити;
-46- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

У частині першій статті 1: в абзаці
дев’ятому слова «або за кордоном»
виключити;
-47- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити статтю 1 новим абзацом:
9) озброєна особа - особа, яка має при собі
вогнепальну або іншу зброю або інший
предмет, використання якого може завдати
значної шкоди життю та здоров’ю людини;
-48- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано редакційно

сили і засоби Служби безпеки України –
співробітники і працівники Служби безпеки
України
та
особи,
залучені
до
конфіденційного співробітництва, гласні та
негласні позаштатні працівники, підрозділи,
підприємства, установи, організації, заклади,
засоби контррозвідки та структури прикриття,
будівлі, приміщення, транспортні засоби,
інформаційні системи та бази даних, технічні
засоби, озброєння, боєприпаси, військова та
спеціальна техніка, спеціальні технічні
засоби, інше майно, кошти в національній та
іноземних валютах, які використовуються для
здійснення завдань та функцій Служби
безпеки України діяльності або для організації
чи забезпечення їх здійснення;
-49- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

10) сили і засоби Служби безпеки України
– співробітники і працівники Служби безпеки
України
та
особи,
залучені
до
конфіденційного співробітництва, гласні та
негласні позаштатні працівники, підрозділи,
підприємства, установи, організації, заклади,
засоби контррозвідки, будівлі, приміщення,
транспортні засоби, інформаційні системи та
бази даних, технічні засоби, озброєння,
боєприпаси, військова та спеціальна техніка,
спеціальні технічні засоби, інше майно, кошти
в національній та іноземних валютах, які
використовуються для виконання завдань та
здійснення функцій Служби безпеки України
або для організації чи забезпечення їх
здійснення;

виключити зміни
-50- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У частині першій статті 1: абзац 11
виключити.

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

23

суд – суд, що входить до системи
судоустрою України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-51- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

суд – орган, що здійснює правосуд та
входить до системи судоустрою України;
-52- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити зміни

24

споживачі – Президент України, Голова
Верховної Ради України, голова та члени
комітету Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, Прем’єр-міністр України, визначені
ним посадові особи виконавчої влади, члени
Кабінету Міністрів України, Голова та члени
Центральної виборчої комісії, члени та
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, а також визначені Президентом
України інші складові сектору безпеки і
оборони України, яким у встановленому
законодавством порядку надається здобута
або створена під час оперативно-службової

-53- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Абзац 11 частини першої статті 1 проекту,
де вміщено визначення поняття «суд»
пропонуємо виключити, оскільки питанням
судоустрою
присвячено
в
системі
законодавства України спеціальний закон
(«Про судоустрій і статус суддів»), а питання
судоустрою взагалі не належать до предмету
регулювання Закону України «Про Службу
безпеки України».
-54- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано

У статті 1 проекту Закону «Про Службу
безпеки України» (в новій редакції) із тексту
виключити визначення термінів «суд»
-55- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-56- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
1. Абзац 12 частини першої статті 1
проекту пропонуємо викласти в такій
редакції: «споживачі – Президент України,
Голова Верховної Ради України, члени
комітету Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, члени Кабінету Міністрів України,
визначені
Прем’єр-міністром
України
посадові особи органів виконавчої влади,
члени та Секретар Ради національної безпеки
і оборони України, визначені Президентом

Враховано частково

14) споживачі – Президент України,
Голова Верховної Ради України, народні
депутати України, які входять до складу
комітету Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, Прем’єр-міністр України, визначені
ним посадові особи виконавчої влади, члени
Кабінету Міністрів України, Голова та члени
Центральної виборчої комісії, члени та
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, а також визначені Президентом
України інші складові сектору безпеки і
оборони України, яким у встановленому
законодавством
порядку
надається
інформація щодо викликів і загроз державній

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

діяльності
інформація.

Служби

безпеки

України

Пропозиції та поправки до проекту

України інші складові сектору безпеки і
оборони України, яким у встановленому
законодавством порядку надається здобута
або створена під час оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України
інформація.».
-57- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слова "голова та члени" замінити словами
"народні депутати України, які входять до
складу"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безпеці, здобута або створена Службою
безпеки України.

Враховано

25

-58- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

26

У частину першу статті 1 Законопроекту
додати абзац тринадцятий такого змісту:
«стан війни - відносини держав з моменту
оголошення війни між ними до її закінчення
(укладення миру).»
-59- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1. В статті 1 доповнити новим абзацом
такого змісту:
«інформація про шкоду або загрозу
суспільним інтересам – це інформація про:
можливі факти корупційних чи інших
кримінальних
правопорушень;
правопорушень пов’язаних з корупцією,
інших порушень Закону України “Про
запобігання корупції”; порушення прав
людини; аварії, катастрофи, небезпечні
природні явища та інші надзвичайні події, що
сталися або небезпека яких реально виникла;
харчові продукти, і предмети побуту або
загрозу погіршення їхньої якості, які є
небезпечними для життя і здоров’я людини;
дисциплінарний проступок, адміністративне
правопорушення, інші дії або бездіяльність
суб’єктів владних повноважень, юридичних
осіб, їх посадових чи службових осіб,
фізичних осіб, якими завдано шкоду
конституційному устрою України, життю,

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здоров’ю або безпеці людини, стану довкілля,
миру і безпеці людства або створено реальну
загрозу завдання такої шкоди;»
27
28
29

30

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються
у значенні, наведеному в інших законах
України.
Стаття 2. Статус Служби безпеки України
1. Служба безпеки України – державний
орган
спеціального
призначення
з
правоохоронними функціями, що забезпечує
державну безпеку України.

2. Служба безпеки України є: головним
органом із забезпечення державної безпеки;
головним органом у загальнодержавній
системі
боротьби
з
терористичною
діяльністю;
спеціально
уповноваженим
державним
органом
у
сфері
контррозвідувальної діяльності; спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
забезпечення охорони державної таємниці.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються
у значенні, наведеному в інших законах
України.
Стаття 2. Статус Служби безпеки України
-60- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1. Служба безпеки України – державний
правоохоронний
орган
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями по забезпеченню захисту
конституційного
ладу
України
її
економічної та інформаційної безпеки,
свободи
політичної
діяльності
конституційних прав і свобод громадян.
-61- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
2. У статті 2 частину першу викласти у
такій редакції:«1. Служба безпеки України –
державний орган спеціального призначення з
правоохоронними функціями, що забезпечує
державну безпеку як складову національної
безпеки України.»;
-62- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Пункт 1 статті 2 Розділу І законопроекту,
після слів «призначення з правоохоронними
функціями, що», доповнити словами: «з
неухильним дотриманням прав і свобод
людини і громадянина,»;
-63- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
3. У статті 2 частину частину другу
викласти у такій редакції: «2. Служба безпеки
України є: головним органом із забезпечення
державної безпеки; головним органом у
загальнодержавній системі боротьби з
терористичною
діяльністю;
спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
контррозвідувальної
діяльності;

Враховано частково

1. Служба безпеки України – державний
орган
спеціального
призначення
з
правоохоронними функціями, що забезпечує
державну безпеку як складову національної
безпеки України.

Враховано

Відхилено

Враховано

2. Служба безпеки України є: головним
органом із забезпечення державної безпеки;
головним органом у загальнодержавній
системі
боротьби
з
терористичною
діяльністю;
спеціально
уповноваженим
державним
органом
у
сфері
контррозвідувальної
діяльності;
національним органом безпеки – спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
забезпечення охорони державної таємниці.

15

№

31

Редакція, прийнята в першому читанні

3. Служба безпеки України входить до
складу сил безпеки сектору безпеки і оборони,
підпорядкована Президентові України та
підконтрольна Верховній Раді України.

Пропозиції та поправки до проекту

національним органом безпеки - спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
забезпечення охорони державної таємниці.»;
-64- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Служба безпеки України відноситься до
складу
правоохоронного
органу
зі
спеціальними функціями по забезпеченню
національної,
державної
безпеки,
територіальної
цілісності
та
недоторканності
України,
правового
порядку суспільного життя в Україні на
засадах
політичної,
економічної
та
ідеологічної
багатоманітності,
підпорядкований
Кабінету
Міністрів
України та підконтрольний Верховній Раді
України.
-65- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Стаття
України

3.

Завдання

Служби

безпеки

Відхилено

Враховано редакційно

Частину 3 статті 2 викласти у такій
редакції: «3. Служба безпеки України входить
до складу сил безпеки сектору безпеки і
оборони, підпорядкована Президенту України
та підконтрольна Верховній Раді України в
межах, визначених Конституцією України та
законами України.»
-67- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

-68- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Статтю 3 викласти у такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Служба безпеки України входить до
складу сил безпеки сектору безпеки і оборони,
підпорядкована Президенту України та
підконтрольна та підзвітна Верховній Раді
України в межах, визначених Конституцією
України та законами України.

Враховано частково

3. Служба безпеки України входить до
складу сил безпеки сектору безпеки і оборони,
підпорядкована Кабінету Міністрів України
та підконтрольна Верховній Раді України.
-66- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

у частині третій статті 2 після слово "та"
замінити
знаком
","
після
слова
"підконтрольна" доповнити словами "та
підзвітна"
32

Висновки, обґрунтування

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано частково

Стаття
України

3.

Завдання

Служби

безпеки

16

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Стаття 3. Завдання Служби безпеки
України
1.
На
Службу
безпеки
України
покладається
у
межах
визначеної
законодавством
компетенції
захисту
державного суверенітету, територіальної
цілісності і демократичного конституційного
ладу
та
інших
життєво
важливих
національних інтересів від реальних і
потенційних загроз, що визначаються у
Стратегії національної безпеки України,
Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії
кібербезпеки
України,
Стратегією
забезпечення державної безпеки України,
інших документах з питань національної
безпеки і оборони, які схвалюються Радою
національної безпеки і оборони України та
вводяться в дію указами Президента України.
2. На Службу безпеки України
покладається виконання таких завдань:
1)
протидія
розвідувально-підривній
діяльності проти України; 2) боротьба з
тероризмом;
3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
безпеки
народонаселення,
політичного,
економічного, оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури;
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;
4)
попередження,
виявлення
та
припинення кримінальних правопорушень
проти основ національної безпеки, миру і
безпеки людства, розповсюдження зброї
масового ураження та інших злочинів, які
становлять загрозу державній безпеці
України;
5) охорона державної таємниці.»
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

34

1.
На
Службу
безпеки
України
покладається виконання таких завдань:

35

1)
протидія
розвідувально-підривній
діяльності проти України;

-69- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1. Служба безпеки України на
виконання Конституції та законодавства
України здійснює захист суверенітету,
територіальної
цілісності
та
недоторканності
України,
забезпечує
національну, державну, економічну та
інформаційну безпеку її суспільного життя.
2. Для виконання покладених завдань
Служба
безпеки
України
здійснює
функціональні повноваження:
-70- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1) інформаційно-аналітична робота в
інтересах
ефективного
проведення
органами державної влади та управління
України
внутрішньої
і
зовнішньої
діяльності, вирішення проблем оборони,
стану економічного, науково-технічного
розвитку, правового порядку в Україні.
-71- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

33
Відхилено

1.
На
Службу
безпеки
України
покладається виконання таких завдань:

Відхилено

1)
протидія
розвідувально-підривній
діяльності проти України;

Враховано частково

Пункт перший частини першої статті 3
проєкту Закону викласти у такій редакції: «1)
протидія
розвідувальній
та
підривній
діяльності проти України з боку іноземних
спеціальних служб, окремих організацій, груп
та осіб;»
36
37

2) боротьба з тероризмом;
3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
безпеки
народонаселення,
політичного,
економічного, оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури;
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;

2) боротьба з тероризмом;
-72- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3) контррозвідувальне забезпечення
правового
порядку,
державного
суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності,
обороноздатності,
незалежності
та
непорушності
конституційного ладу у системі державного
управління,
безпеки
політичного,
інформаційного, економічного та науково-

Враховано частково

3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
політичного, економічного, оборонного,
інформаційного
і
науково-технічного
потенціалу, кібербезпеки та інформаційної
безпеки
держави,
об'єктів
критичної
інфраструктури,
сфери
міжнародних
відносин;

18

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

технічного потенціалу, кібербезпеки та
інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури,
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;
-73- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

В пункті 3 частини 1 статті 3 Розділу І
слово «економічного» вилучити.
-74- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного
суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і
системи державного управління,
безпеки оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури; реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;
-75- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
політичного, економічного, оборонного,
інформаційного
і
науково-технічного
потенціалу, кібербезпеки та інформаційної
безпеки
держави,
об'єктів
критичної
інфраструктури;
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;
-76- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт третій частини першої статті 3
проєкту Закону викласти у такій редакції:
«3) контррозвідувальне забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, конституційного ладу і системи
державного
управління,
безпеки
народонаселення, політичного, економічного,
оборонного і науково-технічного потенціалу,
кібербезпеки та інформаційної безпеки
держави, об'єктів критичної інфраструктури;

19

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

реалізації зовнішньоекономічних інтересів
держави;»
-77- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

В тексті пункту третього частини 1
статті 3 слово «народонаселення» замінити
словом «населення»;
-78- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

у статті 3:
а) підпункт 3 частини першої викласти в
наступній редакції: «3) контррозвідувальний
захист
державного
суверенітету,
конституційного ладу і територіальної
цілісності, оборонного і науково-технічного
потенціалу, кібербезпеки, економічної та
інформаційної безпеки держави, об’єктів
критичної інфраструктури;»;
-79- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті 3 частини першої статті 3 та далі
в тексті законопроекту слова «реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;»
замінити словами "сфери міжнародних
відносин;"
38

4)
попередження,
виявлення
та
припинення кримінальних правопорушень
проти основ національної безпеки, миру і
безпеки людства, розповсюдження зброї
масового ураження та інших злочинів, які
становлять загрозу державній безпеці
України;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

-80- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Відхилено

4. Пункт четвертий частини першої статті
3 викласти після слова «виявлення»
доповнити словом «розкриття»;
-81- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

У частині першій статті 3 законопроекту
пункт 4 виключити.
Обґрунтування: функція має тимчасовий
характер, тому не повинна бути в «тілі»
закону. Всі питання, пов’язані зі строками
завершення виконання Службою безпеки
України функцій досудового розслідування
врегульовані в п.6 Прикінцевих та перехідних
положень та відповідає визначеним у ст.19
Закону України «Про національну безпеку

20

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України» повноваженням Служби безпеки
України.
-82- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
4) забезпечення оперативно-розшукової
діяльності та досудового слідства по
виявленню, припиненню та розкриттю
кримінальних
правопорушень
проти
національної, державної, економічної та
інформаційної безпеки, проти громадської
безпеки та політичних свобод громадян,
розслідування яких віднесено до компетенції
Служби безпеки України;
-83- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
4)
попередження,
виявлення
та
припинення кримінальних правопорушень
проти основ національної безпеки, миру і
безпеки людства, розповсюдження зброї
масового ураження та інших злочинів, які
становлять загрозу державній безпеці України
до 1 січня 2023 року;
-84- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно
в п. 11 прикінцевих
та перехідних положень

Відхилено

У розділі І законопроекту у пункті 4
частини першої статті 3 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, після слів
«попередження, виявлення та припинення»
доповнити словами «розкриття та досудове
розслідування»; а після слів «які становлять
загрозу
державній
безпеці
України»
доповнити словами «а також попередження,
виявлення, припинення і розкриття інших
протиправних дій, якщо вони безпосередньо
створюють реальну загрозу державній
безпеці;».
-85- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

У частині першій статті 3 законопроекту
пункт 4 виключити.
-86- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 4 виключити;
39

5) охорона державної таємниці.

-87- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
5)
попередження,
виявлення
та
припинення кримінальних правопорушень
проти основ національної, економічної та
інформаційної безпеки, миру і безпеки
людства, свободи політичної діяльності,
упередження посягань на конституційні права
і свободи громадян,розповсюдження зброї
масового ураження та інших злочинів, які
становлять загрозу державній безпеці
діяльності України;
-88- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)
Пункт 5 статті 3 законопроекту викласти
у такій редакції: «5) забезпечення охорони
державної таємниці».
-89- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

4) забезпечення
таємниці.

охорони

державної

Враховано

Відхилено

підпункт 5 вважати 4.
40

-90- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту після пункту 5
частини першої статті 3 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, доповнити
новим абзацом такого змісту: «Служба
безпеки України, в межах виконання цих
завдань, здійснює боротьбу з організованою
злочинністю.».
-91- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Статтю 3 законопроекту доповнити
абзацом такого змісту: «Служба безпеки
України виконує інші завдання, визначені
законами України.».
41

Стаття 4. Функції Служби безпеки України

42

1. Для виконання покладених на неї
завдань Служба безпеки України здійснює:

Стаття 4. Функції Служби безпеки України
-92- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Частину першу статті 4 викласти в
наступній редакції:

Враховано частково

1. Для виконання покладених на неї
завдань Служба безпеки України здійснює:
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№

43

Редакція, прийнята в першому читанні

1) контррозвідувальну діяльність;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«1. Для виконання покладених на неї
завдань Служба безпеки України здійснює: 1)
інформаційно-аналітичну
діяльність;
2)
контррозвідувальну
діяльність;
3)
оперативно-розшукову діяльність у межах,
встановлених законом; 4) діяльність із
забезпечення охорони державної таємниці.
-93- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

Додати нове визначення такого змісту:
2) оперативно-бойову діяльність;
-94- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту у пункті 1
частини першої статті 4 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, після слів
«контррозвідувальну діяльність» доповнити
словами «та розвідувальну діяльність в
інтересах контррозвідувальної діяльності».
-95- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) контррозвідувальну діяльність;

Пункт 1 частини 1 статті 4 викласти у такій
редакції: «1) контррозвідувальний захист
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, оборонного і
науково-технічного потенціалу, об’єктів
критичної інфраструктури, забезпечення
кібернетичної та інформаційної безпеки
держави;»
44
45
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2) оперативно-розшукову діяльність;
3) діяльність із забезпечення охорони
державної таємниці;
4) досудове розслідування кримінальних
правопорушень, що становлять загрозу
державній безпеці, віднесених до підслідності
слідчих органів Служби безпеки України.

2) оперативно-розшукову діяльність;

-96- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
4) досудове розслідування кримінальних
правопорушень, що становлять загрозу
суверенітету та недоторканності країни,
національній, державній, економічній та
інформаційній безпеці, віднесених до
підслідності слідчих органів Служби
безпеки України.

Відхилено

3) діяльність із забезпечення охорони
державної таємниці;
4) досудове розслідування кримінальних
правопорушень, віднесених до підслідності
Служби безпеки України.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-97- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Пункт 4 частини 1 статті 4 Розділу І
вилучити.
-98- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

4) досудове розслідування кримінальних
правопорушень, що становлять загрозу
державній безпеці, віднесених до підслідності
слідчих органів Служби безпеки України до 1
січня 2023 року.
-99- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
Пункт 4 частини першої статті 4
законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Поправкою пропонується виключити з
функцій Служби безпеки України здійснення
досудового розслідування окремих злочинів.
Передбачення за СБУ вказаної функції
порушує баланс конституційних повноважень
між Президентом України та Кабінетом
Міністрів України і фактично створює
паралельну виконавчу владу, підпорядковану
Президенту України.
Це випливає з наступного.
Відповідно до законопроекту СБУ
підконтрольне Президентові України.
Згідно ст. 116 Конституції України, заходи
по боротьбі зі злочинністю, одним з яких і є
досудове розслідування, здійснює Кабінет
Міністрів України.
У своєму висновку від 16 грудня 2019 року
КСУ зазначив, що перебування органів
досудового
розслідування
навіть
під
опосередкованим
підпорядкуванням
Президента
України
створює
загрозу
незалежності цих органів й призводить до
концентрації виконавчої влади у Президента
України.
-100- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в п. 11 перехідних та
прикінцевих положень

Відхилено

Відхилено

У розділі І законопроекту у пункті 4
частини першої статті 4 нової редакції Закону
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, після слів
«віднесених до підслідності слідчих органів
Служби безпеки України» доповнити словами
«попередження, виявлення, припинення і
розкриття інших протиправних дій, якщо вони
безпосередньо створюють реальну загрозу
державній безпеці;».
-101- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Пункт 4 частини 1 статті 4 викласти у такій
редакції: «4) попередження, виявлення,
припинення,
розкриття
та
досудове
розслідування злочинів, що створюють
загрозу державній безпеці, миру та безпеці
людства, злочинів тероризму, а також
виявлення, припинення і розкриття інших
протиправних дій, якщо вони безпосередньо
створюють реальну загрозу державній
безпеці. Служба безпеки України в межах
виконання цих завдань здійснює боротьбу з
організованою злочинністю за напрямами,
визначеними
Законом
України
«Про
організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю».»
-102- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

пункт 4 частини першої статті 4 викласти
у такій редакції: «4) досудове розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до
підслідності слідчих Служби безпеки
України»;
-103- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 4: - пункт 4 частини першої
викласти у такій редакції: «4) досудове
розслідування кримінальних правопорушень,
віднесених до підслідності слідчих Служби
безпеки України»;
-104- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д. Безугла
М. В. (р.к. №418), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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№

47

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт четвертий частини першої статті
четвертої викласти в такій редакції:
«4) досудове розслідування кримінальних
правопорушень, віднесених до підслідності
Служби безпеки України.»;
-105- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

У розділі І законопроекту у частині
першій статті 4 нової редакції Закону України
«Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, після пункту
4 доповнити новими пунктами 5, 6, 7, 8, 9
такого змісту:
«5) протидію та попередження тероризму,
диверсійній
діяльності;
організацію
і
проведення
антитерористичних
заходів;
координацію діяльності суб’єктів боротьби з
тероризмом;
6) реалізацію державної політики у сфері
розроблення,
виготовлення,
постачання
спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв’язку та інших
технічних засобів негласного отримання
інформації;
ліцензування
господарської
діяльності, пов’язаної з розробленням,
виготовленням, постачанням спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв’язку та інших технічних засобів
негласного отримання інформації;
7) інформаційно-аналітичну діяльність;
8) сприяння забезпеченню міжнародної
колективної безпеки;
9)
участь
у
забезпеченні
загальнодержавної системи стратегічних
комунікацій.».
-106- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 4 законопроекту: доповнити
новою частиною такого змісту: «Виконання
інших функцій може бути покладене на
Службу безпеки України виключно законом.»
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№

48

49

Редакція, прийнята в першому читанні

Стаття 5. Правові засади
Служби безпеки України

діяльності

1. Правовими засадами діяльності Служби
безпеки України є Конституція України,
Закон України "Про національну безпеку
України", цей та інші закони України,
міжнародні договори України, згоду на
обов'язковість яких надано Верховною Радою
України, акти Президента України і Кабінету
Міністрів України, а також видані на їх основі
інші акти законодавства України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-107- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 4: - доповнити новою частиною
такого змісту: «Виконання інших функцій
може бути покладене на Службу безпеки
України виключно законом»;
-108- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Стаття 5. Правове регулювання діяльності
Служби безпеки України

Враховано редакційно

1. Діяльність Служби безпеки України
регулюється Конституцією України, Законом
України "Про національну безпеку України",
цим
та
іншими
законами
України,
міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, а також виданими на їх основі
актами Президента України і Кабінету
Міністрів України та іншими актами
законодавства України.
2. Зміни до цього Закону можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до
цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України.

5. У назві статті 5 слова «Правові засади»
замінити словами «Правове регулювання»;
-109- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Закон України "Про національну
безпеку України" визначає статут Служби
безпеки України, організаційно-штатну
побудову Служби безпеки України, основи
організації та діяльності структур по
виконанню функціональних повноважень,
статус співробітників Служби безпеки
України (військовослужбовці, особи зі
спеціальним званням, державні службовці,
курсанти, викладацький склад навчальних
та науково-дослідних установ), соціальний
захист та правові гарантії відшкодування
шкоди завданої при проходженні служби.
В цей Закон не можуть вноситись зміни,
доповнення чи виключення іншими
законами України.
-110- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 1 статті 5 після слів "Про
національну безпеку України" доповнити
словами "Закон України “Про доступ до
публічної інформації”".
-111- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Враховано редакційно

Правовими засадами діяльності Служби
безпеки України є Конституція України,
Закон України "Про національну безпеку
України", Закон України “Про доступ до
публічної інформації” цей та інші закони
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України, міжнародні договори України, згоду
на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України, акти Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також видані
на їх основі інші акти законодавства України.
-112- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити частину першу статті 5 новим
абзацом в такій редакції:
"Зміни в цей Закон можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до
цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України."
50
51

Стаття 6. Принципи діяльності Служби
безпеки України
1. Служба безпеки України здійснює
діяльність, керуючись принципами:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-113- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

1. Частину першу статті 6 пропонуємо
викласти в такій редакції, розширивши
перелік принципів діяльності СБУ: «1.
Служба безпеки України здійснює діяльність,
керуючись принципами: 1) верховенства
права; 2) неухильного додержання прав і
свобод людини й громадянина; 3) захисту
прав і свобод людини й громадянина,
інтересів суспільства й держави; 4)
законності;
5)
справедливості;
6)
неупередженості;
7)
незалежності
і
персональної
відповідальності
кожного
працівника та співробітника Сдужби безпеки
України; 8) політичної нейтральності і
позапартійності;
9)
поєднання
єдиноначальності та колегіальності; 10)
оптимального співвідношення прозорості та
конспірації; 11)
співрозмірності заходів
реагування рівню небезпеки загрози.».
-114- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

Стаття 6. Принципи діяльності Служби
безпеки України
1. Служба безпеки України здійснює
діяльність, керуючися принципами:

Частину першу статті 6 викласти в
наступній редакції:
«1. Служба безпеки України здійснює
діяльність з дотриманням принципів:
1) верховенства права;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) безсторонності, неупередженості та
справедливості;
3) рівності всіх перед законом;
4) поваги і неухильного дотримання прав і
свобод людини й громадянина, поваги до
людської гідності;
5) захисту прав і свобод людини й
громадянина, інтересів суспільства й держави;
6) відповідальності перед Українським
народом;
7) відкритості до демократичного
цивільного контролю;
8) підзвітності та відкритості у межах,
визначених цим та іншими законами;
9)
позапартійності,
політичної
нейтральності та незалежності;
10)
поєднання
єдиноначальності,
колегіальності та субординації;
11)
оптимального
співвідношення
прозорості та конспірації;
12) співрозмірності заходів реагування
рівню небезпеки загрози.»
52
53

1) верховенства права та поваги до
людської гідності;
2) законності;

54

3) неупередженості та справедливості;

1) верховенства права та поваги до
людської гідності;
2) законності;
-115- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
В п. 3) ч.1
"неупередженості
"професіоналізму,"

55
56
57

ст.
"

6

перед
додати

Враховано редакційно
словом
слово

3) неупередженості та справедливості;

Враховано
редакційно в п.7

4) рівності всіх перед законом;

4) рівності всіх перед законом;

5) поваги й неухильного дотримання прав і
свобод людини й громадянина;

5) поваги та неухильного дотримання прав
і свобод людини і громадянина;
-116- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166), Н.д.
Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна М. О.
(р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Доповнити частину першу статті 6 проекту
пунктом 6 такого змісту: «забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків»;

Враховано редакційно

Враховано у змінах
до ст.3 ЗУ «Про
національну
безпеку
України»
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У зв’язку з цим пункти 6-11 вважати
відповідно пунктами 7-12;
58

6) захисту прав і свобод людини й
громадянина, інтересів суспільства й держави;

59

7) відповідальності перед Українським
народом;
8)
позапартійності,
політичної
нейтральності та незалежності;
9)
поєднання
єдиноначальності,
колегіальності та субординації;

60
61

62

63

10)
оптимального
прозорості та конспірації;

співвідношення

11) співрозмірності заходів реагування
рівню небезпеки загрози.

-117- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слова ", колегіальності" виключити

-118- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
П. 10) викласти в такій редакції "балансу
між відкритістю роботи Служби безпеки
України та обмеженням у доступі до
інформації про її діяльність."
-119- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт 10) частини 1 статті 6 викласти в
такій редакції:
10) балансу між відкритістю роботи
Служби безпеки України та обмеженнями у
доступі до інформації про її діяльність,
пов’язаними з досягненням законних цілей і
які є необхідними у демократичному
суспільстві;
-120- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано редакційно

Враховано

10) балансу між відкритістю роботи
Служби безпеки України та обмеженнями у
доступі до інформації про її діяльність,
пов’язаними з досягненням законних цілей,
які є необхідними у демократичному
суспільстві;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

виключити зміни
-121- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в пункті 11 частини 1 статті 6 та далі по
тексту слово " співрозмірності" замінити
словом "співмірності"

6) захисту прав і свобод людини і
громадянина, інтересів суспільства та
держави;
7) професіоналізму, відповідальності
перед Українським народом;
8)
позапартійності,
політичної
нейтральності та незалежності;
9)
поєднання
єдиноначальності
та
субординації;

11) співрозмірності заходів реагування
рівню небезпеки (загрози);

Відхилено
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

64

65

Пропозиції та поправки до проекту

-122- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

2. За віддання і виконання явно злочинного
розпорядження чи наказу співробітники та
працівники Служби безпеки України несуть
відповідальність згідно із законом та
звільняються
від
відповідальності
за
невиконання таких наказів чи розпоряджень.

У ч.1 ст. 6 додати новий пункт такого
змісту "12) "балансу інтересів особи,
суспільства та держави"
-123- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
у частині 2 статті 6 слово "і" замінити
словом "або" слова "співробітники та
працівники" замінити словами "співробітник,
працівник"

Висновки, обґрунтування

безпеки, оборони
розвідки:
Враховано

та

Враховано

66

-124- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

67

Статтю 6 доповнити новою частиною 3
такого змісту: «3. Втручання в законну
діяльність Служби безпеки України, її
органів, підрозділів і співробітників не
допускається.»
-125- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

Стаття 7. Дотримання прав і свобод
людини й громадянина в діяльності Служби
безпеки України

Статтю 7 пропонуємо викласти в такій
редакції:
«Стаття 7. Додержання прав і свобод
людини й громадянина в діяльності Служби
безпеки України
1. Служба безпеки України, її органи,
заклади (підрозділи закладів), установи, а
також
співробітники
та
працівники
організовують і здійснюють свою діяльність з
неухильним додержанням прав і свобод
людини і громадянина, не допускаючи
незаконного втручання в особисте і сімейне
життя кожного. Служба безпеки України у
своїй діяльності не допускає привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12) балансу інтересів особи, суспільства та
держави.

2. За віддання або виконання явно
злочинного розпорядження чи наказу
співробітник, працівник Служби безпеки
України несе відповідальність згідно із
законом та звільняється від відповідальності
за
невиконання
таких
наказів
чи
розпоряджень.
3. Незаконне втручання в діяльність
Служби безпеки України, її органів,
підрозділів і співробітників не допускається.

Стаття 7. Дотримання прав і свобод
людини і громадянина в діяльності Служби
безпеки України
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№

68

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1. Служба безпеки України, її органи,
заклади (підрозділи закладів), установи, а
також
співробітники
та
працівники
організовують і здійснюють свою діяльність з
неухильним
дотриманням
прав
і
основоположних свобод людини, виявляючи
до неї гуманне ставлення, не допускаючи
незаконного втручання в її особисте і сімейне
життя відповідно до положень Загальної
декларації прав людини та Конвенції про

2. Співробітникам та працівникам Служби
безпеки України заборонено сприяти,
здійснювати, підбурювати або терпимо
ставитися до будь-яких форм катування,
тортур, жорстокого, нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи
покарання будь-яких осіб.
3. Обмеження прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України допускається виключно у випадках,
визначених Конституцією України, у порядку,
визначеному Конституцією та законами
України, за нагальної необхідності та в обсязі,
необхідному для виконання завдань Служби
безпеки України і співрозмірному рівню
небезпеки загрози. Здійснення Службою
безпеки України заходів, що обмежують права
та свободи людини і громадянина, має бути
негайно припинене, якщо мета застосування
таких
заходів
досягнута
або
немає
необхідності подальшого їх застосування.
4. Незаконне обмеження прав та свобод
людини і громадянина співробітниками та
працівниками Служби безпеки України є
неприпустимим
і
тягне
за
собою
відповідальність винних осіб згідно із
законом. 5. Дії органів, закладів (підрозділів
закладів), установ, а також співробітників та
працівників Служби безпеки України, що
обмежують права і свободи людини і
громадянина, можуть бути оскаржені в
порядку, встановленому законом.»
-126- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1. Служба безпеки України, її органи,
заклади (підрозділи закладів), установи, а
також
співробітники
та
працівники
організовують і здійснюють свою діяльність з
неухильним
дотриманням
прав
і
основоположних свобод людини, виявляючи
до неї гуманне ставлення, не допускаючи
незаконного втручання в її особисте і сімейне

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Служба безпеки України, її органи,
заклади (підрозділи закладів), установи, а
також
співробітники
та
працівники
організовують і здійснюють свою діяльність з
неухильним
дотриманням
прав
і
основоположних свобод людини, виявляючи
до неї гуманне ставлення, не допускаючи
незаконного втручання в її особисте і сімейне
життя відповідно до положень Конституції та
законів України, Загальної декларації прав

32

№

Редакція, прийнята в першому читанні

захист прав
свобод.

людини

і

основоположних

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

людини та Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод, а також інших
міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.

життя відповідно до Конституції України та
міжнародних актів щодо захисту прав
людини та основоположних свобод,
визнаних
частиною
національного
законодавства України.
-127- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

У статті у 7 Законопроекту: - абзац перший
частини першої викласти у такій редакції:
«1. Служба безпеки України, її органи,
заклади (підрозділи закладів), установи, а
також
співробітники
та
працівники
організовують і здійснюють свою діяльність з
неухильним
дотриманням
прав
і
основоположних свобод людини, виявляючи
до неї гуманне ставлення, не допускаючи
незаконного втручання в її особисте і сімейне
життя відповідно до положень Конституції та
законів України, Загальної декларації прав
людини та Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод, а також інших
міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України»;
-128- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано

у статті 7: - абзац перший частини першої
викласти у такій редакції: «1.
Служба
безпеки України, її органи, заклади
(підрозділи закладів), установи, а також
співробітники та працівники організовують і
здійснюють свою діяльність з неухильним
дотриманням прав і основоположних свобод
людини, виявляючи до неї гуманне ставлення,
не допускаючи незаконного втручання в її
особисте і сімейне життя відповідно до
положень Конституції та законів України,
Загальної декларації прав людини та
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, а також інших
міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України»;
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-129- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

70

доповнити частину першу після першого
абзацу новими абзацами такого змісту:
«Обмеження прав і свобод людини у
діяльності
Служби
безпеки
України
допускається за дозволом суду. Виконання
Службою безпеки України повноважень,
визначених в пунктах 4, 9, 10,11, 13, 19, 20, 21,
22 частини першої статті 11, статтями 12-15
цього Закону здійснюється на підставі ухвали
слідчого судді, постановленої за клопотанням
керівника
відповідного
оперативного
підрозділу або його заступника, погодженого
з прокурором. Виконання Службою безпеки
України повноважень, визначених статтями
16-22 цього Закону, здійснюється на підставі
Конституції
України,
Кримінального
процесуального кодексу, із забезпеченням
особам
процесуальних
гарантій,
передбачених Кримінальним процесуальним
кодексом.»; у зв’язку з цим, абзац другий
вважати абзацом п’ятим;
-130- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

У діяльності Служби безпеки України
неприпустимою є дискримінація за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та світоглядних переконань,
статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками.
-131- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 7:
у абзаці 2 частини 1 після слів «у своїй
діяльності
не
допускає»
слово
«дискримінації»
замінити
словом
«обмежень»;
-132- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

71

Служба безпеки України у своїй діяльності
не допускає: дискримінації за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими
ознаками.

2. Співробітникам та працівникам Служби
безпеки України за будь-яких обставин
заборонено
сприяти,
здійснювати,

У статті у 7 Законопроекту частину другу
доповнити новими абзацами такого змісту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Служба безпеки України у своїй
діяльності не допускає: дискримінації за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками.

3. Співробітникам та працівникам Служби
безпеки України заборонено сприяти,
здійснювати, підбурювати, приховувати або
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підбурювати або терпимо ставитися до будьяких форм катування, тортур, жорстокого,
нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження чи покарання.

«У разі виявлення таких дій кожен
співробітник та працівник Служби безпеки
України зобов’язаний негайно вжити всіх
можливих заходів щодо їх припинення та
обов’язково
доповісти
безпосередньому
керівництву про факти катування та наміри їх
застосування. У разі приховування фактів
катування або інших видів неналежного
поводження співробітниками та працівниками
Служби безпеки України керівник органу
протягом доби з моменту отримання
відомостей про такі факти зобов’язаний
ініціювати
проведення
службового
розслідування та притягнення винних до
відповідальності. У разі виявлення таких дій
співробітник та працівник Служби безпеки
України зобов’язаний повідомити про це
орган
досудового
розслідування,
уповноважений на розслідування відповідних
кримінальних правопорушень, вчинених
співробітниками та працівниками Служби
безпеки України.»;
-133- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

У статті 7: у абзаці 1 частини другої
післяслів
«здійснювати,
підбурювати»
доповнити словом «приховувати»;
-134- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

терпимо ставитися до будь-яких форм
катування, тортур, жорстокого, нелюдського
або
такого,
що
принижує
гідність,
поводження чи покарання.
4. У разі виявлення дій, зазначених у
частині третій цієї статті, кожен співробітник
та працівник Служби безпеки України
зобов’язаний негайно вжити всіх можливих
заходів щодо їх припинення та обов’язково
доповісти безпосередньому керівництву про
факти катування та наміри їх застосування. У
разі приховування фактів катування або інших
видів
неналежного
поводження
співробітниками та працівниками Служби
безпеки України керівник органу протягом
доби з моменту отримання відомостей про
такі
факти
зобов’язаний
ініціювати
проведення службового розслідування та
притягнення винних до відповідальності. У
разі виявлення таких дій співробітник та
працівник
Служби
безпеки
України
зобов’язаний повідомити про це орган
досудового розслідування, уповноважений на
розслідування відповідних кримінальних
правопорушень, вчинених співробітниками та
працівниками Служби безпеки України.

у статті 7: - частину другу доповнити
новими абзацами такого змісту:
«У разі виявлення таких дій кожен
співробітник та працівник Служби безпеки
України зобов’язаний негайно вжити всіх
можливих заходів щодо їх припинення та
обов’язково
доповісти
безпосередньому
керівництву про факти катування та наміри їх
застосування. У разі приховування фактів
катування або інших видів неналежного
поводження співробітниками та працівниками
Служби безпеки України керівник органу
протягом доби з моменту отримання
відомостей про такі факти зобов’язаний
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3. Обмеження прав і свобод людини
допускається виключно на підставах та в
порядку, визначених Конституцією і законами
України, за нагальної необхідності і в обсязі,
необхідному для виконання завдань Служби
безпеки України та співрозмірному рівню
небезпеки загрози.

Пропозиції та поправки до проекту

ініціювати
проведення
службового
розслідування та притягнення винних до
відповідальності. У разі виявлення таких дій
співробітник та працівник Служби безпеки
України зобов’язаний повідомити про це
орган
досудового
розслідування,
уповноважений на розслідування відповідних
кримінальних правопорушень, вчинених
співробітниками та працівниками Служби
безпеки України»;
-135- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Обмеження прав і свобод людини, на
вмотивовану вимогу Служби безпеки
України, може мати місце виключно на
підставі відповідного рішення суду (судді)
та у випадках визначених виключно
Конституцією і законами України, за
нагальної необхідності і в обсязі, необхідному
для виконання завдань Служби безпеки
України та співрозмірному рівню небезпеки
загрози.
-136- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Враховано редакційно

в абзаці першому частини третьої статті 7
законопроєкту слова «і законами України, за
нагальної необхідності і в обсязі, необхідному
для виконання завдань Служби безпеки
України та співрозмірному рівню небезпеки
загрози.» виключити;
-137- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

3. Обмеження прав і свобод людини
допускається виключно на підставах та в
порядку, визначених Конституцією і законами
України, за обґрунтованої необхідності і в
обсязі, необхідному для виконання завдань
Служби безпеки України та співрозмірному
рівню небезпеки загрози.
-138- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Тимчасове обмеження прав і свобод
людини у діяльності Служби безпеки України
допускається за дозволом суду, виключно на
підставах та в порядку, визначених
Конституцією і законами України, за
обґрунтованої необхідності і в обсязі,
необхідному для виконання завдань Служби
безпеки України та співмірному рівню
небезпеки (загрози). Здійснення заходів, що
тимчасово обмежують права та свободи
людини, має бути негайно припинене, якщо:
1) вичерпано термін здійснення таких
заходів;
2) мета застосування таких заходів
досягнута;
3) немає обґрунтованої необхідності
подальшого їх застосування.

3. Тимчасове обмеження окремих прав і
свобод особи допускається виключно з метою
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Висновки, обґрунтування

припинення та розкриття кримінальних
правопорушень та виконання завдань Служби
безпеки України у порядку і межах,
визначених Конституцією та законами
України.
-139- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано редакційно

В ч. 3 ст. 7 слова "за нагальної необхідності
і в обсязі, необхідному для виконання завдань
Служби безпеки України та співрозмірному
рівню небезпеки загрози." замінити словами
"в обсязі визначеному законом або рішенням
суду, що набрало законної сили."
-140- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

у частині третій: в абзаці першому слова «і
законами України, за нагальної необхідності і
в обсязі, необхідному для виконання завдань
Служби безпеки України та співрозмірному
рівню небезпеки загрози.» виключити;
-141- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 32 статті 7 викласти у такій
редакції:
3. Тимчасове обмеження прав і свобод
людини у діяльності Служби безпеки України
допускається за дозволом суду, виключно на
підставах та в порядку, визначених
Конституцією і законами України, за
обґрунтованої необхідності і в обсязі,
необхідному для виконання завдань Служби
безпеки України та співмірному рівню
небезпеки загрози. Здійснення заходів, що
тимчасово обмежують права та свободи
людини, має бути негайно припинене, якщо:
1) вичерпано термін здійснення таких
заходів;
2) мета застосування таких заходів
досягнута;
3) немає обґрунтованої необхідності
подальшого їх застосування.
-142- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано редакційно
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Здійснення заходів, що обмежують права
та свободи людини, має бути негайно
припинене, якщо мета застосування таких
заходів досягнута або немає необхідності
подальшого їх застосування.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

доповнити частину третю після першого
абзацу новими абзацами такого змісту:
«Обмеження прав і свобод людини у
діяльності
Служби
безпеки
України
допускається за дозволом суду.
Виконання Службою безпеки України
повноважень, визначених в пунктах 4, 9,
10,11, 13, 19, 20, 21, 22 частини першої статті
11, статтями 12-15 цього Закону здійснюється
на
підставі
ухвали
слідчого
судді,
постановленої за клопотанням керівника
відповідного оперативного підрозділу або
його заступника, погодженого з прокурором.
Виконання Службою безпеки України
повноважень, визначених статтями 16-22
цього Закону, здійснюється на підставі
Конституції
України,
Кримінального
процесуального кодексу, із забезпеченням
особам
процесуальних
гарантій,
передбачених Кримінальним процесуальним
кодексом.»;
у зв’язку з цим, абзац другий вважати
абзацом п’ятим;
-143- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

в абзаці другому частини третьої статті 7
законопроєкту слова «або немає необхідності
подальшого їх застосування.» виключити.
-144- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Здійснення заходів, що обмежують права
та свободи людини, має бути негайно
припинене, якщо мета застосування таких
заходів досягнута або немає обґрунтованої
необхідності подальшого їх застосування.
-145- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Здійснення заходів, що обмежують права
та свободи
людини, має бути негайно
припинене, якщо мета застосування таких
заходів досягнута або немає необхідності
подальшого їх застосування.
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4. Неправомірне обмеження законних прав
та свобод людини співробітниками та
працівниками Служби безпеки України є
неприпустимим
і
тягне
за
собою
відповідальність винних осіб згідно із
законом.
5. Дії органів, закладів (підрозділів
закладів), установ, а також співробітників та
працівників Служби безпеки України, що
тимчасово обмежують права і свободи
людини і громадянина, можуть бути
оскаржені в порядку, визначеному законом.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Особи, основні права яких обмежуються у
спосіб, передбачений цією статтею, мають
право у встановленому
законодавством
порядку, зокрема відповідно до цього Закону і
Закону України «Про державну таємницю»,
запитувати інформацію щодо тимчасового
обмеження їхніх прав, свобод і законних
інтересів та оскаржити неправомірні дії, які
призвели до нього. Служба безпеки України
надає інформацію про проведення заходів, що
тимчасово обмежували права, свободи і
законні інтереси запитувача, виключно після
їх завершення та за умови, що надання цієї
інформації не створюватиме загроз державній
безпеці України.
-146- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

в абзаці п’ятому слова «або немає
необхідності подальшого їх застосування.»
виключити.
-147- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

У статті 7: в абзаці 2 частини 3 після слів
«Здійснення заходів, що обмежують права та
свободи людини, має бути негайно
припинене, якщо» доповнити словами:
«вичерпано строк здійснення таких заходів,»;
-148- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слова "є неприпустимим і" виключити

-149- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
5. Дії органів, тренінгових центрів,
установ, а також співробітників та
працівників Служби безпеки України, що
тимчасово обмежують права і свободи
людини і громадянина, можуть бути
оскаржені в порядку, визначеному законом.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Неправомірне обмеження законних прав
та свобод людини співробітником та
працівником Служби безпеки України тягне
за собою відповідальність винних осіб згідно
із законом.

7. Дії органу, закладу (підрозділу закладу),
установ, а також співробітника або працівника
Служби безпеки України, що тимчасово
обмежують права і свободи людини і
громадянина, можуть бути оскаржені до суду
в порядку, визначеному законом.
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78

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-150- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Частину 5 статті 7 викласти у такій
редакції: «5. Дії (бездіяльність) органів,
закладів (підрозділів закладів), установ, а
також співробітників та працівників Служби
безпеки України можуть бути оскаржені до
суду в порядку, визначеному законом.»
-151- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 7: доповнити статтю частиною 6
наступного змісту: «6. В приміщеннях
Служби безпеки України, її органів, закладів,
установ заборонено функціонування установ
для тримання осіб, щодо яких як запобіжний
захід обрано тримання під вартою або до яких
застосовано тимчасовий чи екстрадиційний
арешт, ізоляторів тимчасового тримання, а
також утримання будь-яких осіб без належних
на те законних підстав.».
-152- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано редакційно

доповнити статтю 7 законопроєкту новою
частиною шостою такого змісту:
"6. Оцінка дотримання прав і свобод
людини й громадянина в діяльності Служби
безпеки України включається до щорічного
звіту про діяльність Служби безпеки
України."
-153- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
редакційно у п.4 ч.4
ст.68

Відхилено

Додати до статті 7 нову частину 6. такого
змісту: "Нормативно-правові акти Служби
безпеки України, незалежно від характеру та
ступеня секретності інформації, що в них
міститься, підлягають обов'язковій державній
реєстрації та набувають чинності після
внесення відомостей про них до відповідного
Державного реєстру у встановленому
законодавством порядку."
79

РОЗДІЛ ІІ

РОЗДІЛ ІІ

80

СТРУКТУРА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

СТРУКТУРА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
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81

Стаття 8. Загальна структура і чисельність
Служби безпеки України

Пропозиції та поправки до проекту

-154- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

У статті 8 редакції законопроєкту
-155- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 8. Загальна структура і чисельність
Служби безпеки України

Відхилено

Статтю 8 викласти у такій редакції:
«1. Загальну структуру Служби безпеки
України складають:
1) Центральне управління;
2) регіональні органи;
3) органи військової контррозвідки;
4) управління внутрішнього контролю;
5) Антитерористичний центр при Службі
безпеки України;
6) заклади Служби безпеки України.
2. У Центральному управлінні та
регіональних органах з метою виконання
завдань
Служби
безпеки
України
створюються такі функціональні підрозділи:
1) інформаційно-аналітичної роботи;
2)
контррозвідки
та
протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України;
3)
контррозвідувального
захисту
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності;
4)
контррозвідувального
захисту
оборонного і науково-технічного потенціалу;
5)
контррозвідувального
захисту
кібербезпеки та інформаційної безпеки
держави;
6) контррозвідувального захисту об’єктів
критичної інфраструктури;
7) боротьби з тероризмом;
8) охорони державної таємниці;
9) забезпечення безпеки працівників
Служби безпеки України та інших осіб.
3. Організаційна структура, організаційноштатна побудова Служби безпеки України в
межах
визначеної
законом
загальної
структури, граничної чисельності і з
урахуванням
особливостей
безпекового
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

середовища затверджується Головою Служби
безпеки України.
4. Центральне управління, регіональні
органи (органи військової контррозвідки),
заклади Служби безпеки України є
юридичними особами, мають печатку із
зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, інші печатки і штампи,
самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України, а
також рахунки в банках, у тому числі валютні.
5.
Для
організації
і
проведення
антитерористичних операцій та координації
суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом
чи залучаються до антитерористичних
операцій, при Службі безпеки України
функціонує Антитерористичний центр.
Положення про Антитерористичний центр
при Службі безпеки України затверджується
Президентом України.
6. Гранична чисельність Служби безпеки
України становить 15 000 осіб, у тому числі не
більше 5000 осіб, яким присвоєні спеціальні
звання. На період дії воєнного стану чи стану
війни гранична чисельність Служби безпеки
України визначається Мобілізаційним планом
України.
7. На посади у функціональних підрозділах
Центрального управління та регіональних
органів Служби безпеки України, визначених
пунктами 2, 8, 10 частини другої цієї статті, а
також в органах військової контррозвідки,
Антитерористичному центрі при Служби
безпеки України можуть призначатись
співробітники, яким присвоєні спеціальні
звання.
8. Центральне управління Служби безпеки
України:
1) є органом Служби безпеки України,
який здійснює керівництво, спрямовує,
координує
та
контролює
діяльність
регіональних органів, органів військової
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контррозвідки, закладів Служби безпеки
України, координаційних структур, які
функціонують при ній;
2) безпосередньо виконує завдання,
покладені на Службу безпеки України
відповідно до закону;
3) видає нормативно-правові та розпорядчі
акти Служби безпеки України, організовує і
контролює їх виконання;
4) вносить пропозиції щодо вдосконалення
законодавства з питань діяльності Служби
безпеки України, розробляє проекти законів
та інших нормативно-правових актів у межах
повноважень.
Регіональні органи та органи військової
контррозвідки, заклади Служби безпеки
України
підзвітні
та
підконтрольні
Центральному управлінню Служби безпеки
України.
9. Регіональні органи Служби безпеки
України створюються і функціонують у
відповідних адміністративно-територіальних
одиницях
України.
Дислокація
та
територіальна
юрисдикція
регіональних
органів Служби безпеки України можуть не
збігатися з адміністративно-територіальним
поділом України.
Голова Служби безпеки України визначає
місця дислокації, територіальну юрисдикцію
та граничну чисельність регіональних органів
Служби безпеки України.
10. Органи військової контррозвідки
Служби безпеки України здійснюють
контррозвідувальне забезпечення Збройних
Сил
України
та
інших
військових
формуваннях, утворених відповідно до
законів України. Дислокація та територіальна
юрисдикція органів військової контррозвідки
Служби безпеки України можуть не збігатися
з адміністративно-територіальним поділом
України
та
військово-адміністративним
поділом України.
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1. Загальну структуру Служби безпеки
України складають Центральне управління,
регіональні органи (органи військової
контррозвідки), заклади (підрозділи закладів)
і установи Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Голова Служби безпеки України визначає
місця дислокації, територіальну юрисдикцію
та граничну чисельність органів військової
контррозвідки Служби безпеки України.
11. Заклади Служби безпеки України
утворюються Головою Служби безпеки
України з метою забезпечення діяльності
Центрального
управління,
регіональних
органів, органів військової контррозвідки
Служби безпеки України. Їх особовий склад
входить до загальної чисельності Служби
безпеки України, встановленої частиною
шостою цієї статті.
12. Служба безпеки України вживає
заходів із забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків при
призначенні на штатні посади.
-156- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1. Загальну структуру Служби безпеки
України складають Центральне управління,
департаменти,
регіональні
структури
(органи
військової,
економічної
та
інформаційної контррозвідки, оперативнорозшукової діяльності досудового слідства
та інші органи), заклади (підрозділи
закладів) і установи Служби безпеки
України.
-157- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Загальну структуру Служби безпеки
України становлять:
1) Центральне управління;
2) регіональні органи, органи військової
контррозвідки;
3) заклади (підрозділи закладів);
4) установи.

Враховано частково

1. Загальну структуру Служби безпеки
України складають Центральне управління,
регіональні органи (органи військової
контррозвідки), тренінгові центри, установи
Служби безпеки України.
-158- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слово «складають» замінити словом
«становлять»
Обгрунтування:
відповідно
до
українського правопису
-159- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано частково
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У розділі І законопроекту частину першу
статті 8 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, викласти у такій редакції:
«1. Загальну структуру Служби безпеки
України складають Центральне управління
Служби безпеки України, підпорядковані
йому органи (регіональні органи, органи і
підрозділи військової контррозвідки), наукові,
науково-дослідні та експертні установи, вищі
військові навчальні заклади, військові
навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
тренінгові центри, заклади охорони здоров’я,
заклади оздоровлення й відпочинку, а також
інші установи, заклади Служби безпеки
України.».
-160- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

83

2. Організаційна структура Служби
безпеки України в межах визначеної законом
загальної структури, загальної (граничної)
чисельності і з урахуванням особливостей
безпекового середовища затверджується
Президентом України за поданням Голови
Служби безпеки України.

Частину 1 статті 8 викласти у такій
редакції: «1. Загальну структуру Служби
безпеки України складають Центральне
управління підпорядковані йому органи
(регіональні органи та органи і підрозділи
військової контррозвідки), наукові, науководослідні та експертні установи, вищі військові
навчальні заклади, військові навчальні
підрозділи закладів вищої освіти, тренінгові
центри, заклади охорони здоров’я, заклади
оздоровлення й відпочинку та інші установи
Служби безпеки України.»
-161- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Організаційна структура Служби
безпеки України в межах визначеної законом
загальної структури, загальної (граничної)
чисельності і з урахуванням особливостей
безпекового середовища затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням
Голови Служби безпеки України.
-162- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Відхилено

Враховано

2. Організаційна структура Служби
безпеки України та організаційно-штатна
побудова
функціональних
підрозділів
Центрального
управління,
регіональних
органів, органів військової контррозвідки,
закладів (підрозділів закладів) і установ
Служби безпеки України визначаються в
штатах
(штатному
розписі)
та
затверджуються Головою Служби безпеки
України.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У частині 2 статті 8 слова “Президентом
України за поданням Голови” замінити
словом “Головою"
-163- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

у частині 2 статті 8 проекту: слова
«Президентом України за поданням Голови»
замінити словом «Головою»
-164- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині 2 статті 8 законопроекту слова
«Президентом України за поданням Голови»
замінити словом «Головою».
Обгрунтування:
Внесення зазначених змін забезпечить
адекватне і гнучке реагування ї Службою
безпеки України на загрози державній безпеці
та більш раціональне використання наявних
можливостей
і
ресурсів,
а
також
унеможливлення
ситуації,
коли
функціональні завдання СБУ визначаються не
особливостями безпекового середовища, а
наявною організаційно структурою.
З метою оперативного реагування на
загрози державній безпеці повноваження з
визначення організаційної структури СБУ
доцільно надати Голові СБУ.
Подібними повноваженнями наділені
керівники органів військового управління та
правоохоронних органів.
Наприклад, Начальник Генерального
штабу - Головнокомандувач Збройних Сил
України визначає організаційну структуру
структурних підрозділів Генерального штабу,
органів військового управління, з'єднань,
військових частин, військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти, установ та
організацій Збройних Сил, які безпосередньо
підпорядковані Генеральному штабу (пункт
10 Положення про Генеральний штаб
Збройних Сил України, затвердженого
Указом Президента України від 30.01.2019 №
23).
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Структуру
центрального
органу
управління поліції затверджує керівник
поліції за погодженням з Міністром
внутрішніх справ України (частина 1 статті 14
Закону України “Про Національну поліцію”).
Директор Державного бюро розслідувань
затверджує структуру центрального апарату
та територіальних органів Державного бюро
розслідувань (пункт 4 частини 1 статті 12
Закону України “Про Державне бюро
розслідувань”).
Натомість
запропонована
проектом
редакція частини 2 статті 8 не сприятиме
забезпеченню оперативного та гнучкого
реагування організаційної структури СБУ на
загрози державній безпеці та більш
раціональному використанню можливостей і
ресурсів СБУ.
-165- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

У частині 2 статті 8 слова “Президентом
України за поданням Голови” пропонуємо
замінити словом “Головою Служби безпеки
України”.
-166- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано редакційно

2. Організаційна структура Служби
безпеки України в межах визначеної законом
загальної структури, загальної (граничної)
чисельності і з урахуванням особливостей
безпекового середовища затверджується
Головою Служби безпеки України.
-167- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано

У розділі І законопроекту у абзаці
першому частини другої статті 8 нової
редакції Закону України «Про Службу
безпеки України», яка передбачається
законопроектом,
слова
«Президентом
України за поданням Голови Служби безпеки
України» замінити словами «Головою
Служби безпеки України».
-168- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

84

Редакція, прийнята в першому читанні

Організаційно-штатна побудова Служби
безпеки України визначається Головою
Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац 1 частини 2 статті 8 викласти у такій
редакції: «2. Організаційна структура Служби
безпеки України в межах визначеної законом
загальної структури, загальної (граничної)
чисельності і з урахуванням особливостей
безпекового середовища затверджується
Головою Служби безпеки України.»
-169- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

У частині 2 статті 8 (щодо загальної
структури і чисельності СБУ) законопроекту
слова «Президентом України за поданням
Голови» пропонуємо замінити словом
«Головою».
-170- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано

У частині 2 статті 8 (щодо загальної
структури і чисельності СБУ) законопроекту
слова “Президентом України за поданням
Голови” пропонуємо замінити словом
“Головою”.
-171- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту у абзаці другому
частини другої статті 8 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, після слів
«Організаційно-штатна побудова Служби
безпеки України» доповнити словами «її
органів, підрозділів, закладів, установ».
-172- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Абзац 2 частини 2 статті 8 викласти у такій
редакції: «Організаційно-штатна побудова
органів, підрозділів, закладів, установ Служби
безпеки України визначається Головою
Служби безпеки України, який затверджує
штати
функціональних
підрозділів
Центрального управління та органів Служби
безпеки України, а також штати або штатні
розписи установ Служби безпеки України.»
-173- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в абзаці першому

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзац другий частини другої статті 8
виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

85

-174- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

86

Частину 2 статті 8 доповнити новим
абзацом такого змісту: «Структура і
чисельність підрозділів Служби безпеки
України, належних до державних органів,
спеціально створених для боротьби з
організованою злочинністю, визначається з
урахуванням особливостей, встановлених
Законом України «Про організаційно-правові
основи
боротьби
з
організованою
злочинністю».»
-175- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

3. Центральне управління, регіональні
органи, органи військової контррозвідки,
заклади і установи Служби безпеки України є
юридичними особами, мають печатку із
зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, інші печатки і штампи,
самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України, а
також рахунки в банках, у тому числі валютні.

Враховано частково

4.
Для
організації
і
проведення
антитерористичних операцій та координації
суб’єктів, які здійснюють боротьбу з
тероризмом
чи
залучаються
до
антитерористичних операцій, при Службі
безпеки
України
функціонує
Антитерористичний центр. З урахуванням
потреб безпекового середовища при Службі
безпеки України за рішенням Ради
національної безпеки і оборони України
можуть утворюватися інші координаційні
структури, що координують діяльність
суб'єктів забезпечення державної безпеки,

87

3. Центральне управління, регіональні
органи (органи військової контррозвідки),
заклади і установи Служби безпеки України є
юридичними особами, мають печатку із
зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, інші печатки і штампи,
самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України, а
також рахунки в банках, у тому числі валютні.

4.
Для
організації
і
проведення
антитерористичних операцій та координації
суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом
чи залучаються до антитерористичних
операцій, при Службі безпеки України
функціонує Антитерористичний центр.

3. Центральне управління, регіональні
органи (органи військової контррозвідки),
тренінгові центри, установи Служби безпеки
України є юридичними особами, мають
печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням, інші
печатки і штампи, самостійний баланс,
рахунки в органах Державної казначейської
служби України, а також рахунки в банках, у
тому числі валютні.
-176- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
4.
Для
організації
і
проведення
антитерористичних операцій та координації
суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом
чи залучаються до антитерористичних
операцій, при Службі безпеки України
створюється Антитерористичний центр.
-177- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
4.
Для
організації
і
проведення
антитерористичних операцій та координації
суб’єктів, які здійснюють боротьбу з

Враховано
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№

88

89

90

Редакція, прийнята в першому читанні

З урахуванням потреб безпекового
середовища при Службі безпеки України за
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України можуть утворюватися інші
координаційні структури, що координують
діяльність суб'єктів забезпечення державної
безпеки, спрямовану на протидію загрозам
державній безпеці.

Положення про Антитерористичний центр
та координаційні структури при Службі
безпеки
України
затверджуються
Президентом України.

5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 17 000 штатних посад.

Пропозиції та поправки до проекту

тероризмом
чи
залучаються
до
антитерористичних операцій, при Службі
безпеки
України
функціонує
Антитерористичний центр.
-178- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
З урахуванням потреб в структурі Служби
безпеки
України,
за
пропозицією
профільного комітету Верховної Ради
України, Кабінетом Міністрів України,
можуть утворюватися інші координаційні
структури щодо діяльності суб'єктів по
забезпеченню національної, економічної,
інформаційної та ідеологічної безпеки та в
інших напрямках забезпечення правового
порядку суспільних відносин.
-179- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
З урахуванням потреб безпекового
середовища при Службі безпеки України за
рішенням Ради національної безпеки і
оборони
України
за
необхідності
утворюються інші координаційні структури,
що
координують
діяльність
суб'єктів
забезпечення державної безпеки, спрямовану
на протидію загрозам державній безпеці.
-180- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Положення про Антитерористичний центр
та координаційні структури при Службі
безпеки України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
-181- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
абзац третій частини четвертої статті 8
виключити;

-182- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

спрямовану на протидію загрозам державній
безпеці.
Відхилено

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

5. Загальна чисельність Служби безпеки
України становить не більше 20 000 штатних
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

5. Загальна чисельність Служби безпеки
України визначається Кабінетом Міністрів
України, виходячи із потреб штатної
кількості співробітників по належному
виконанню завдань та досягненню мети,
яка стоїть перед Службою безпеки України.
Данні про чисельність та штатний розклад
співробітників Служби безпеки України є
державною
таємницею
і
бюджетні
асигнування на утримування Служби безпеки
України визначаються окремим рядком в
режимі таємності.
-183- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 15 000 штатних посад.
-184- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 17 000 штатних посад,
з яких не менше 9 000 складають оперативні
посади.
-185- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Викласти в такій редакції:
“5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 20 000 штатних посад.
"
-186- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

посад,
крім
випадків,
передбачених
частинами шостою та сьомою цієї статті.
6. Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
7. На період дії воєнного стану загальна
(гранична) чисельність Служби безпеки
України визначається Мобілізаційним планом
України на особливий період.

частину 5 статті 8 проекту викласти в такій
редакції: “5. Загальна чисельність Служби
безпеки України не перевищує 20 000
штатних посад.
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
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спеціального призначення та розвідувальних
органів.
В
особливий
період,
в
умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
На період дії воєнного стану чи стану війни
загальна (гранична) чисельність Служби
безпеки
України
визначається
Мобілізаційним планом України”.
-187- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

частину 5 статті 8 законопроекту викласти
в такій редакції: “5. Загальна чисельність
Служби безпеки України не перевищує 20 000
штатних посад.
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
В
особливий
період,
в
умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
На період дії воєнного стану чи стану
війни загальна (гранична) чисельність
Служби безпеки України визначається
Мобілізаційним планом України”.
Обгрунтування:
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Чинною редакцією проекту передбачено
необґрунтовано короткі терміни та загрозливі
за обсягом для збереження ефективності
забезпечення державної безпеки об’єми
скорочення загальної чисельності Служби
безпеки України.
Так, на сьогодні загальна чисельність СБУ
становить 27 000 осіб, в особливий період – 31
000 осіб.
Проектом
пропонується
скоротити
особовий склад відомства на понад 10 000 осіб
всього за 3 роки.
Таке швидке фронтальне скорочення в
запропонованій кількості призведе до ряду
негативних наслідків, основними з яких є:
–
зниження ефективності роботи СБУ в
цілому, і як наслідок – послаблення державної
безпеки, посилення ризиків і загроз
суверенітету, територіальній цілісності та
конституційному ладу держави;
–
непосильне навантаження на
державний бюджет, пов’язане з необхідністю
здійснення передбачених законодавством
компенсаційних
виплат
особам,
що
звільняються зі служби;
–
деморалізація особового складу
відомства (як тих, що залишаються на службі,
так і тих, що звільнятимуться), зниження
мотивації
персоналу
(включаючи
високоефективних співробітників), непомірне
збільшення службового навантаження на
співробітників, що залишилися;
–
виникнення соціальної напруги у
зв’язку з неможливістю держави в повному
обсязі забезпечити виплати та повне
працевлаштуванням працівників СБУ, які
підпадуть під скорочення в результаті
оптимізації структури служби;
–
як наслідок попередніх ризиків –
судові позови до СБУ, подані колишніми
працівниками відомства, пов’язані із таким
звільненням, та втрата довіри до СБУ з боку
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населення
на
фоні
негативного
інформаційного фону.
Відтак,
пропонується
передбачити
зменшення загальної чисельності СБУ на сім
тисяч за сім років: з 27000 до 20000 штатних
посад до 01.01.2028, в тому числі з
урахуванням
рекомендацій
іноземних
партнерів, які полягають в тому, що необхідно
допомогти з працевлаштуванням працівникам
СБУ, які підпадуть під скорочення в
результаті оптимізації структури служби.
Такий підхід до оптимізації штатної
чисельності СБ України базується на
рекомендаціях, викладених у візії МДГ
“Бачення сучасної європейської спецслужби”
(2018), розділ “Структура, добір персоналу й
управління кадрами”.
Поступовість
скорочення
виступає
запорукою як збереження здатності СБ
України безперебійно виконувати свої
завдання, так і реалізації гарантій соціального
захисту співробітників.
Одним з основних ресурсів скорочення має
бути не механічне скорочення чисельності, а
оптимізація
чисельності
допоміжного
персоналу та автоматизація технічних
функцій.
Необхідно зазначити, що за період часу з
1998 року чисельність співробітників СБ
України була скорочена більш ніж на 12 000
осіб. При цьому переважно застосовувався
метод
скорочення,
який
іменується
фронтальним, або механічним (який і
передбачає, на жаль, проект 3196-д), оскільки
не є взаємопов’язаним з виконуваними
співробітниками функціями або службовим
навантаженням.
Натомість
у
зарубіжній
практиці
застосовуються
альтернативні
методи:
припинення прийому на службу/роботу
(“заморожування вакансій”), достроковий
вихід на пенсію (Аргентина), скорочення
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тривалості робочого часу (Естонія, Словенія,
США) тощо.
Одним з варіантів фронтального методу
оптимізації чисельності персоналу державних
органів, застосування якого призводить до
економії
бюджетних
витрат
в
середньостроковій
і
довгостроковій
перспективі, є метод, застосований в ряді
європейських країн. Так, в Німеччині з 1992
року було введено скорочення чисельності
чиновників на 1,5% щорічно шляхом
скасування вакантних ставок після виходу
чиновників на пенсію. В результаті в наступні
13 років вдалося досягти скорочення майже на
20%. У Франції в 2007 році, за даними ЗМІ,
обговорювалося принцип “один за двох”,
згідно з яким кожні два чиновника при виході
на пенсію повинні замінюватися тільки
одним. Такий підхід дозволяє уникнути
масових одноразових скорочень персоналу,
мінімізує витрати на компенсаційні виплати і
знижує моральні ризики.
З урахуванням кращих світових практик,
законопроектом має бути передбачено
комбінований
варіант
поступового
скорочення
персоналу,
який,
окрім
розширення
використання
аутсорсингу,
передбачає:
скорочення
чисельності
персоналу
сержантського
складу;
достроковий вихід на пенсію на час
реформування для осіб, що мають військові
звання; припинення набору на службу та
навчання; щорічне скорочення вакантних
посад після виходу співробітників на пенсію.
Поетапність скорочення також дозволяє
уникнути
проведення
одномоментних
компенсаційних
виплат,
що
можуть
спричинити
значне
навантаження
на
щорічний бюджет держави.
Окрім вибору оптимального методу
скорочення, необхідно також розумно обрати
граничну межу чисельності персоналу, до якої
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слід провести скорочення. Так, аналіз
відомостей щодо спецслужб іноземних
держав дозволяє дійти висновків про те, що
чисельність спецслужби є співвідносною з
кількістю населення країни та зумовлюється
реаліями безпекового середовища:
– США (населення близько 327,2 млн.) –
кількість співробітників спецслужб (ФБР,
ЦРУ, ДЕА, Секретна служба) близько 72 600
осіб, тобто приблизно 222 співробітники на 1
млн. населення.
– Велика Британія (населення близько 66,6
млн.) – кількість співробітників спецслужб
(МІ-5, МІ-6) близько 8 500 осіб, тобто
приблизно 128 співробітників на 1 млн.
населення.
– Польща (населення близько 37 млн.) –
кількість співробітників спецслужби (АВБ)
близько 5 000 осіб тобто приблизно 135
співробітників на 1 млн. населення.
– Ізраїль (населення близько 8,8 млн.) –
кількість співробітників спецслужб (тільки
Шабак + Моссад) близько 6200 осіб (кількість
співробітників інших спецслужб – як мінімум
трьох – невідома), тобто приблизно 704
співробітники на 1 млн. населення.
– РФ (населення близько 144,5 млн.) –
кількість співробітників спецслужби (ФСБ)
близько 200 000 осіб тобто приблизно 1384
співробітники на 1 млн.населення.
– Білорусь (населення близько 10 млн.) –
кількість співробітників спецслужби (КДБ)
близько 16 500 осіб тобто приблизно 1650
співробітників на 1 млн.населення.
Тобто, воюючі країни та країни зі
складною
соціально-політичною
та
геополітичною обстановкою мають більшу
кількість співробітників спецслужб на 1 млн.
населення.
В Україні на 1 млн. населення згідно з
проектом
припадатиме
менше
400
співробітників.
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Навіть за умови скорочення чисельності
СБУ до 20 000 кількість співробітників 1 млн.
населення становитиме лише 476 одиниць,
тоді як сили спецслужб сусідніх держав, які
використовуються
на
шкоду
Україні,
становлять сумарно більше 3 000 одиниць на
1 млн. населення (РФ, Білорусь).
Крім того на сьогодні неможливо провести
повну аналогію між СБУ та спецслужбами
країн НАТО та ЄС, по-перше, з точку зору
виконуваних функцій та, по-друге, з
урахуванням внутрішньополітичної ситуації
та збройної агресії, порівняння загальної
чисельності СБУ та аналогічних відомств
Європи не є в повній мірі коректним. Можна
стверджувати, що хоча функції СБУ в
результаті реформування будуть оптимізовані
та конкретизовані, обсяг таких функції в
цілому буде ширшим, ніж у більшості
спецслужб європейських держав. Слід також
враховувати, що Україна входить до числа
найбільш великих країн Європи (шоста за
населенням, найбільша за територією).
Одночасно слід звернути увагу на те, що
проект, одночасно із запровадженням
скорочення загальної чисельності СБУ,
повинен зберегти існуюче на сьогодні
пропорційне
співвідношення
військовослужбовців та інших категорій
кадрів в системі СБУ (85% від загальної
чисельності),
адже
основні
функції
спецслужби будуть покладені на підрозділи,
які
комплектуються
переважно
військовослужбовцями.
Саме на забезпечення оптимального за
часом, обсягом і можливими негативними
наслідками процесу скорочення чисельності
СБУ спрямована дана правка.
-188- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Частину 5 статті 8 законопроекту
пропонуємо викласти в такій редакції:
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“5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 20 000 штатних посад.
-189- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

частину 5 статті 8 законопроекту викласти
в такій редакції:
“5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 20 000 штатних посад.
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
В
особливий
період,
в
умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
На період дії воєнного стану чи стану
війни загальна (гранична) чисельність
Служби безпеки України визначається
Мобілізаційним планом України”
-190- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано частково

У розділі І законопроекту у абзаці
першому частини п’ятої статті 8 нової
редакції Закону України «Про Службу
безпеки України», яка передбачається
законопроектом, слова та цифри «не
перевищує 17000 штатних посад» замінити
словами та цифрами «не перевищує 20000 осіб
(крім періоду дії воєнного стану чи стану
війни)».
-191- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

58

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці 1 частини 5 статті 8 цифру
«17000» замінити цифрою «20000».
-192- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Абзац перший пункту 5 статті 8 Розділу ІІ
законопроекту, викласти у наступній редакції:
«5. Загальна (гранична) чисельність Служби
безпеки України не може перевищувати 15
000 штатних посад. В особливий період, в
умовах надзвичайного стану загальна
(гранична) чисельність Служби безпеки
України може бути збільшена відповідним
законом до кількості, що відповідає потребам
безпекового середовища. На період дії
воєнного стану чи стану війни загальна
(гранична) чисельність Служби безпеки
України визначається Мобілізаційним планом
України.»;
-193- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

1.
Частину 5 статті 8 законопроекту
пропонуємо викласти в такій редакції:
“5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 20 000 штатних посад.
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів. В особливий період, в умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища. На період дії воєнного стану чи
стану війни загальна (гранична) чисельність
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Служби безпеки України визначається
Мобілізаційним планом України”.
-194- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Частину 5 статті 8 законопроекту
пропонуємо викласти у такій редакції:
«5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 20 000 штатних посад.
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів. В особливий період, в умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища. На період дії воєнного стану чи
стану війни загальна (гранична) чисельність
Служби безпеки України визначається
Мобілізаційним планом України».
-195- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1.
Частину 5 статті 8 законопроекту
пропонуємо викласти в такій редакції:
“5. Загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує 20 000 штатних посад.
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
В
особливий
період,
в
умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
На період дії воєнного стану чи стану
війни загальна (гранична) чисельність
Служби безпеки України визначається
Мобілізаційним планом України”.
-196- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Верещук І. А.
(р.к. №29), Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к.
№85), Н.д. Мисягін Ю. М. (р.к. №243)
У статті 8 частини 5 та 6 викласти в такій
редакції:
5. Загальна чисельність Служби безпеки
України становить не більше 20 000 штатних
посад, крім випадку, передбаченого частиною
шостою цієї статті.
6. Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
Частину 7 виключити.
-197- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 8 доповнити новою частиною
сьомою в такій редакції:
«7. На період дії воєнного стану загальна
(гранична) чисельність Служби безпеки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

України визначається Мобілізаційним планом
України на особливий період.»

безпеки, оборони
розвідки:

-198- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися
Кабінетом
Міністрів
України з урахуванням потреб безпекового
середовища та пропозицій комітету Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольних
функцій Верховної Ради України за
діяльністю правоохоронних органів, органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів .
-199- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

-200- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
В
особливий
період,
в
умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
-201- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та

91
92

Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів .

Відхилено
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Гранична чисельність Служби безпеки
України в межах загальної чисельності може
встановлюватися Президентом України з
урахуванням потреб безпекового середовища
та пропозицій комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів. В особливий період, в умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
-202- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

93

У розділі І законопроекту у абзаці другому
частини п’ятої статті 8 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, слова «може
встановлюватися Президентом України»
замінити
словами
«встановлюється
Президентом України за поданням Голови
Служби безпеки України».
-203- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
абзаци другий та третій частини 5 статті 8
викласти в такій редакції:
"В
особливий
період,
в
умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена відповідним законом до кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового
середовища.
На період дії воєнного стану чи стану війни
загальна чисельність Служби безпеки України
визначається
Мобілізаційним
планом
України."
-204- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно
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№

94

Редакція, прийнята в першому читанні

На період дії воєнного стану чи стану війни
загальна (гранична) чисельність Служби
безпеки
України
визначається
Мобілізаційним планом України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину 5 статті 8 доповнити новим
абзацом такого змісту:
"В особливий період, в умовах
надзвичайного стану загальна чисельність
Служби безпеки України може бути
збільшена
відповідним
законом
до
кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового середовища."
-205- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту частину п’яту
статті 8 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, після абзацу третього
доповнити новим абзацом четвертим такого
змісту: «Співробітники (працівники) закладів
та установ Служби безпеки України не
входять до загальної чисельності Служби
безпеки України.».
-206- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

На період дії воєнного стану загальна
(гранична) чисельність Служби безпеки
України визначається Мобілізаційним планом
України.
-207- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

На період дії воєнного стану чи стану війни
загальна (гранична) чисельність Служби
безпеки
України
визначається
Мобілізаційним планом України”.
-208- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

Вилучити з тексту абзацу третього частини
5 статті 8 слова «стану війни».
-209- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Оскільки поняття «стан війни» не
визначено ні в цьому законопроекті, ні в
чинних законодавчих актах, то пропонуємо
словосполучення «чи стану війни» вилучити
із абзацу третього частини п’ятої статті 8
проекту.
-210- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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В абзаці третьому частини 5 статті 8
проєкту
слово
«стан»
замінити
словосполученням «акту оголошення»;
-211- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

95

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити новим абзацом 3 частину 5
статті 8 такого зміст: «В особливий період, в
умовах надзвичайного стану загальна
чисельність Служби безпеки України може
бути збільшена відповідним законом до
кількості,
що
відповідає
потребам
безпекового середовища.» Відповідно абзац 3
вважати абзацом 4.
96
97

98

6. Центральне управління Служби безпеки
України:
1) є органом Служби безпеки України,
який здійснює керівництво, спрямовує,
координує
та
контролює
діяльність
регіональних органів, закладів (підрозділів
закладів) і установ Служби безпеки України,
координаційних структур, які функціонують
при ній, а також закладів і установ, що
належать до сфери управління Служби
безпеки України;

2)
складається
з
функціональних
підрозділів, що забезпечують виконання
завдань, здійснення функцій та реалізацію
повноважень Служби безпеки України, а

-212- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
1) є органом Служби безпеки України,
який здійснює керівництво, спрямовує,
координує
та
контролює
діяльність
регіональних органів, тренінгових центрів,
установ
Служби
безпеки
України,
координаційних структур, які функціонують
при ній, а також тренінгових центрів, установ,
що належать до сфери управління Служби
безпеки України;
-213- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Пункт перший частини восьмої статті 8
викласти в такій редакції:
«1) є органом Служби безпеки України,
який здійснює керівництво, спрямовує,
координує
та
контролює
діяльність
регіональних органів, органів військової
контррозвідки, закладів (підрозділів закладів)
і установ Служби безпеки України,
координаційних структур, які функціонують
при ньому;»;
-214- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
2)
складається
з
функціональних
підрозділів, що забезпечують виконання
завдань, здійснення функцій та реалізацію

Враховано частково

8. Центральне управління Служби безпеки
України:
1) є органом Служби безпеки України,
який здійснює керівництво, спрямовує,
координує
та
контролює
діяльність
регіональних органів, органів військової
контррозвідки, закладів (підрозділів закладів)
і установ Служби безпеки України,
координаційних структур, які функціонують
при ньому;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано

2)
складається
з
функціональних
підрозділів, що забезпечують виконання
завдань, здійснення функцій та реалізацію
повноважень Служби безпеки України, а
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також підрозділів, що утворюються в їх
складі;

повноважень Служби безпеки України, а
також
структурних
підрозділів,
що
утворюються в їх складі;
-215- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Оскільки
поняття
«функціональні
підрозділи» не має нормативного визначення
в законодавстві України, то пропонуємо в
пункті 2 частини шостої статті 8 проекту
слово «функціональних» виключити.
-216- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

10. Пункт 2 частини 6 статті 8
законопроекту пропоную викласти у такій
редакції:
«2) складається з функціональних
підрозділів, що безпосередньо забезпечують
виконання завдань, здійснення функцій та
реалізацію повноважень Служби безпеки
України, підрозділів, що утворюються в їх
складі, а також підрозділів, діяльність яких
спрямовано на створення умов для
ефективного функціонування зазначених
підрозділів. Організаційно-штатна структура
функціонального
підрозділу,
що
безпосередньо
забезпечують
виконання
завдань, здійснення функцій та реалізацію
повноважень Служби безпеки України
визначається його керівником в межах
визначених штатів, затверджується Головою
Служби безпеки України та може включати
допоміжні
підрозділи,
необхідні
для
виконання підрозділом основної функції.».
-217- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

3) видає нормативно-правові та розпорядчі
акти, організовує і контролює їх виконання;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

також
структурних
підрозділів,
утворюються в їх складі;

що

Пункт 3 частини 6 статті 8 доповнити
новим абзацом такого змісту:
“Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації. Нормативно-правові
акти Служби безпеки України з питань
контррозвідувальної, оперативно-розшукової
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діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці, що зачіпають права,
свободи та законні інтереси людини або
мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації відповідно до порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться”.
-218- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 3 частини 6 статті 8 проекту
доповнити новими абзацами такого змісту:
“Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності
та
діяльності у сфері охорони державної
таємниці, що зачіпають права, свободи та
законні інтереси людини або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній
реєстрації
відповідно
до
порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться”.
-219- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 3 частини 6 статті 8 доповнити
новими абзацами такого змісту:
“Нормативно-правові акти Служби
безпеки України з питань, що зачіпають
права, свободи і законні інтереси людини
підлягають державній реєстрації.
Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки
України
з
питань
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контррозвідувальної,
оперативнорозшукової діяльності та діяльності у сфері
охорони державної таємниці, що зачіпають
права, свободи та законні інтереси людини
або
мають
міжвідомчий
характер,
підлягають
державній
реєстрації
відповідно до порядку, затвердженого
Президентом України.
Вказаній
реєстрації
підлягають
нормативно-правові акти незалежно від
характеру
та
ступеня
секретності
відомостей, що в них містяться”.
-220- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 3 частини 6 статті 8 законопроекту
доповнити новими абзацами такого змісту:
“Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності
та
діяльності у сфері охорони державної
таємниці, що зачіпають права, свободи та
законні інтереси людини або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній
реєстрації
відповідно
до
порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться”.
Обгрунтування:
Указом Президента України від 03.10.1992
№ 493 встановлено, що з 01.01.1993
нормативно-правові акти, які видаються
міністерствами, іншими органами виконавчої
влади, органами господарського управління
та контролю і які зачіпають права, свободи й
законні інтереси громадян або мають
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

міжвідомчий характер, підлягають державній
реєстрації.
До 28.04.2007 СБУ була центральним
органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом, входила до Схеми організації та
взаємодії центральних органів виконавчої
влади та реєструвала свої нормативно-правові
акти як повноцінний суб’єкт нормотворення.
Але Указом Президента України від
28.04.2007 № 365 із зазначеної Системи її було
виключено.
Однак СБУ з метою забезпечення
прозорості своєї діяльності продовжила
реєстрацію відомчих актів в Міністерстві
юстиції України, внесення змін до вже
зареєстрованих та визнання такими, що
втратили чинність, здійснюється за такою ж
самою процедурою, що і їх прийняття.
При цьому слід враховувати, що з метою
обмеження кола, осіб, які відповідно до вимог
чинного законодавства не мають права на
ознайомлення із методами та формами роботи
із забезпечення державного суверенітету,
конституційного
ладу,
територіальної
цілісності, обов’язок реєстрації нормативноправових актів з питань контррозвідки,
оперативно-розшукової
діяльності
та
діяльності у сфері охорони державної
таємниці, що видаються СБУ і зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер, покладено
на Уповноваженого Президента України з
питань контролю за діяльністю Служби
безпеки України (Указ Президента України
від 29.06.1999 № 767). Уповноважений також
здійснює постійний контроль за дотриманням
конституційних
прав
громадян
і
законодавства в оперативно-розшуковій
діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці органів та підрозділів
СБУ (Указ Президента України від 18.04.2007
№ 427).
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Висновки, обґрунтування

З метою збереження вказаних дієвих
механізмів забезпечення прав і свобод
громадян, а також прозорості в діяльності
Служби безпеки України в частині видання
відомчих та міжвідомчих нормативноправових актів, усунення законодавчої
прогалини в питаннях реєстрації нормативних
актів СБУ, обґрунтовано необхідним є
включення до майбутнього законодавчого
акта про діяльність відомства положень щодо
обов’язкової реєстрації нормативно-правових
актів СБУ, що зачіпають права і свободи
громадян або мають міжвідомчий характер, з
урахуванням вищенаведених особливостей.
-221- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності
та
діяльності у сфері охорони державної
таємниці, що зачіпають права, свободи та
законні інтереси людини або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній
реєстрації
відповідно
до
порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться
-222- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

З огляду на те, що за правилами
нормопроектувальної техніки розпорядчі акти
зазвичай
є
особливим
різновидом
нормативно-правових актів, пропонуємо в
пункті 3 частини шостої статті 8 проекту слова
«та розпорядчі» виключити.
-223- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

Пункт 3 частини 6 статті 8 викласти у такій
редакції:
«3)
видає
нормативно-правові
та
розпорядчі акти, організовує і контролює їх
виконання. Нормативно-правові акти Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації. Нормативно-правові
акти Служби безпеки України з питань
контррозвідувальної, оперативно-розшукової
діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці, що зачіпають права,
свободи та законні інтереси людини або
мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації відповідно до порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться;»
-224- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

10. Пункт 3 частини 6 статті 8 доповнити
абзацами другим і третім такого змісту:
«Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації. Нормативно-правові
акти Служби безпеки України з питань
контррозвідувальної, оперативно-розшукової
діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці, що зачіпають права,
свободи та законні інтереси людини або
мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації відповідно до порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться».
-225- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 3 частини 6 статті 8 пропонується
доповнити новими абзацами такого змісту:
“Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації. Нормативно-правові
акти Служби безпеки України з питань
контррозвідувальної, оперативно-розшукової
діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці, що зачіпають права,
свободи та законні інтереси людини або
мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації відповідно до порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться”.
-226- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
виключити

100

-227- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Пункт 3 частини 6 статті 8 доповнити
новими абзацами такого змісту:
“Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації. Нормативно-правові
акти Служби безпеки України з питань
контррозвідувальної, оперативно-розшукової
діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці, що зачіпають права,
свободи та законні інтереси людини або
мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації відповідно до порядку,
затвердженого
Президентом
України.
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Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться”.
101

4) вносить пропозиції щодо вдосконалення
законодавства з питань діяльності Служби
безпеки України, розробляє проекти законів
та інших нормативно-правових актів з питань,
що віднесені до повноважень Служби безпеки
України.

3) вносить пропозиції щодо вдосконалення
законодавства з питань діяльності Служби
безпеки України, розробляє проекти законів
та інших нормативно-правових актів з питань,
що віднесених до повноважень Служби
безпеки України.

102

-228- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

103

частину шосту статті 8 після абзацу
п’ятого доповнити новими абзацами такого
змісту:
«Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України з питань, що зачіпають права,
свободи й законні інтереси людини
підлягають
державній
реєстрації.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності
та
діяльності у сфері охорони державної
таємниці, що зачіпають права, свободи й
законні інтереси людини або мають
міжвідомчий характер підлягають державній
реєстрації,
відповідно
до
порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться»;
-229- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Регіональні органи та органи військової
контррозвідки, тренінгові центри, установи
Служби безпеки України підзвітні та
підконтрольні Центральному управлінню
Служби безпеки України.
-230- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

9. Регіональні органи та органи військової
контррозвідки, заклади (підрозділи закладів) і
установи Служби безпеки України підзвітні та
підконтрольні Центральному управлінню
Служби безпеки України.

Враховано

10. Керівником Центрального управління
Служби безпеки України є Голова Служби
безпеки України.

104

Регіональні органи та органи військової
контррозвідки, заклади (підрозділи закладів) і
установи Служби безпеки України підзвітні та
підконтрольні Центральному управлінню
Служби безпеки України.

У розділі І законопроекту частину шосту
статті 8 нової редакції Закону України «Про
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№

105

106

Редакція, прийнята в першому читанні

7. Регіональні органи Служби безпеки
України створюються і функціонують у
відповідних адміністративно-територіальних
одиницях
України.
Дислокація
та
територіальна
юрисдикція
регіональних
органів Служби безпеки України можуть не
збігатися з адміністративно-територіальним
поділом України.

З урахуванням особливостей безпекового
середовища регіональні органи Служби
безпеки України та їх структурні підрозділи
можуть створюватися і дислокуватися на
об'єктах державної власності та об'єктах
критичної інфраструктури, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки
держави.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, після абзацу шостого
доповнити новим абзацом сьомим такого
змісту:
«Керівником
Центрального
управління Служби безпеки України є Голова
Служби безпеки України».
-231- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Частину сьому статті 8 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «7.
Регіональні органи Служби безпеки України
створюються і функціонують, як правило, на
рівні областей, Автономної Республіки Крим,
міст Києва та Севастопопля. У виняткових
випадках, за рішенням Голови Служби
безпеки України, дислокація та територіальна
юрисдикція регіональних органів Служби
безпеки України може бути змінена.
Регіональні органи Служби безпеки України є
юридичними особами публічного права,
мають самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України,
печатку із зображенням Державного Герба
України
і
своїм
найменуванням.
З
урахуванням
особливостей
безпекового
середовища органи Служби безпеки України
та їх структурні підрозділи, без надання їм
статусу
юридичної
особи,
можуть
створюватися і дислокуватися на окремих
об'єктах державної власності та об'єктах
критичної інфраструктури, що мають
стратегічне значення для державної безпеки.».
-232- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

11. Регіональні органи Служби безпеки
України створюються і функціонують у
відповідних адміністративно-територіальних
одиницях
України.
Дислокація
та
територіальна
юрисдикція
регіональних
органів Служби безпеки України можуть не
збігатися з адміністративно-територіальним
поділом України.

Відхилено

12.
З
урахуванням
особливостей
безпекового середовища регіональні органи
Служби безпеки України та їх структурні
підрозділи
можуть
створюватися
і
дислокуватися
на
об'єктах
критичної
інфраструктури, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави.

виключити зміни
-233- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)
Абзац другий частини сьомої статті 8
законопроекту викласти у такій редакції:
«З урахуванням особливостей безпекового
середовища регіональні органи Служби
безпеки
України
можуть
створювати
структурні підрозділи з дислокацією на

Враховано частково
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об'єктах державної власності та об'єктах
критичної інфраструктури, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки
держави.
-234- Н.д. Касай Г. О. (р.к. №280)

Відхилено

Виключити з тексту проекту Закону
положення:
Розділ П Структура Служби Безпеки
України, ст. 8 ч.7 абз.2: «з урахуванням
особливостей
безпекового
середовища
регіональні органи Служби безпеки України
та їх структурні підрозділи можуть
створюватися і дислокуватися на об'єктах
державної власності та об'єктах критичної
інфраструктури, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави»;
-235- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

Доповнити частину сьому статті 8
законопроекту абзацом третім такого змісту:
«Організаційно-штатна
структура
регіонального органу визначається його
керівником в межах визначених штатів,
затверджується Головою Служби безпеки
України та може не збігатися із структурою
Центрального управління СБУ.».
108

109

8. Органи військової контррозвідки
Служби безпеки України здійснюють
контррозвідувальне забезпечення Збройних
Сил
України
та
інших
військових
формуваннях, утворених відповідно до
законів України. Дислокація та територіальна
юрисдикція органів військової контррозвідки
Служби безпеки України можуть не збігатися
з адміністративно-територіальним поділом
України
та
військово-адміністративним
поділом України.
9. Заклади (підрозділи закладів) і установи
Служби безпеки України забезпечують
діяльність Центрального управління та
регіональних органів Служби безпеки

-236- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)
В частині 9 статті 8 Розділу ІІ після слів
«Заклади (підрозділи закладів) і установи
Служби безпеки України» додати «-освітні

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13.
Організаційно-штатна
структура
регіонального органу в межах визначених
штатів затверджується Головою Служби
безпеки України за поданням керівника
регіонального органу та може не збігатися із
структурою
Центрального
управління
Служби безпеки України.

14. Органи військової контррозвідки
Служби безпеки України здійснюють
контррозвідувальне забезпечення Збройних
Сил України та інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України.
Дислокація та територіальна юрисдикція
органів військової контррозвідки Служби
безпеки України можуть не збігатися з
адміністративно-територіальним
поділом
України
та
військово-адміністративним
поділом України.
15. Заклади (підрозділи закладів) і
установи Служби безпеки України, в тому
числі навчальні та архівні заклади та
установи, а також заклади охорони здоров’я
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України з виконання завдань, здійснення
функцій та реалізації Службою безпеки
України своїх повноважень. Їх особовий склад
входить до загальної чисельності Служби
безпеки України, передбаченої частиною
п’ятою цієї статті.

заклади
СБУ,
військово-медичне
управління СБУ (лікарні, поліклініки,
санаторії), Галузевий Державний архів
Служби безпеки України, та інші установи,
які…» та викласти частину 9 в наступній
редакції: «9. Заклади (підрозділи закладів) і
установи Служби безпеки України - освітні
заклади СБУ, військово-медичне управління
СБУ
(лікарні,
поліклініки,
санаторії),
Галузевий Державний архів Служби безпеки
України та інші установи, які забезпечують
діяльність Центрального управління та
регіональних органів Служби безпеки
України з виконання завдань, здійснення
функцій та реалізації Службою безпеки
України своїх повноважень. Їх особовий склад
входить до загальної чисельності Служби
безпеки України, передбаченої частиною
п’ятою цієї статті.»
-237- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

9. Після слів "Їх особовий склад"
доповнити словом "не";
-238- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

9. Тренінгові центри, установи Служби
безпеки України забезпечують діяльність
Центрального управління та регіональних
органів Служби безпеки України з виконання
завдань, здійснення функцій та реалізації
Службою
безпеки
України
своїх
повноважень. Їх особовий склад входить до
загальної чисельності Служби безпеки
України, передбаченої частиною п’ятою цієї
статті.
-239- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які забезпечують діяльність Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті.

Викласти в такій редакції:
"9. Заклади (підрозділи закладів) і
установи
Служби
безпеки
України
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
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здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад не входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті”.
-240- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

Частину дев’яту статті 8 Розділу ІІ
викласти в наступній редакції:
“9. Заклади (підрозділи закладів) і
установи
Служби
безпеки
України
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад не входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті”.
-241- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину 9 статті 8 проекту викласти в
наступній редакції:
“9. Заклади (підрозділи закладів) і
установи
Служби
безпеки
України
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад не входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті”.
-242- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину 9 статті 8 законопроекту викласти
в наступній редакції: “9. Заклади (підрозділи
закладів) і установи Служби безпеки України
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
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особовий склад не входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті”.
Обгрунтування:
Проект, одночасно із запровадженням
скорочення загальної чисельності СБУ,
передбачає, що особовий склад закладів
(підрозділів закладів) і установ СБУ, які
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів СБУ,
входить до загальної чисельності СБУ.
Однак слід зазначити, що заклади і
установи, які забезпечують діяльність СБУ,
безпосередньо не впливають на виконання
завдань, здійснення основних функцій та
реалізацію СБУ своїх повноважень.
Невключення особового складу цих
закладів і установ до загальної чисельності
СБУ відповідатиме концепції законопроекту і
суті
реформування
СБУ,
забезпечить
адекватне і гнучке реагування пропонованою
організаційно-штатною структурою СБУ на
загрози державній безпеці та більш
раціональне
використання
наявних
можливостей
і
ресурсів,
а
також
унеможливить ситуації, коли функціональні
завдання
СБУ
визначаються
не
особливостями безпекового середовища, а
наявною організаційно-штатною структурою.
У зв’язку з цим до загальної структури
СБУ не слід включати навчальні, наукові,
науково-дослідні та інші заклади, установи,
організації і підприємства (Національна
академія
Служби
безпеки
України,
Український науково-дослідний інститут
спеціальної техніки та судових експертиз
Служби
безпеки
України,
Галузевий
державний архів Служби безпеки України,
санаторно-курортні та оздоровчі заклади, інші
заклади, установи, організації і підприємства).
Зазначені суб’єкти будуть функціонувати
як юридичні особи публічного права, органом
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управління яких є Служба безпеки України (ч.
3 ст. 326 Цивільного кодексу України).
Юридичні особи можуть створюватися у
формі товариств, установ та в інших формах,
встановлених законом (ст. 83 Цивільного
кодексу України). Держава може створювати
юридичні особи публічного права (державні
підприємства, навчальні заклади тощо) у
випадках та в порядку, встановлених
Конституцією України та законом (ч. 2 ст. 167
Цивільного кодексу України).
Державне
унітарне
підприємство
утворюється
компетентним
органом
державної влади в розпорядчому порядку на
базі відокремленої частини державної
власності, як правило, без поділу її на частки,
і входить до сфери його управління.
Орган державної влади, до сфери
управління якого входить підприємство, є
представником власника і виконує його
функції у межах, визначених цим Кодексом та
іншими законодавчими актами (ч. 1 і 2 ст. 73
Господарського кодексу України).
На підставі цього, Служба безпеки України
на правах власника (органу, уповноваженого
здійснювати управління об’єктами державної
власності – ст. 4 Закону України “Про
управління об’єктами державної власності”)
визначатиме пріоритетні напрями діяльності
створюваних нею суб’єктів господарювання
без втручання в сферу здійснення ними своєї
господарської діяльності.
Рішення про утворення чи ліквідацію
закладу вищої освіти приймається для
закладів
державної
форми
власності
Кабінетом Міністрів України (ч. 1 ст. 31
Закону України “Про вищу освіту”).
До державних спеціалізованих установ
належать експертні служби Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства
оборони України, Служби безпеки України та
Державної прикордонної служби України (ч.
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2 ст. 7 Закону України “Про судову
експертизу”).
Приклад:
У системі поліції можуть
утворюватися науково-дослідні установи та
установи забезпечення (ч. 4 ст. 13 Закону
України “Про Національну поліцію”) До
складу Національної гвардії України входять
з’єднання, військові частини, вищі військові
навчальні заклади, навчальні військові
частини (центри), бази, заклади охорони
здоров’я та установи, що не входять до складу
оперативно-територіальних
об’єднань
Національної гвардії України (ч. 1 ст. 5 Закону
України
“Про
Національну
гвардію
України”).
-243- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Заклади (підрозділи закладів) і установи
Служби безпеки України забезпечують
діяльність Центрального управління та
регіональних органів Служби безпеки
України з виконання завдань, здійснення
функцій та реалізації Службою безпеки
України своїх повноважень. Їх особовий склад
не входить до загальної чисельності Служби
безпеки України, передбаченої частиною
п’ятою цієї статт
-244- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту абзац перший
частини дев’ятої статті 8 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, доповнити
другим реченням такого змісту: «За рішенням
Голови Служби безпеки України можуть
утворюватися відповідні військові частини.».
-245- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У розділі І законопроекту у частині
дев’ятій статті 8 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, виключити
слова «Їх особовий склад входить до загальної
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чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті.».
-246- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Друге речення частини 9 статті 8 викласти
у такій редакції: «Їх особовий склад не
входить до загальної чисельності Служби
безпеки України, передбаченої частиною
п’ятою цієї статті.»
-247- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

Частину дев’яту статті 8 Розділу ІІ
викласти в наступній редакції: “9. Заклади
(підрозділи закладів) і установи Служби
безпеки України забезпечують діяльність
Центрального управління та регіональних
органів Служби безпеки України з виконання
завдань, здійснення функцій та реалізації
Службою
безпеки
України
своїх
повноважень. Їх особовий склад не входить до
загальної чисельності Служби безпеки
України, передбаченої частиною п’ятою цієї
статті”.
-248- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Частину дев’яту статті 8 викласти в
наступній редакції: «9. Заклади (підрозділи
закладів) і установи Служби безпеки України
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад не входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті».
-249- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину дев’яту статті 8 Розділу ІІ
пропонується викласти в наступній редакції:
“9. Заклади (підрозділи закладів) і
установи
Служби
безпеки
України
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби

81

№

110

Редакція, прийнята в першому читанні

10. Служба безпеки України вживає
заходів із забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків при
призначенні на штатні посади.

Пропозиції та поправки до проекту

безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад не входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті”.
-250- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину 15 статті 8 викласти в такій
редакції:
«Заклади (підрозділи закладів) і установи
Служби безпеки України, в тому числі
навчальні та архівні заклади та установи, а
також заклади охорони здоров’я, які
забезпечують
діяльність
Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України з виконання завдань,
здійснення функцій та реалізації Службою
безпеки України своїх повноважень. Їх
особовий склад входить до загальної
чисельності Служби безпеки України,
передбаченої частиною п’ятою цієї статті."
-251- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
10. Служба безпеки України вживає
заходів із забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків при
призначенні на штатні посади та під час
виконання ними службових обов’язків.
-252- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166), Н.д.
Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна М. О.
(р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Доповнити частину десяту статті 8 проекту
новим реченням такого змісту:
«Служба
безпеки
України
вживає
позитивні дії для досягнення рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків.»;
-253- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 10 статті 8 виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно
Враховано у змінах
до ст.3 ЗУ «Про
національну
безпеку
України»
Враховано редакційно

Враховано у змінах
до ст.3 ЗУ «Про
національну
безпеку
України»
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
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-254- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Статтю 8 доповнити частиною 11 такого
змісту:
"В структурі Служби безпеки України діє
спеціально-уповноважений
підрозділ
(внутрішній
канал
для
повідомлення
інформації про шкоду або загрозу суспільним
інтересам з обмеженим доступом). Посадові
особи спеціально-уповноваженого підрозділу
уповноважені приймати повідомлення, що
містять
таємну
інформацію,
зокрема
державну та розвідувальну таємницю".
-255- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Статтю 8 доповнити частиною 12 такого
змісту:
"Повідомлення інформації про можливі
факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання корупції»
чи іншої інформації про шкоду або загрозу
суспільним інтересам відповідно до вимог
статті 40 цього закону не вважається
розголошенням відомостей, що становлять
державну чи іншу таємну інформацію."
-256- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Статтю 8 доповнити частиною 13 такого
змісту:
"Повноваження
спеціальноуповноваженого підрозділу Служби безпеки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Відхилено

Відхилено
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України визначаються Законом України “Про
запобігання корупції” та цим Законом."
-257- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроєкт новою статтею
після статті 8 наступного змісту:
«Стаття 9. Управління внутрішнього
контролю Служби безпеки України
1. У структурі Служби безпеки України
утворюється
Управління
внутрішнього
контролю,
яке
підпорядковується
безпосередньо Голові Служби безпеки
України.
Голова
Служби
безпеки
України
затверджує Положення про Управління
внутрішнього контролю Служби безпеки
України.
2. Керівник і співробітники Управління
внутрішнього
контролю
призначається
Головою Служби безпеки України за
результатами конкурсного добору. Добір
кандидатів здійснюється із числа осіб, які
відповідають вимогам, установленим статтею
29 цього Закону.
Конкурсна комісія складається із шести
осіб. Склад конкурсної комісії та порядок
проведення конкурсного добору затверджує
Голова Служби безпеки України.
Членами конкурсної комісії можуть бути
особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет, а також значний
досвід діяльності у забезпеченні реалізації
одного або декількох із завдань Служби
безпеки України, визначених цим Законом,
або у сфері забезпечення національної
безпеки.
Не можуть бути членами комісії особи,
зазначені у пунктах 1, 4, 5, 6, 7 частини третьої
статті 29 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до

84

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частини першої статті 3 Закону України “Про
запобігання корупції”.
Строк повноважень члена конкурсної
комісії становить три роки з дня призначення.
Рішення Конкурсної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього на засіданні
проголосували чотири члени конкурсної
комісії.
Конкурсна комісія визначає строки
проведення конкурсу, розміщує відповідне
оголошення на офіційному веб сайті Служби
безпеки України. Конкурс полягає в розгляді
комісією документів, поданих особами для
участі в конкурсі, а також в оцінці
професійних знань, доброчесності та ділових
якостей кандидатів.
3. Управління внутрішнього контролю:
1) здійснює внутрішній контроль за
дотриманням
співробітниками
Служби
безпеки України прав і свобод людини і
громадянина,
вживає
заходів
для
невідкладного
припинення
виявлених
порушень та інформує уповноважені державні
органи про виявлені порушення;
2) здійснює моніторинг дотримання
співробітниками Служби безпеки України
вимог
Кодексу
етичної
поведінки
співробітників Служби безпеки України;
3) проводить щодо співробітників Служби
безпеки України перевірки на доброчесність у
порядку, визначеному Головою Служби
безпеки України, а також службові
розслідування;
4) організаційно і кадрово забезпечує
проведення
атестації
співробітників
співробітників Служби безпеки України;
5) здійснює розгляд повідомлень про
протиправні
дії
або
бездіяльність
співробітників Служби безпеки України;
6) вживає заходів щодо захисту
співробітників Служби безпеки України, які
повідомили про протиправні дії або
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бездіяльність співробітників Служби безпеки
України;
7) повідомляє органам досудового
розслідування про виявлені у діяннях
співробітників Служби безпеки України
ознаки кримінальних правопорушень;
8) здійснює моніторинг та перевірку
інформації, що міститься у зверненнях
фізичних та юридичних осіб, засобах масової
інформації, інших джерелах, у тому числі
отриманої через спеціальну телефонну лінію,
сторінку в мережі Інтернет, засоби
електронного зв’язку Служби безпеки
України, щодо причетності співробітників
Служби безпеки України до протиправних дій
або бездіяльності;
9) здійснює заходи у межах спеціальної
перевірки осіб, які претендують на зайняття
посад у Службі безпеки України;
10) здійснює інші повноваження, визначені
Положенням про Управління внутрішнього
контролю Служби безпеки України.
4. В Управлінні внутрішнього контролю
Служби безпеки України утворюється
структурний підрозділ, який здійснює
повноваження уповноваженого підрозділу з
питань запобігання та виявлення корупції,
визначені Законом України “Про запобігання
корупції”.
5. У регіональних органах Служби України
за
рішенням
керівника
Управління
внутрішнього
контролю,
погодженим
Головою Служби безпеки України, можуть
утворюватись
відокремлені
підрозділи
Управління внутрішнього контролю, які
підпорядковуються керівнику Управління
внутрішнього контролю.
6. Управління внутрішнього контролю
щорічно оприлюднює на офіційному веб сайті
Служби безпеки України звіт про свою
діяльність із кількісними та іншими
показниками ефективності діяльності.
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Управління
внутрішнього
контролю
регулярно інформує громадськість шляхом
оприлюднення повідомлень про свою
діяльність на офіційному вебсайті Служби
безпеки України.»
Нумерацію статей змінити відповідно.
-258- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 9. Колегія Служби безпеки України

6. Статтю 9 викласти у такій редакції:
-259- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

116

1. У Службі безпеки України створюється
колегіальний дорадчий орган - колегія, яка
визначає шляхи виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, приймає
рішення з основних напрямів і проблем
оперативно-службової діяльності та роботи з
кадрами.

-260- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано частково

статтю 9 викласти у наступній редакції:
«Стаття 9. Колегія Служби безпеки України 1.
У Службі безпеки України створюється
колегіальний дорадчий орган - колегія, яка
визначає шляхи виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, приймає
рішення з основних напрямів і проблем
оперативно-службової діяльності та роботи з
кадрами. 2. До складу колегії входять Голова
Служби безпеки України, його перший
заступник та заступники, а також інші особи,
крім народних депутатів України, призначені
Президентом України. Перебування членів
колегії в партіях, рухах, інших громадських
об'єднаннях, що мають політичні цілі,
зупиняється. 3. Рішення колегії приймаються
більшістю голосів від її складу і
оголошуються наказами Голови Служби
безпеки України. 4. Положення про колегію
Служби безпеки України затверджується
Президентом України»;
-261- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1. У Службі безпеки України може
створюватись колегіальний дорадчий орган –
колегія.
-262- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1. У Службі безпеки України може
створюватися колегіальний дорадчий орган –
колегія.

Виключити зміни
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2. До складу колегії входять Голова
Служби безпеки України, його перший
заступник та заступники та інші особи,
призначені Президентом України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-263- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

2. Положення про колегію Служби
безпеки України та її персональний склад
затверджується Президентом України.
-264- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

Після речення 1 в частині 2 Статті 9
Розділу ІІ доповнити другим реченням
такого змісту: «Перебування членів колегії
в партіях, рухах, інших громадських
об'єднаннях, що мають політичні цілі,
забороняється.»
-265- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Положення про колегію Служби безпеки
України
та
її
персональний
склад
затверджуються Головою Служби безпеки
України.
3. Перебування членів колегії в партіях,
рухах, інших громадських об'єднаннях, що
мають політичні цілі, забороняється.
4.
Склад
колегії
формується
із
забезпеченням рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.

Виключити зміни
-266- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту у частині другій
статті 9 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, слова «та інші особи,
призначені Президентом України.» замінити
словами «. За рішенням Голови Служби
безпеки України до складу колегії можуть
входити також інші особи.».
-267- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Оскільки питання призначення осіб до
складу колегії СБУ та затвердження
положення про колегію СБУ не випливають із
конституційних повноважень Президента
України, які вичерпно визначені в Основному
Законі України, і розширенню на рівні законів
не підлягають, то пропонуємо у частинах
другій та четвертій статті 9 слова
«Президентом України» замінити словами
«Головою Служби безпеки України».
-268- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 2 статті 9 викласти у такій
редакції: «2. До складу колегії входять Голова
Служби безпеки України, його перші
заступники, заступники та інші особи,
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призначені Головою Служби безпеки
України.»
-269- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
У частині 2 статті 9 слова «Президентом
України» замінити словами «Головою
Служби безпеки України».
-270- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Пункти 2, 3 статті 9 Розділу ІІ
законопроекту – виключити. Відповідно,
пункт «4.» вважати пунктом «2.»;
-271- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

118
119
120
121

3. Рішення колегії приймаються більшістю
голосів від її складу і оголошуються наказами
Голови Служби безпеки України.
4. Положення про колегію Служби безпеки
України
затверджується
Президентом
України.
Стаття 10. Керівництво Служби безпеки
України
1. Керівництво діяльністю Служби безпеки

Частину другу статті 9 законопроекту
викласти у такій редакції: «2. До складу
колегії входять Голова Служби безпеки
України, його перші заступники та
заступники,
керівники
функціональних
підрозділів, що здійснюють виконання
завдань, визначених статтею 3 цього Закону,
та інші особи, призначені Президентом
України.».
-272- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166), Н.д.
Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна М. О.
(р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Доповнити частину другу статті 9 проекту
новим реченням такого змісту:
«Склад
Колегії
формується
із
забезпеченням рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.»;
-273- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано частково

Відхилено

Враховано

Враховано

Виключити зміни
-274- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни

-275- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Стаття 10. Керівництво Служби безпеки
України
1. Керівництво діяльністю Служби безпеки
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України здійснює Голова Служби безпеки
України,
який
несе
персональну
відповідальність за виконання завдань,
покладених на Службу безпеки України.

1. Керівництво діяльністю Служби безпеки
України здійснює Голова Служби безпеки
України,
який
несе
персональну
відповідальність за виконання завдань,
покладених на Службу безпеки України,
законність такої діяльності та додержання
прав і свобод людини та громадянина.
-276- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
У статті 10:
частину першу викласти в наступній
редакції: «Голова Служби безпеки України
здійснює керівництво діяльністю Служби
безпеки України та несе персональну
відповідальність за виконання завдань,
покладених на Службу безпеки України,
законність здійснюваних Службою безпеки
України
оперативно-розшукових,
контррозвідувальних та інших заходів,
додержання прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України.»;
-277- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в частині 1 статті 10 слова: ", який несе
персональну відповідальність за виконання
завдань, покладених на Службу безпеки
України." виключити.

122

2. Голова Служби безпеки України
призначається на посаду та звільняється з
посади Верховною Радою України за
поданням Президента України.

Висновки, обґрунтування

України здійснює Голова Служби безпеки
України.

Відхилено

Враховано

-278- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

2. Голова Служби безпеки України
призначається на посаду та звільняється з
посади Верховною Радою України за
поданням Президента України з урахуванням
вимог та обмежень, передбачених цим
Законом.
-279- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

З
метою
обмеження
концентрації
надмірних повноважень щодо керівництва
СБУ у руках однієї особи на невизначений
строк, що міститиме загрози ймовірного

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Голова Служби безпеки України
призначається на посаду та звільняється з
посади Верховною Радою України за
поданням Президента України.
3. Парламентський контрольний комітет
проводить співбесіду з кандидатом на посаду
Голови Служби безпеки України перед
розглядом Верховною Радою України
питання про його призначення на посаду в
порядку, передбаченому Законом України
"Про комітети Верховної Ради України".
Верховна Ради України призначає Голову
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Строк повноважень Голови Служби
безпеки України становить шість років.

Пропозиції та поправки до проекту

використання
повноважень
СБУ
у
протиправних цілях, пропонуємо абзац
другий частини другої статті 10 проекту
доповнити новим реченням другим такого
змісту: «Одна і та ж особа не може перебувати
на посаді Голови Служби безпеки України
більше двох строків підряд.».
-280- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частини 2 та 3 статті 10 викласти в такій
редакції:
2. Голова Служби безпеки України
призначається на посаду та звільняється з
посади Верховною Радою України за
поданням Президента України.
3. Парламентський контрольний комітет
проводить співбесіду з кандидатом на посаду
Голови Служби безпеки України перед
розглядом Верховною Радою України
питання про його призначення на посаду в
порядку, передбаченому Законом України
"Про комітети Верховної Ради України"
Верховна Ради України призначає Голову
Служби безпеки України на посаду в порядку,
встановленому Регламентом Верховної Ради
України.
у зв'язку із цим змінити нумерацію частин.
-281- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Служби безпеки України на посаду в порядку,
встановленому Регламентом Верховної Ради
України.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

Виключити
-282- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Строк повноважень Голови Служби
безпеки України становить п’ять років.
-283- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Строк повноважень Голови Служби
безпеки України становить п'ять років.
-284- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

4. Строк повноважень Голови Служби
безпеки України становить шість років.

Виключити
-285- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено
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У розділі І законопроекту абзац другий
частини другої статті 10 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, після слів
«становить шість років» доповнити словами
«(крім випадків звільнення з посади
Верховною Радою України за поданням
Президента України раніше спливу цього
строку)».
-286- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 10: у частині другій: абзац другий
доповнити реченням: «Одна і та сама особа не
може обіймати цю посаду два строки підряд.»;
-287- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

Строк повноважень Голови Служби
безпеки України становить сім років. Одна і та
ж особа не може обіймати цю посаду два
строки підряд.
-288- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Костенко Р.
В. (р.к. №221), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)
Абзац третій частини третьої статті 10
залишити в редакції першого читання.

124

У разі звільнення Голови Служби безпеки
України з посади, його смерті або відсутності
відомостей про місце його перебування
повноваження Голови Служби безпеки
України виконує його перший заступник, а в
разі його відсутності - один із заступників
Голови Служби безпеки України згідно із
розподілом обов’язків, до того часу, доки не
буде призначено нового Голову Служби
безпеки України відповідно до цього Закону.

Висновки, обґрунтування

-289- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
У разі звільнення Голови Служби безпеки
України з посади, його смерті або відсутності
відомостей про місце його перебування
повноваження Голови Служби безпеки
України виконує його перший заступник, а в
разі його відсутності - один із заступників
Голови Служби безпеки України згідно із
розподілом обов’язків, до того часу, доки не
буде призначено нового Голову Служби
безпеки України відповідно до цього Закону,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

5. У разі звільнення Голови Служби
безпеки України з посади, його смерті або
відсутності відомостей про місце його
перебування повноваження Голови Служби
безпеки України виконує його перший
заступник, а в разі його відсутності – один із
заступників Голови Служби безпеки України
згідно із розподілом обов’язків, до того часу,
доки не буде призначено нового Голову
Служби безпеки України відповідно до цього
Закону.
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3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має
ступінь вищої освіти не нижче магістра, за
своїми
діловими,
професійними
та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні службові обов'язки.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

але не довше граничного строку перебування
на посаді попереднього Голови Служби
безпеки України.
-290- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Абзац 3 частини 2 статті 10 викласти у
такій редакції: «У разі звільнення Голови
Служби безпеки України з посади, його смерті
або відсутності відомостей про місце його
перебування повноваження Голови Служби
безпеки України виконує один з його перших
заступників, а в разі їх відсутності - один із
заступників Голови Служби безпеки України
згідно із розподілом обов’язків, до того часу,
доки не буде призначено нового Голову
Служби безпеки України відповідно до цього
Закону.»
-291- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 10: у частині другій: абзац третій
видалити;
-292- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має
ступінь вищої освіти не нижче магістра, за
своїми
діловими,
професійними
та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні службові обов'язки. Має стаж
правозастосовчої діяльності та управління
в сфері державної безпеки не менше п'яти
років.
-293- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)
У абзаці першому частини третьої статті 10
Законопроекту після слів «має ступінь вищої
освіти не нижче магістра,» додати слова і
розділовий знак «досвід роботи на керівних
посадах
(від
заступника
начальника
управляння і вище) в оперативних підрозділах
Служби безпеки України до повноважень

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який:
1) має повну вищу освіту;
2) володіє державною мовою відповідно до
рівня, визначеного Національною комісією зі
стандартів державної мови;
3) має ступінь вищої освіти не нижче
магістра;
4) має загальний стаж роботи не менше 15
років та досвід роботи на керівних посадах не
менше п’яти років;
5) за своїми діловими, професійними та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні посадові повноваження.
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яких віднесено контррозвідувальну діяльність
не менше семи років,»
-294- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який має досвід роботи на керівних
посадах
(від
заступника
начальника
управляння і вище) в оперативних підрозділах
Службі безпеки України до повноважень яких
віднесено контррозвідувальну діяльність не
менше п’яти років, володіє державною мовою,
має ступінь вищої освіти не нижче магістра, за
своїми
діловими,
професійними
та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні службові обов'язки.
-295- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

В частині третій статті 10 нової редакції
Закону "Про Службу безпеки України" після
слів "володіє державною мовою" додати слова
"відповідно
до
рівня,
визначеного
Національною комісією зі стандартів
державної мови"
-296- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має
ступінь вищої освіти не нижче магістра, за
своїми
діловими,
професійними
та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні службові обов'язки, має досвід
роботи на керівних посадах (від заступника
начальника управляння і вище) в оперативних
підрозділах Службі безпеки України до
повноважень
яких
віднесено
контррозвідувальну діяльність не менше
десяти років.
-297- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має
ступінь вищої освіти не нижче магістра,
досвід роботи на керівних посадах в
підрозділах Служби безпеки України, що
здійснюють
оперативно-розшукову
(контррозвідувальну діяльність) не менш
ніж 10 років, за своїми діловими,
професійними та моральними якостями,
станом здоров'я спроможний ефективно
виконувати відповідні службові обов'язки.
-298- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має
ступінь вищої освіти не нижче магістра,
досвід роботи на керівних посадах в органах
влади, установах, організаціях не менше ніж
п’ять років, за
своїми діловими,
професійними та моральними якостями,
станом здоров'я
спроможний ефективно
виконувати відповідні службові обов'язки.
-299- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац перший частини 3 статті 10 викласти
в новій редакції такого змісту:
«3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має
ступінь вищої освіти не нижче магістра, за
своїми
діловими,
професійними
та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні службові обов'язки та який має
досвід роботи на керівних посадах (від
заступника начальника управляння і вище) в
оперативних підрозділах Службі безпеки
України до повноважень яких віднесено
контррозвідувальну діяльність не менше
п’яти років.».
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-300- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано частково

1.
Частину третю статті 10 викласти в
наступній редакції:
«3. На посаду Голови
Служби безпеки України може бути
призначений громадянин України, який
володіє державною мовою, має ступінь вищої
освіти не нижче магістра, має досвід роботи на
керівних посадах (від заступника начальника
управляння і вище) в оперативних підрозділах
Служби безпеки України до повноважень
яких віднесено контррозвідувальну діяльність
не менше семи років, за своїми діловими,
професійними та моральними якостями,
станом здоров'я спроможний ефективно
виконувати відповідні службові обов'язки.»;
-301- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано редакційно

У розділі І законопроекту абзац перший
частини третьої статті 10 нової редакції
Закону України «Про Службу безпеки
України»,
яка
передбачається
законопроектом, викласти у такій редакції:
«Головою Служби безпеки України може
бути призначений громадянин України, не
молодший 35 років, який має: повну вищу
освіту; стаж роботи у правоохоронних
органах,
в
державних
органах
з
правоохоронними функціями, в органах
прокуратури або у суді не менше 10 років;
досвід роботи на керівних посадах у системі
Служби безпеки України не менше 5 років.».
-302- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

З метою встановлення кваліфікаційних
вимог до особи, яка претендує на посаду
Голови СБУ, на рівні, не нижчому, ніж
висуваються для його заступників, частину
третю статті 10 проекту пропонуємо викласти
в такій редакції:
«3. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України не молодший тридцяти п’яти років;
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який володіє державною мовою; має ступінь
вищої освіти не нижче магістра; має досвід
роботи на керівних посадах (від заступника
начальника управління і вище) в Службі
безпеки України не менше десяти років; який
за своїми діловими, професійними та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний виконувати відповідні службові
обов'язки; не є членом жодної політичної
партії; не є і не був членом організації,
забороненої законом або судом; має високі
моральні якості та бездоганну репутацію. Не
може бути призначена на посаду Голови
Служби безпеки України особа, яка: 1)
підпадає
під
обмеження,
встановлені
частиною третьою статті 29 цього Закону; 2)
впродовж трьох років до призначення на
посаду Голови Служби безпеки України
постійно перебувала за кордоном. У цьому
випадку під постійним перебуванням за
кордоном вважається перебування строком
більше 180 днів протягом трьох років перед
призначенням, за виключенням строку
перебування у складі державних установ
України за кордоном або відрядження за
кордон державними органами України; 3) має
заборгованість із сплати аліментів на
утримання дитини, сукупний розмір якої
перевищує суму відповідних платежів за
шість місяців із дня пред’явлення виконавчого
документа до примусового виконання. Не
може бути призначена на посаду Голови
Служби безпеки України також особа,
стосовно якої існують обставини, що
унеможливлюють її допуск до державної
таємниці.».
-303- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Абзац 1 частини 3 статті 10 викласти у
такій редакції: «3. На посаду Голови Служби
безпеки України може бути призначений
громадянин України, не молодший 45 років,
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Висновки, обґрунтування

який: 1) має вищу юридичну освіту (ступінь
вищої освіти не нижче магістра); 2) має стаж
роботи в галузі права не менше десяти років
(після здобуття вищої юридичної освіти); 3)
має досвід роботи на керівних посадах не
менше п’яти років; 4) володіє державною
мовою; 5) не є членом жодної політичної
партії; 6) не є і не був членом організації,
забороненої законом або судом; 7) має високі
моральні якості та бездоганну репутацію; 8) за
станом здоров’я спроможний виконувати
відповідні службові обов’язки.
-304- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано частково

Абзац перший частини третьої статті 10
розділу І проєкту Закону викласти у такій
редакції: «На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який досяг тридцяти років, володіє
державною мовою, має ступінь вищої освіти
не нижче магістра, загальний стаж роботи
(служби) не менше десяти років, за своїми
діловими, професійними та моральними
якостями, станом здоров'я спроможний
ефективно виконувати відповідні службові
обов'язки».
-305- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

у частині третій: в абзаці першому перше
речення після слів «має ступінь вищої освіти
не нижче магістра,» доповнити словами «є
компетентним та доброчесним»;
-306- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину третю статті 10 викласти в такій
редакції:
4. На посаду Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, який має: повну вищу освіту, володіє
державною мовою, відповідно до рівня,
визначеного Національною комісією зі
стандартів державної мови, має ступінь вищої
освіти не нижче магістра, загальний стаж

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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126

127
128

Редакція, прийнята в першому читанні

Не може бути призначена на посаду
Голови Служби безпеки України особа, яка:

1) підпадає під обмеження, встановлені
частиною третьою статті 29 цього Закону;
2) впродовж трьох років до призначення на
посаду Голови Служби безпеки України
постійно перебувала за кордоном. У цьому
випадку під постійним перебуванням за
кордоном вважається перебування строком
більше 180 днів протягом трьох років перед
призначенням, за виключенням строку
перебування у складі державних установ
України за кордоном або відрядження за
кордон державними органами України.

Пропозиції та поправки до проекту

роботи не менше 15 років та має досвід роботи
на керівних посадах не менше п’яти років, за
своїми
діловими,
професійними
та
моральними якостями, станом здоров'я
спроможний
ефективно
виконувати
відповідні посадові повноваження.
-307- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

у частині третій:
абзац другий викласти у такій редакції:
«Не може бути призначена на посаду Голови
Служби безпеки України особа:
1) щодо якої наявні обставини, визначені
частиною третьою статті 29 цього Закону;
2) яка впродовж трьох років до
призначення на посаду Голови Служби
безпеки України постійно перебувала за
кордоном. У цьому випадку під постійним
перебуванням за кордоном вважається
перебування строком більше 180 днів поспіль
протягом п’яти років перед призначенням
(крім випадків перебування за кордоном у
службовому відрядженні, навчанні, відпустці,
лікуванні за рекомендацією відповідного
медичного закладу).»;
-308- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
2) впродовж трьох років до подання заяви
на участь у конкурсі на зайняття цієї посади,
незалежно від тривалості, входила до складу
керівних органів політичної партії або
знаходилася у трудових чи інших договірних
відносинах з політичною партією
-309- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт другий частини 5 статті 10 викласти
в такій редакції:
"2) впродовж трьох років до дня
призначення на посаду Голови Служби
безпеки України не проживала безперервно в
Україні. У цьому випадку вважається, що

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Не може бути призначена на посаду
Голови Служби безпеки України особа, яка:

1) підпадає під обмеження, встановлені
частиною третьою статті 29 цього Закону;
2) упродовж трьох років до дня
призначення на посаду Голови Служби
безпеки України не проживала безперервно в
Україні. У цьому разі вважається, що особа
протягом трьох років безперервно проживала
в Україні, якщо за цей час вона перебувала за
кордоном сумарно не більше 180 днів, до яких
не включається час перебування особи у
довготерміновому відрядженні у закордонній
дипломатичній установі України або у
службовому відрядженні від державного
органу за кордоном.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особа протягом трьох років безперервно
проживала в Україні, якщо за цей час вона
перебувала за кордоном сумарно не більше
180 днів, до яких не включається час
перебування особи у довготерміновому
відрядженні у закордонній дипломатичній
установі України або у службовому
відрядженні від державного органу за
кордоном»."
129

130
131
132
133

Не може бути призначена на посаду
Голови Служби безпеки України також особа,
стосовно якої існують обставини, що
унеможливлюють її допуск до державної
таємниці.
4. Голова Служби безпеки України:

8. Не може бути призначена на посаду
Голови Служби безпеки України також особа,
стосовно якої існують обставини, що
унеможливлюють її допуск до державної
таємниці.
9. Голова Служби безпеки України:

1) організовує та спрямовує оперативнослужбову діяльність Служби безпеки
України;
2) забезпечує виконання покладених на
Службу безпеки України завдань та контроль
за їх виконанням;
3) представляє Службу безпеки України у
відносинах з іншими державними органами,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, а
також з дозволу Президента України – з
компетентними органами іноземних держав,
до повноважень яких належить здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної
й
правоохоронної
діяльності,
та
з
міжнародними організаціями;

1) організовує та спрямовує оперативнослужбову діяльність Служби безпеки
України;
2) забезпечує виконання покладених на
Службу безпеки України завдань та контроль
за їх виконанням;
3) представляє Службу безпеки України у
відносинах з іншими державними органами,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, а
також з компетентними органами іноземних
держав, до повноважень яких належить
здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної і правоохоронної діяльності, та
з міжнародними організаціями;

-310- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
у частині четвертій: у пункті 3 після слів
«підприємствами, установами, організаціями,
а також» слова «з дозволу Президента
України» замінити словами «у встановленому
законодавством порядку»;
-311- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт 3 частини 6 статті 10 викласти в
такій редакції:
3) представляє Службу безпеки України у
відносинах з іншими державними органами,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, а
також з компетентними органами іноземних
держав, до повноважень яких належить
здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної й правоохоронної діяльності,
та з міжнародними організаціями;

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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134

4) видає розпорядчі акти з питань,
віднесених до його компетенції, дає
доручення, які є обов'язковими для виконання
співробітниками та працівниками Служби
безпеки України;

135

136

5) відповідно до визначеної законом
загальної структури і загальної (граничної)
чисельності затверджує організаційно-штатну
структуру та штати Служби безпеки України,
визначає перелік посад у Службі безпеки
України,
що
підлягають
заміщенню
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України, та граничні військові звання за цими
посадами (крім посад, що підлягають
заміщенню особами вищого офіцерського
складу), а також перелік посад, що підлягають
заміщенню співробітниками, яким присвоєно
спеціальні звання Служби безпеки України, та
граничні спеціальні звання за цими посадами
(крім посад, що підлягають заміщенню
особами вищого начальницького складу);
6) призначає на посади та звільняє з посад
співробітників Служби безпеки України
зазначених у частині другій статті 31 цього
Закону, крім посад, призначення на які
здійснюються за погодженням з Президентом
України, із забезпеченням рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;

Пропозиції та поправки до проекту

-312- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
4) видає нормативні та розпорядчі акти з
питань, віднесених до його компетенції, дає
доручення, які є обов'язковими для виконання
співробітниками та працівниками Служби
безпеки України;
-313- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт 3 частини 6 статті 10 викласти в
такій редакції:
4) підписує акти Служби безпеки України,
дає доручення, які є обов'язковими для
виконання співробітниками та працівниками
Служби безпеки України;
-314- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
пункт 5 викласти у такій редакції:
5) визначає відповідно до законодавства у
межах граничної чисельності Служби безпеки
України перелік посад, які підлягають
заміщенню співробітниками, яким присвоєні
спеціальні звання Служби безпеки України;
-315- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті п’ятому частини дев'ятої статті 10
слова «співробітниками, яким присвоєні
спеціальні звання Служби безпеки України»
замінити словами «співробітниками Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання».

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) підписує акти Служби безпеки України,
дає доручення, які є обов'язковими для
виконання співробітниками та працівниками
Служби безпеки України;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

5) визначає у межах граничної чисельності
Служби безпеки України перелік посад, що
підлягають
заміщенню
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України, співробітниками Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
державними службовцями;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-316- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

6) призначає на посади та звільняє з посад
співробітників Служби безпеки України
зазначених у частині другій статті 31 цього
Закону, із забезпеченням рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
-317- Н.д. Хоменко О. В. (р.к. №68)

Враховано

6) призначає на посади та звільняє з посад
співробітників Служби безпеки України,
зазначених у частинах другій і третій статті 31
цього Закону, із забезпеченням рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;

Пункт 6 частини четвертої статті 10
викласти у такій редакції:

101

№

137

Редакція, прийнята в першому читанні

7) присвоює співробітникам Служби
безпеки України військове (спеціальне)
звання полковника та визначає порядок
присвоєння інших військових (спеціальних)
звань, рангів, крім звань вищого офіцерського
(начальницького) складу, які присвоюються
Президентом
України;
вносить
у
встановленому
порядку
подання
про
присвоєння звань вищого офіцерського
(начальницького) складу, відповідних рангів;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«6) призначає на посади та звільняє з посад
співробітників Служби безпеки України,
зазначених у частинах другій і третій статті 31
цього Закону, із забезпеченням рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;».
-318- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано

1. У пункті 6 частини четвертої статті 10
слова «крім посад, призначення на які
здійснюються за погодженням з Президентом
України» - вилучити;
-319- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Оскільки до конституційних повноважень
Президента України не належить надання
згоди на призначення тих чи інших осіб на
посади в СБУ, то в пункті 6 частини четвертої
статті 10 проекту слова «крім посад,
призначення на які здійснюються за
погодженням з Президентом України»
пропонуємо виключити.
-320- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

пункт 6 викласти у такій редакції:
6) призначає та звільняє першого
заступника, заступників Голови Служби
безпеки України у встановленому законом
порядку, затверджує розподіл обов’язків між
ними; призначає та звільняє інших
співробітників Служби безпеки України
відповідно до цього Закону;»;
-321- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166), Н.д.
Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна М. О.
(р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Доповнити пункт 7 частини четвертої
статті 10 проекту після слів «присвоюються
Президентом України» розділовим знаком та
словами такого змісту: «, із врахуванням
рівності прав та можливостей жінок і
чоловіків»;
Доповнити пункт 7 частини четвертої
статті 10 проекту розділовим знаком та

Враховано редакційно

Враховано у змінах
до ст.3 ЗУ «Про
національну
безпеку
України»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7) присвоює співробітникам Служби
безпеки України військове (спеціальне)
звання полковника (полковника Служби
безпеки України) та визначає порядок
присвоєння інших військових (спеціальних)
звань, рангів, крім звань вищого офіцерського
(начальницького) складу, які присвоюються
Президентом
України;
вносить
у
встановленому
порядку
подання
про
присвоєння звань вищого офіцерського
(начальницького) складу;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

словами такого змісту: «, із врахуванням
рівності прав та можливостей жінок і
чоловіків»;
-322- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті сьомому частини дев’ятої статті
10 слова: «, відповідних рангів» виключити;

138

139

140

141

8) заохочує або накладає дисциплінарні
стягнення на співробітників та працівників
Служби безпеки України відповідно до
законодавства;

9)
нагороджує
співробітників
та
працівників Служби безпеки України та осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва відомчими заохочувальними
відзнаками, вносить в установленому порядку
Президентові
України
подання
щодо
представлення до відзначення співробітників
та працівників Служби безпеки України
державними нагородами України;
10) ухвалює рішення щодо надання
співробітникам Служби безпеки України
грошової компенсації пільг та соціальних
гарантій, якими вони не можуть скористатися
в загальному порядку через загрозу розкриття
інформації про їх належність до такого
органу;
11) звітує про діяльність Служби безпеки
України
в
порядку,
визначеному
законодавством.

-323- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в п. 8 частини 6 статті 10 слово
"законодавства" замінити словом "закону"

-324- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слово "законодавством" замінити словом
"законом"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано

8) заохочує або накладає дисциплінарні
стягнення на співробітників та працівників
Служби безпеки України відповідно до
закону;

9)
нагороджує
співробітників
та
працівників Служби безпеки України, а також
інших осіб відомчими заохочувальними
відзнаками, вносить в установленому порядку
Президенту
України
подання
щодо
представлення до відзначення співробітників
та працівників Служби безпеки України, а
також інших осіб державними нагородами
України;
10) ухвалює рішення щодо надання
співробітникам Служби безпеки України
грошової компенсації пільг та соціальних
гарантій, якими вони не можуть скористатися
в загальному порядку через загрозу розкриття
інформації про їх належність до такого
органу;
11) звітує про діяльність Служби безпеки
України в порядку, визначеному законом;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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Висновки, обґрунтування

142

-325- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

143

Частину четверту статті 10 доповнити
пунктом 12 наступного змісту:
«12) затверджує Кодекс професійної етики
співробітників Служби безпеки України,
порядок моніторингу його дотримання
співробітниками Служби безпеки України;»
Пункт 12 відповідно вважати пунктом 13.
-326- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у пункті 12 частини 4 статті 10 проекту
після слова "Голова" слово "служби"
використовувати з великої літери - "Служби"
-327- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

12) Голова Служби безпеки України
створює умови служби, які дозволяють
жінкам і чоловікам проходити службу з
дотриманням рівності прав і можливостей та
забезпечує функціонування дієвих механізмів
запобігання та реагування на випадки
дискримінації та насильства за ознакою статі.
-328- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано редакційно

Пункт 12 частини четвертої статті 10
проекту пропонуємо викласти в такій
редакції: «12) створює жінкам і чоловікам
рівні умови проходження служби та
забезпечує
запобігання
випадкам
дискримінації та насильства за ознакою статі
в Службі безпеки України.».
-329- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

В пункті 12 частини 4 статті 10 слова
«Голова
служби
Безпеки
України»
виключити.
-330- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

144

12) Голова служби Безпеки України
створює умови служби, які дозволяють
жінкам і чоловікам проходити службу з
дотриманням рівності прав і можливостей та
забезпечує функціонування дієвих механізмів
запобігання та реагування на випадки
дискримінації та насильства за ознакою статі.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12) створює умови служби, які дозволяють
жінкам і чоловікам проходити службу з
дотриманням рівності прав і можливостей, та
забезпечує функціонування дієвих механізмів
запобігання і реагування на випадки
дискримінації та насильства за ознакою статі;

доповнити пунктами 13 та 14 наступного
змісту:
«13) затверджує Кодекс професійної етики
співробітників Служби безпеки України,
порядок моніторингу його дотримання
співробітниками Служби безпеки України;
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№

145

146

Редакція, прийнята в першому читанні

Голова Служби безпеки України здійснює
інші
повноваження
відповідно
до
законодавства.

5. Голова Служби безпеки України має
заступників, у тому числі одного першого
заступника.

Пропозиції та поправки до проекту

14) затверджує Стратегію інституційного
розвитку Служби безпеки України;»
-331- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 6 статті 10 доповнити пунктом
тринадцятим в такій редакції:
13)
здійснює
інші
повноваження
відповідно до закону.

Висновки, обґрунтування

Враховано

-332- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

В абзаці першому частини 5 статті 10 слова
“одного першого заступника” замінити
словами “двох перших заступників”
-333- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у абзаці першому частини 5 статті 10
проекту: слова "одного першого заступника"
замінити словами "двох перших заступників"
-334- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

в абзаці першому частини 5 статті 10
законопроекту слова “одного першого
заступника” замінити словами “двох перших
заступників”.
Обгрунтування:
Законопроектом
пропонується
передбачити, що Голова Служби безпеки
України матиме серед заступників лише
одного першого заступника.
На сьогодні Голова Служби безпеки
України має двох перших заступників:
–
перший заступник Голови СБУ –
керівник Антитерористичного центру при
Службі безпеки України, який координує
питання боротьби з тероризмом не тільки в
СБУ, а – в цілому по країні;
–
перший заступник Голови СБУ –
керівник Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю та корупцією
Центрального управління Службі безпеки
України, який відповідальний за лінію
боротьби з організованою злочинністю.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13)
здійснює
інші
відповідно до закону.

повноваження

10. Голова Служби безпеки України має
заступників, у тому числі одного першого
заступника. Перший заступник Голови
Служби
безпеки
України
здійснює
координацію контррозвідувальної діяльності
Служби безпеки України. Заступники Голови
Служби
безпеки
України
виконують
повноваження відповідно до розподілу
функціональних
обов'язків,
який
затверджується Головою Служби безпеки
України.

105

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Існування
вказаних
посад
перших
заступників
керівника
відомства
запроваджено у зв’язку з необхідністю
забезпечення
оптимального
розподілу
функціональних обов’язків серед керівництва
СБУ для ефективного і оперативного
вирішення покладених завдань за вказаними
надзвичайно важливими для безпеки держави
лініями роботи.
В умовах сьогодення, коли організована
злочинність
особливо
активно
використовується спецслужбами іноземних
держав для проведення розвідувальнопідривної та диверсійної діяльності проти
України,
протидія
їй
виключно
правоохоронними методами не є ефективною,
і тому потребує додаткового застосування
контррозвідувальних сил і засобів.
Законопроект (частина 5 статті 10)
передбачає, що єдиний перший заступник
Голови СБУ здійснюватиме координацію
роботи за лінією контррозвідки (як результат
послідовності
у
т.ч.
у
сфері
контррозвідувальній
протидії
проявам
оргзлочинності). У свою чергу боротьба з
тероризмом та координації діяльності
субʼєктів, які залучаються до боротьби з
тероризмом, є не менш пріоритетним для
СБУ, у зв’язку з чим виникає обґрунтоване
питання, яку саме посаду першого заступника
варто зберегти.
З урахуванням зазначеного видається
доцільним зберегти в СБУ дві посади перших
заступників
Голови
–
за
лініями
контррозвідувальної діяльності та боротьби з
тероризмом.
При цьому існування двох посад перших
заступників на сьогодні передбачено в системі
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру” (частина 2 статті 8).
-335- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У абзаці першому частини 5 статті 10
законопроекту слова “одного першого
заступника” замінити словами “двох перших
заступників”.
-336- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

5. Голова Служби безпеки України має
заступників, у тому числі двох перших
заступників.
-337- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Абзац 1 частини 5 статті 10 викласти у
такій редакції: «Голова Служби безпеки
України має заступників, у тому числі двох
перших заступників.»
-338- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

У абзаці першому частини 5 статті 10
законопроекту слова “одного першого
заступника” замінити словами “двох перших
заступників”.
-339- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

У абзаці першому частини 5 статті 10
законопроекту слова «одного першого
заступника» замінити словами «двох перших
заступників».
-340- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

У абзаці першому частини 5 статті 10
законопроекту слова “одного першого
заступника” замінити словами “двох перших
заступників”.
-341- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину 5 виключити;
147

Перший заступник Голови Служби
безпеки України здійснює координацію
контррозвідувальної
діяльності
Служби
безпеки України.

-342- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у абзаці другому частини 5 статті 10
проекту: слова "перший заступник" замінити
словами "один з перших заступників"
-343- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено
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В абзаці другому частини 5 статті 10 слова
“Перший заступник” замінити словами
“Один з перших заступників”
-344- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

в абзаці другому частини 5 статті 10 слова
“перший заступник” замінити словами “один
з перших заступників”.
Обгрунтування:
Законопроектом
пропонується
передбачити, що Голова Служби безпеки
України матиме серед заступників лише
одного першого заступника.
На сьогодні Голова Служби безпеки
України має двох перших заступників:
–
перший заступник Голови СБУ –
керівник Антитерористичного центру при
Службі безпеки України, який координує
питання боротьби з тероризмом не тільки в
СБУ, а – в цілому по країні;
–
перший заступник Голови СБУ –
керівник Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю та корупцією
Центрального управління Службі безпеки
України, який відповідальний за лінію
боротьби з організованою злочинністю.
Існування
вказаних
посад
перших
заступників
керівника
відомства
запроваджено у зв’язку з необхідністю
забезпечення
оптимального
розподілу
функціональних обов’язків серед керівництва
СБУ для ефективного і оперативного
вирішення покладених завдань за вказаними
надзвичайно важливими для безпеки держави
лініями роботи.
В умовах сьогодення, коли організована
злочинність
особливо
активно
використовується спецслужбами іноземних
держав для проведення розвідувальнопідривної та диверсійної діяльності проти
України,
протидія
їй
виключно
правоохоронними методами не є ефективною,
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Висновки, обґрунтування

і тому потребує додаткового застосування
контррозвідувальних сил і засобів.
Законопроект (частина 5 статті 10)
передбачає, що єдиний перший заступник
Голови СБУ здійснюватиме координацію
роботи за лінією контррозвідки (як результат
послідовності
у
т.ч.
у
сфері
контррозвідувальній
протидії
проявам
оргзлочинності).
У свою чергу боротьба з тероризмом та
координації
діяльності
субʼєктів,
які
залучаються до боротьби з тероризмом, є не
менш пріоритетним для СБУ, у зв’язку з чим
виникає обґрунтоване питання, яку саме
посаду першого заступника варто зберегти.
З урахуванням зазначеного видається
доцільним зберегти в СБУ дві посади перших
заступників
Голови
–
за
лініями
контррозвідувальної діяльності та боротьби з
тероризмом.
При цьому існування двох посад перших
заступників на сьогодні передбачено в системі
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру” (частина 2 статті 8).
-345- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

В абзаці другому частини 5 статті 10 слова
“перший заступник” замінити словами “один
з перших заступників”
-346- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

В абзаці 2 частини 5 статті 10 слова
«Перший заступник» замінити словами «Один
з перших заступників».
-347- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

В абзаці другому частини 5 статті 10
слова “перший заступник” замінити словами
“один з перших заступників”.
-348- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У абзаці другому частини 5 статті 10 слова
«перший заступник» замінити словами «один
з перших заступників».
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-349- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

148

149

150

Заступники Голови Служби безпеки
України виконують повноваження відповідно
до розподілу функціональних обов'язків, який
затверджується Головою Служби безпеки
України.
Розподілом
функціональних
обов'язків на заступників Голови Служби
безпеки України може покладатися виконання
окремих повноважень Голови Служби
безпеки України, якщо інше не передбачено
законом.
На період тимчасової відсутності Голови
Служби безпеки України його повноваження
здійснює визначений ним перший заступник
або заступник Голови Служби безпеки
України.
На посаду першого заступника Голови
Служби безпеки України, може бути
призначена особа, яка має досвід роботи на
керівних посадах (від заступника начальника
управляння і вище) в оперативних підрозділах
Службі безпеки України до повноважень яких
віднесено контррозвідувальну діяльність не
менше п’яти років.

В абзаці другому частини 5 статті 10
слова “перший заступник” замінити словами
“один з перших заступників”.
-350- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в частині 7 статті 10 слова "Розподілом
функціональних обов'язків на заступників
Голови Служби безпеки України може
покладатися виконання окремих повноважень
Голови Служби безпеки України, якщо інше
не передбачено законом." - виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-351- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

у абзаці п`ятому частини 5 статті 10
проекту слово "управляння" замінити на слово
"управління"
-352- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

На посаду першого заступника Голови
Служби безпеки України, може бути
призначена особа, яка має досвід роботи на
керівних посадах (від заступника начальника
управляння і вище) в оперативних підрозділах
Службі безпеки України до повноважень яких
віднесено контррозвідувальну діяльність не
менше п’яти років. На посади заступників
Голови Служби безпеки України, керівників
функціональних підрозділів та регіональних
органів можуть бути призначені особи, які
мають досвід роботи в Службі безпеки
України не менше п’яти років.
-353- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

11. На період тимчасової відсутності
Голови Служби безпеки України його
повноваження здійснює визначений ним
перший заступник або заступник Голови
Служби безпеки України.
12. На посаду першого заступника Голови
Служби безпеки України може бути
призначена особа, яка має досвід служби
(роботи) на керівних посадах (від заступника
начальника управління і вище) в оперативних
підрозділах Служби безпеки України, до
повноважень
яких
віднесено
контррозвідувальну діяльність, не менше
п’яти років.
13. На посаду керівника оперативного
функціонального підрозділу Центрального
управління та керівника регіонального органу
Служби безпеки України може бути
призначена особа, яка має досвід служби
(роботи) на керівних посадах у Службі
безпеки України або в інших суб’єктах
розвідувального співтовариства України не
менше п’яти років.

Абзац 5 частини 5 статті 10 викласти у
такій редакції:
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«На
посаду
першого
заступника,
заступника Голови Служби безпеки України,
може бути призначений громадянин України,
не молодший 35 років, який:
1) має ступінь вищої освіти не нижче
магістра;
2) має стаж роботи не менше десяти років
(після здобуття вищої освіти);
3) має досвід роботи на керівних посадах в
Службі безпеки України не менше п’яти років
(для кандидата на посаду першого заступника,
який
здійснює
координацію
контррозвідувальної діяльності - досвід
роботи на керівних посадах (від заступника
начальника управління і вище) в оперативних
підрозділах Служби безпеки України до
повноважень
яких
віднесено
контррозвідувальну діяльність);
4) володіє державною мовою;
5) не є членом жодної політичної партії;
6) не є і не був членом організації,
забороненої законом або судом;
7) має високі моральні якості та
бездоганну репутацію;
8) за станом здоров’я спроможний
виконувати відповідні службові обов’язки.
-354- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
абзаци 5, 6 та 7 частини 7 статті 10
викласти в такій редакції
"На посаду першого заступника Голови
Служби безпеки України може бути
призначена особа, яка має досвід служби
(роботи) на керівних посадах (від заступника
начальника управління і вище) в оперативних
підрозділах Служби безпеки України, до
повноважень
яких
віднесено
контррозвідувальну діяльність, не менше
п’яти років.
На посаду керівника оперативного
функціонального підрозділу Центрального
управління та керівника регіонального органу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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Висновки, обґрунтування

151

Служби безпеки України може бути
призначена особа, яка має досвід служби
(роботи) на керівних посадах в Службі
безпеки України або в інших суб’єктах
розвідувального співтовариства України, не
менше п’яти років.
Виконання обов’язків за такою посадою
може бути покладено виключно на особу, яка
відповідає вимогам, зазначеним в частині
п'ятій цієї статті."
-355- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

152

у абзаці п`ятому частини 5 статті 10
проекту після слів "На посаду першого
заступника Голови Служби безпеки України"
символ "," - виключити.
-356- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

153

у абзаці п`ятому частини 5 статті 10
проекту після слів "...підрозділах Службі
безпеки України" додати символ ","
-357- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

154

Виконання обов’язків за такими посадами
може бути покладено виключно на осіб, які
відповідають вимогам, зазначеним в частині
третій цієї статті та не підпадають під
обмеження, визначені в частині третій статті
29 цього Закону.

6. Повноваження Голови Служби безпеки
України припиняються у зв'язку зі смертю або
звільненням з посади.

В абзаці 6 частини 5 статті 10 після слів
«зазначеним в» доповнити словами та комою
«цій частині,».
-358- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 14 статті 10 викласти в такій
редакції:
"14. Виконання обов’язків за посадами,
визначеними в частинах дванадцятій та
тринадцятій цієї статті, може бути покладено
виключно на осіб, які відповідають вимогам,
зазначеним в частині шостій цієї статті, та не
підпадають під обмеження, зазначені в
частині сьомій цієї статті.".
-359- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
у частині шостій після слів «припиняються
у
зв'язку»
доповнити
словами
«із
завершенням їх строку,»;
-360- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

14. Виконання обов’язків за посадами,
визначеними частинами дванадцятою та
тринадцятою цієї статті, може бути покладено
виключно на осіб, які відповідають вимогам,
зазначеним у частині шостій цієї статті, та не
підпадають під обмеження, зазначені в
частині сьомій цієї статті.

Враховано

Враховано
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частину шосту статті 10 виключити.

155

7. Голова Служби безпеки України
звільняється з посади з таких підстав:

-361- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
частину 7 викласти в наступній редакції:
«7. Голова Служби безпеки України
звільняється з посади з таких підстав:
1) подання ним письмової заяви про
звільнення з посади за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду
за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п'яти років;
4)
неможливості
виконувати
свої
повноваження за станом здоров'я згідно з
висновком відповідної медичної комісії, що
створюється
рішенням
спеціально
уповноваженого
центрального
органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров'я;
5) набрання законної сили рішенням суду
про визнання його недієздатним або
обмежено дієздатним, визнання його безвісно
відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду стосовно нього або рішенням
суду щодо звільнення його від кримінальної
відповідальності;
7) притягнення до адміністративної
відповідальності
за
адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією;
8) припинення громадянства України або
виїзд на постійне місце проживання за межі
України, набуття громадянства (підданства)
іншої держави;
9) набрання законної сили рішенням суду
про визнання його активів або активів,
набутих за його дорученням іншими особами
або в інших передбачених статтею 290

Висновки, обґрунтування

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

15. Голова Служби безпеки України
звільняється з посади з таких підстав:
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Редакція, прийнята в першому читанні

1) закінчення строку повноважень,
передбаченого частиною другою цієї статті;

Пропозиції та поправки до проекту

Цивільного процесуального кодексу України
випадках, необґрунтованими та їх стягнення в
дохід держави;
10) за поданням Президента України у разі
ініціювання внесення такого подання
Комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів за результатами розгляду щорічного
звіту про діяльність Служби безпеки України,
із зазначенням підстав такого рішення та
обґрунтування їх наявності (якщо він
перебував на цій посаді не менше року).
Голова Служби безпеки України не може
бути звільнений з посади, а рішення про його
призначення не може бути скасовано, крім
підстав передбачених цією статтею.»
-362- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-363- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) закінчення строку повноважень,
передбаченого частиною четвертою цієї
статті;

Виключити
157

158
159
160

2) задоволення поданої ним письмової
заяви про звільнення з посади за власним
бажанням;

-364- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1) подання ним письмової заяви про
звільнення з посади за власним бажанням;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

3) призначення чи обрання на іншу посаду
за його згодою;
4) досягнення шістдесяти п'яти років;
5)
неможливості
виконувати
свої
повноваження за станом здоров'я згідно з
висновком відповідної медичної комісії, що
створюється за ініціативою Президента

2) подання ним письмової заяви про
звільнення з посади за власним бажанням;

3) призначення чи обрання на іншу посаду
за його згодою;
4) досягнення шістдесяти п'яти років;
-365- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Оскільки до конституційних повноважень
Президента України не віднесено ініціювання

Відхилено

5)
неможливості
виконувати
свої
повноваження за станом здоров'я згідно з
висновком відповідної медичної комісії, що
створюється за ініціативою Президента
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163

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України
рішенням
спеціально
уповноваженого
центрального
органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров'я;

створення медичної комісії яка має
зафіксувати
неможливість
здійснення
Головою СБУ своїх повноважень за станом
здоров’я, то в пункті п’ятому частини сьомої
статті 10 проекту слова «Президента України»
пропонуємо замінити словами «колегії
Служби безпеки України».

6) набрання законної сили рішенням суду
про визнання його недієздатним або
обмежено дієздатним, визнання його безвісно
відсутнім чи оголошення його померлим;
7) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду стосовно нього або рішенням
суду щодо звільнення його від кримінальної
відповідальності;

8) притягнення до адміністративної
відповідальності
за
адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією;

-366- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
7) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду, яким визнано вину в скоєнні
умисного кримінального правопорушення
або рішення суду щодо звільнення його від
кримінальної
відповідальності
за
реабілітаційними обставинами за скоєння
умисного правопорушення;
-367- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Пункт 7 частини 7 статті 10 викласти у
такій редакції: «7) набрання законної сили
обвинувальним вироком суду щодо нього у
зв’язку
із
вчиненням
злочину
чи
кримінального проступку (крім необережного
кримінального проступку) або притягнення до
адміністративної
відповідальності
за
адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією, а так само набрання законної сили
рішенням суду про визнання його активів або
активів, набутих за його дорученням іншими
особами або в інших передбачених статтею
290 Цивільного процесуального кодексу
України випадках, необґрунтованими та їх
стягнення в дохід держави;»
-368- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
8) притягнення до адміністративної
відповідальності
за
адміністративне

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України
рішенням
спеціально
уповноваженого
центрального
органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров'я;

Відхилено

6) набрання законної сили рішенням суду
про визнання його недієздатним або
обмежено дієздатним, визнання його безвісно
відсутнім чи оголошення його померлим;
7) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду стосовно нього або рішенням
суду щодо звільнення його від кримінальної
відповідальності;

Враховано частково

Враховано редакційно

8) набрання законної сили судовим
рішенням
про
притягнення
до
адміністративної
відповідальності
за
вчинення адміністративного правопорушення
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

правопорушення, пов’язане з корупцією,
скоєнного умисно;
-369- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

пункт 8 частини 7 статті 10 проекту
викласти у такій редакції: “8) набрання
законної сили судовим рішенням про
притягнення
військовослужбовця
до
адміністративної
відповідальності
за
вчинення адміністративного правопорушення
та накладення стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування”;
-370- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

пункт 8 частини 7 статті 10 викласти у
такій редакції:
“8) набрання законної сили судовим
рішенням
про
притягнення
військовослужбовця до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення
та
накладення стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування”
-371- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Пункт 8 частини 7 статті 10 викласти у
такій редакції: «8) набрання законної сили
судовим
рішенням
про
притягнення
військовослужбовця до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення
та
накладення стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування.»
-372- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пов'язаного
з
корупцією,
накладення
стягнення у вигляді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, що пов’язані з виконанням
функцій держави;
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Пропозиції та поправки до проекту

пункт 8 частини 7 статті 10 викласти у
такій редакції: “8) набрання законної сили
судовим
рішенням
про
притягнення
військовослужбовця до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення
та
накладення стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування”;
-373- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

164

165

166

9) припинення громадянства України або
виїзд на постійне місце проживання за межі
України, набуття громадянства (підданства)
іншої держави;

10) невідповідності обмеженням щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності, передбаченим Законом України
"Про запобігання корупції", встановленим
рішенням суду, що набрало законної сили;
11) набрання законної сили рішенням суду
про визнання його активів або активів,
набутих за його дорученням іншими особами
або в інших передбачених статтею 290
Цивільного процесуального кодексу України

пункт 8 частини 7 статті 10 викласти у
такій редакції:
“8) набрання законної сили судовим
рішенням
про
притягнення
військовослужбовця до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення
та
накладення стягнення у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування”;
-374- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в частині 8 статты 10 слова " набуття
громадянства (підданства) іншої держави"
виключити

-375- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Пункт 11 частини 7 статті 10 викласти у
такій редакції: «11) наявності заборгованості
зі сплати аліментів на утримання дитини,
сукупний розмір якої перевищує суму

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

9) припинення громадянства України або
виїзд на постійне місце проживання за межі
України;

10) невідповідності обмеженням щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності, ніж передбачені Законом України
"Про запобігання корупції", встановлених
рішенням суду, що набрало законної сили;
11) набрання законної сили рішенням суду
про визнання його активів або активів,
набутих за його дорученням іншими особами
або в інших передбачених статтею 290
Цивільного процесуального кодексу України
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

випадках, необґрунтованими та їх стягнення в
дохід держави;

відповідних платежів за дванадцять місяців з
дня пред’явлення виконавчого документа до
примусового виконання.»
-376- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
12) в разі ухвалення Верховною Радою
України рішення про визнання роботи
Голови
Служби
безпеки
України
незадовільною за результатами його
щорічного звіту про діяльність Служби
безпеки України або рішення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України,
затвердженого Верховною Радою України
щодо неспроможності Голови Служби
безпеки України забезпечити виконання
функціональних повноважень. Постанова
Верховної Ради України є імперативною
підставою для внесення Президентом
України подання до Верховної Ради
України про звільнення з посади Голови
Служби безпеки України, в 10-денний
термін з дня отримання Постанови.
-377- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

12) за поданням Президента України у
випадку визнання Верховною Радою України
роботи Голови Служби безпеки України
незадовільною
за
результатами
його
щорічного звіту про діяльність Служби
безпеки України із зазначенням чітких причин
та підстав такого рішення (якщо він перебував
на цій посаді не менше року);

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

випадках, необґрунтованими та їх стягнення в
дохід держави;
Відхилено

12) за поданням Президента України у разі
визнання Верховною Радою України роботи
Голови
Служби
безпеки
України
незадовільною
за
результатами
його
щорічного звіту про діяльність Служби
безпеки України із зазначенням причин та
підстав такого рішення (якщо він перебував на
цій посаді не менше року);
13) у разі виявлення факту приховання при
призначенні на посаду обставин, визначених у
частині третій статті 29 цього Закону.

Враховано редакційно

12) за поданням Президента України у
випадку визнання Верховною Радою України
роботи Голови Служби безпеки України
незадовільною
за
результатами
його
щорічного звіту про діяльність Служби
безпеки України із зазначенням чітких причин
та підстав такого рішення (якщо він перебував
на цій посаді не менше року) або у випадку
виявлення факту приховання при призначенні
на посаду обставин, визначених у частині 3
статті 29 цього закону;
-378- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

У пункті 12 частини сьомої статті 10
проекту
слово
«чітких»
пропонуємо
виключити.
-379- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено
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Голова Служби безпеки України не може
бути звільнений з посади з підстав, не
передбачених цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

У розділі І законопроекту частину сьому
статті 10 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, після пункту 12 доповнити
пунктом 13 такого змісту: «13) звільнення з
посади Верховною Радою України за
поданням Президента України з інших
причин.».
-380- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)
У розділі І законопроекту у частині сьомій
статті 10 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, виключити останній абзац (а
саме, виключити слова «Голова Служби
безпеки України не може бути звільнений з
посади з підстав, не передбачених цим
Законом.»).
-381- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Голова Служби безпеки України не може
бути звільнений з посади, а рішення про його
призначення не може бути скасовано, крім
підстав передбачених цією статтею.
-382- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити статтю 10 новими частинами:
"9. Повноваження Голови Служби безпеки
України припиняються у зв'язку із
завершенням
граничного
терміну
перебування на посаді, смертю або
звільненню з посади.
10. У випадку, передбаченому частиною
восьмою
або
дев’ятою
цієї
статті
повноваження Голови Служби безпеки
України виконує його перший заступник, а в
разі його відсутності - один із заступників
Голови Служби безпеки України згідно із
розподілом обов’язків, до дня призначення
нового Голови Служби безпеки України
відповідно до цього Закону.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16. Голова Служби безпеки України не
може бути звільнений з посади, а рішення про
його призначення не може бути скасовано, з
підстав не передбачених цією статтею.
17. Повноваження Голови Служби безпеки
України припиняються у зв'язку із
завершенням
граничного
терміну
перебування на посаді, смертю або
звільненням з посади.
18. У випадках, передбачених частиною
п'ятнадцятою або сімнадцятою цієї статті,
повноваження Голови Служби безпеки
України виконує його перший заступник, а в
разі його відсутності - один із заступників
Голови Служби безпеки України згідно із
розподілом обов’язків, до дня призначення
нового Голови Служби безпеки України
відповідно до цього Закону.
19. Президент України вносить до
Верховної Ради України в порядку,
встановленому цією статтею, подання про
призначення Голови Служби безпеки України
на вакантну посаду впродовж 30 днів з дня її
виникнення.
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Президент України вносить до Верховної
Ради України в порядку, встановленому цією
статтею, подання про призначення Голови
Служби безпеки України на вакантну посаду
впродовж 30 днів з дня виникнення вакансії на
цю посаду."
-383- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після статті 10 доповнити новою статтею
такого змісту:
«Стаття 11. Порядок призначення на
посаду Голови Служби безпеки України
1. Визначення кандидата, щодо якого
вноситься подання про призначення на посаду
Голови
Служби
безпеки
України,
здійснюється за результатами конкурсного
відбору у встановленому цим Законом
порядку.
Організацію та проведення конкурсу
здійснює Конкурсна комісія з відбору
кандидатів на посаду Голови Служби безпеки
України (далі - Конкурсна комісія).
2. До складу Конкурсної комісії входять:
1)
три
особи,
визначені
Радою
національної безпеки і оборони України;
2) три особи, визначені Комітетом
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів.
Персональний склад Конкурсної комісії
затверджує
Президент
України
після
отримання подань Ради національної безпеки
і оборони України та Комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
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спеціального призначення та розвідувальних
органів.
3. Членами Конкурсної комісії можуть
бути особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет, а також значний
досвід діяльності у забезпеченні реалізації
одного або декількох із завдань Служби
безпеки України, визначених цим Законом, у
сфері забезпечення національної безпеки або
у сфері захисту прав і свобод людини і
громадянина.
Не можуть бути членами Комісії особи,
зазначені у пунктах 1, 4, 5, 6, 7 частини третьої
статті 29 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
частини першої статті 3 Закону України “Про
запобігання корупції”.
4. Конкурсна комісія формується не
пізніше ніж за два місяці до завершення
строку повноважень Голови Служби безпеки
України або протягом 14 днів з дня
дострокового припинення його повноважень
(звільнення) у порядку, встановленому цим
Законом.
Конкурсна
комісія
вважається
повноважною в разі затвердження в її складі
чотирьох осіб.
Строк повноважень члена Конкурсної
комісії становить два роки з дня призначення.
Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії;
2) внесення Конкурсною комісією
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
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4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена
Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією
статтею;
6) його смерті.
Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Президент України та звертається
відповідно до Ради національної безпеки і
оборони України або до Комітету Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольних
функцій Верховної Ради України за
діяльністю органів спеціального призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів з
пропозицією визначити на заміну особу, яка
входитиме до Конкурсної комісії.
5. Рішення Конкурсної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього на засіданні
проголосували чотири члени Конкурсної
комісії.
Член Конкурсної комісії може брати
участь у її засіданні дистанційно за
допомогою засобів електронного зв’язку.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для
представників засобів масової інформації та
журналістів. Апарат Ради національної
безпеки і оборони України забезпечує відеота аудіофіксацію і трансляцію у режимі
реального часу відповідних відео- та
аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії
на офіційному веб-сайті Ради національної
безпеки і оборони України.
Конкурсна комісія може прийняти
обґрунтоване
рішення
про
часткове
проведення засідання у закритому режимі без
трансляції у режимі реального часу.
Інформація про час та місце проведення
засідання
Конкурсної
комісії
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оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Ради національної безпеки і оборони України
не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Конкурсної комісії здійснює
Апарат Ради національної безпеки і оборони
України.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент
своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та
методику оцінки кандидатів на посаду Голови
Служби безпеки України;
3) визначає умови та строки проведення
конкурсу, розміщує відповідне оголошення в
загальнодержавних
друкованих
засобах
масової інформації та на офіційному веб-сайті
Ради національної безпеки і оборони України;
4) розглядає документи, подані особами
для участі в конкурсі;
5) проводить оцінювання професійних
знань та якостей кандидата, дослідження
матеріалів про кандидата;
6) проводить на своєму засіданні
співбесіду з відібраними кандидатами;
7)
визначає
шляхом
відкритого
голосування з числа кандидатів, які пройшли
співбесіду, трьох кандидатів, які згідно з
обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії
мають найкращі професійний досвід, знання і
якості для виконання службових обов’язків
Голови Служби безпеки України, а також
відповідають критеріям компетентності та
доброчесності; вносять подання Президенту
України про визначення кандидатів на посаду
Голови Служби безпеки України;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті
Ради національної безпеки і оборони України
інформацію про осіб, які подали заяви на
участь у конкурсі, а також інформацію про
кандидатів, відібраних для проходження
співбесіди, та про кандидатів, відібраних
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Конкурсною комісією для внесення подання
Президенту
України
про
визначення
кандидатів на посаду Голови Служби безпеки
України;
9) проводить повторний конкурс у разі
відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх
невідповідністю вимогам, встановленим щодо
посади Голови Служби безпеки України, а
також у разі відмови Президента України від
внесення до Верховної Ради України подання
про призначення Голови Служби безпеки
України, щодо яких Конкурсна комісія
вносила відповідне подання Президенту
України.
7. Члени Конкурсної комісії мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом, про кандидатів на посаду Голови
Служби безпеки України;
2) мати безкоштовний доступ до реєстрів,
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи;
3) брати участь у засіданнях та інших
заходах, що проводяться Конкурсною
комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду
Голови Служби безпеки України, а також
будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб
із запитом про надання пояснень, документів
чи інформації, необхідних для розгляду
кандидатів на посаду Голови Служби безпеки
України;
5) з метою збору, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
доступом,
користуватися
допомогою
помічників.
Помічники зобов’язані забезпечувати
захист і нерозголошення персональних даних,
інформації з обмеженим доступом, що стала
відома їм у зв’язку з виконанням відповідних
обов’язків.
8. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:

124

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) забезпечувати захист і нерозголошення
персональних даних, інформації з обмеженим
доступом, що стала відома Конкурсній
комісії, її члену у зв’язку із здійсненням
повноважень;
2) брати участь у роботі Конкурсної комісії
особисто без делегування своїх повноважень
іншим особам, у тому числі іншим членам
Конкурсної комісії;
3) не використовувати в цілях інших, ніж
для виконання своїх обов’язків як членів
Конкурсної комісії, персональні дані та іншу
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
участю в роботі Конкурсної комісії;
4) відмовитися від участі у зборі
інформації про кандидата на посаду Голови
Служби безпеки України, розгляді питання
про такого кандидата, якщо член Конкурсної
комісії перебуває чи перебував в особистих чи
ділових стосунках із таким кандидатом та/або
в разі наявності іншого конфлікту інтересів
або обставин, що можуть вплинути на
об’єктивність та безсторонність під час
прийняття членом Конкурсної комісії рішення
щодо кандидата на посаду Голови Служби
безпеки України.
9. Конкурсна комісія визначає перелік
документів, які особи, котрі претендують на
участь у конкурсі, подають у визначений в
оголошенні строк.
Особи, котрі претендують на участь у
конкурсі,
обов’язково
подають
автобіографію, мотиваційний лист, копію
декларації
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
10. За результатами розгляду подання
Конкурсної комісії Президент України
визначає одного кандидата з числа осіб, щодо
яких внесене подання Конкурсної комісії,
який має найкращі професійний досвід,
знання і якості для виконання службових
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обов’язків Голови Служби безпеки України, а
також відповідає критеріям компетентності та
доброчесності.
Президент України вносить до Верховної
Ради України письмове подання про
призначення такого кандидата Головою
Служби безпеки України.
Президент України за результатами
розгляду подання Конкурсної комісії може
відмовити у внесенні до Верховної Ради
України подання про призначення Головою
Служби безпеки України усіх осіб, щодо яких
внесене подання Конкурсної комісії, що є
підставою для повторного проведення
конкурсу.
11. Порядок розгляду Верховною Радою
України питання про призначення на посаду
Голови Служби безпеки України визначається
Регламентом Верховної Ради України.
Рішення Верховної Ради України про
відмову у призначенні на посаду Голови
Служби безпеки України є підставою для
внесення письмового подання Президента
України щодо іншого кандидата на посаду
Голови Служби безпеки України.
Подання
Президента
України
про
призначення особи Головою Служби безпеки
України не може бути внесене двічі щодо
однієї і тієї ж особи.».
Нумерацію статей змінити відповідно.
171
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ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

173
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Стаття 11. Повноваження Служби безпеки
України
1. Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, заклади (підрозділи
закладів), установи та співробітники з метою
виконання покладених завдань при здійсненні

-384- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
1. Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, тренінгові центри,
установи та співробітники з метою виконання

Враховано частково

Стаття 11. Повноваження Служби безпеки
України
1. Служба безпеки України, її органи,
підрозділи, заклади (підрозділи закладів),
установи та співробітники з метою виконання
покладених
завдань
при
здійсненні
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визначених цим Законом функцій в межах
компетенції уповноважені:

покладених
завдань
при
здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції уповноважені:
-385- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
У статті 11: у частині першій:
абзац
перший викласти у такій редакції: «1. Служба
безпеки України та її співробітники з метою
виконання завдань, визначених цим Законом,
в межах компетенції уповноважені:»;
-386- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Костенко Р.
В. (р.к. №221)
частину першу статті 11 викласти у такій
редакції:
1. Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, заклади (підрозділи
закладів), установи та співробітники з метою
виконання покладених завдань при здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції уповноважені:
1)
здійснювати
контррозвідувальну
діяльність;
2) в межах повноважень та у порядку,
визначеному
законами
України,
забезпечувати споживачів інформацією, що
стосується викликів та загроз державній
безпеці, здобутою або створеною Службою
безпеки України;
3)
забезпечувати
формування
та
реалізовувати державну політику у сфері
охорони державної таємниці та службової
інформації;
4) здійснювати оперативно-розшукові
заходи з метою виконання завдань,
покладених на Службу безпеки України цим
Законом;
5) виявляти, попереджувати та припиняти
терористичні
акти,
що
готуються,
здійснюються
або
були
здійснені,
здійснювати оперативно-бойову діяльність,
проводити
антитерористичні
операції,

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначених цим Законом функцій у межах
компетенції уповноважені:
1)
здійснювати
контррозвідувальну
діяльність;
2) в межах повноважень та у порядку,
визначеному
законами
України,
забезпечувати споживачів інформацією, що
стосується викликів та загроз державній
безпеці, здобутою або створеною Службою
безпеки України;
3)
забезпечувати
формування
та
реалізовувати державну політику у сфері
охорони державної таємниці та службової
інформації;
4) здійснювати оперативно-розшукові
заходи з метою виконання завдань,
покладених на Службу безпеки України цим
Законом;
5) виявляти, попереджувати та припиняти
терористичні
акти,
що
готуються,
здійснюються
або
були
здійснені,
здійснювати оперативно-бойову діяльність,
проводити
антитерористичні
операції,
здійснювати заходи, спрямовані на боротьбу з
тероризмом і фінансуванням тероризму,
попередження та припинення діяльності на
території України терористичних організацій,
а також захист посольств і представництв
іноземних держав в Україні та їх
співробітників від терористичних посягань;
6) здійснювати заходи, спрямовані на
попередження та припинення діяльності на
території України незаконних збройних і
воєнізованих формувань або інших об'єднань,
діяльність яких створює загрози державній та
національній безпеці;
7) здійснювати на підставі рішення суду
тимчасове обмеження доступу до визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
ведення
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здійснювати заходи, спрямовані на боротьбу з
тероризмом і фінансуванням тероризму,
попередження та припинення діяльності на
території України терористичних організацій,
а також захист посольств і представництв
іноземних держав в Україні та їх
співробітників від терористичних посягань;
6) здійснювати заходи (в тому числі
оперативно-бойові)
спрямовані
на
попередження та припинення діяльності на
території України об'єднань, діяльність яких
створює загрози державній та національній
безпеці;
7) здійснювати на підставі рішення суду
тимчасове обмеження доступу до визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, тих які використовуються
для організації, підготовки, вчинення,
фінансування, сприяння або приховування
акту
несанкціонованого
втручання
в
діяльність об’єктів критичної інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб'єктами господарювання, у порядку
встановленому законом, брати участь у
застосуванні санкцій на виконання рішень
Ради національної безпеки і оборони України;
8) застосовувати сили та засоби Служби
безпеки України за межами України: з метою
протидії піратсву, проти терористичних
організацій
незаконних
збройних
і
воєнізованих формувань та злочинних
обʼєднань, якщо дії таких організацій
створюють пряму загрозу життю та здоров’ю

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, які використовуються для
організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування, сприяння або приховування
акту
несанкціонованого
втручання
в
діяльність об’єктів критичної інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб'єктами господарювання, у порядку,
встановленому законом, брати участь у
застосуванні санкцій на виконання рішень
Ради національної безпеки і оборони України;
8) застосовувати сили та засоби Служби
безпеки України за межами України: з метою
протидії піратству, проти терористичних
організацій,
незаконних
збройних
і
воєнізованих формувань та злочинних
обʼєднань, якщо дії таких організацій
створюють пряму загрозу життю та здоров’ю
громадян України або вчинені на території
закордонної
дипломатичної
установи
України, на повітряному, морському чи
річковому судні, що перебуває під прапором
або з розпізнавальним знаком України, якщо
це судно приписано до порту, розташованого
в Україні;
9)
здійснювати
міжнародне
співробітництво, в тому числі за участю
Міністерства закордонних справ України,
щодо подання пропозицій до комітетів Ради
Безпеки ООН та до іноземних держав про
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до відповідних
санкційних переліків та розгляду запитів
іноземних
держав
про
включення
(виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних
з провадженням терористичної діяльності або
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громадян України або вчинені на території
закордонної
дипломатичної
установи
України, на повітряному, морському чи
річковому судні, що перебуває під прапором
або з розпізнавальним знаком України якщо
це судно приписано до порту, розташованого
в Україні;
9)
здійснювати
міжнародне
співробітництво, в тому числі за участю
Міністерства закордонних справ України
щодо подання пропозицій до комітетів Ради
Безпеки ООН та до іноземних держав про
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до відповідних
санкційних переліків та розгляду запитів
іноземних
держав
про
включення
(виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних
з провадженням терористичної діяльності або
стосовно яких застосовано міжнародні
санкції; ініціювати згідно із законом
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до (з) переліку
осіб,
пов’язаних
з
провадженням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції;
10) здійснювати перевірку осіб, які
претендують на зайняття посад у Службі
безпеки України, а також брати участь у
перевірці осіб, які претендують на зайняття
посад,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища в органах
державної влади, та осіб, що мають
громадянство (підданство) іншої держави та
осіб без громадянства, запрошених на роботу
до державних органів України, інших
перевірках осіб відповідно до законодавства;
11)
брати
участь
у
проведенні
контрдиверсійних заходів, здійснювати через
відповідні координаційні структури, створені
при Службі безпеки України, координацію
контрдиверсійних заходів;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

стосовно яких застосовано міжнародні
санкції; ініціювати згідно із законом
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до (з) переліку
осіб,
пов’язаних
з
провадженням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції;
10) здійснювати перевірку осіб, які
претендують на зайняття посад у Службі
безпеки України, а також брати участь у
перевірці осіб, які претендують на зайняття
посад,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища в органах
державної влади, та осіб, які мають
громадянство (підданство) іншої держави, та
осіб без громадянства, запрошених на роботу
до державних органів України, інших
перевірках осіб відповідно до законодавства;
11)
брати
участь
у
проведенні
контрдиверсійних заходів, здійснювати через
відповідні координаційні структури, створені
при Службі безпеки України, координацію
контрдиверсійних заходів;
12) отримувати, здобувати та обробляти
інформацію, створювати та використовувати
бази та банки даних, інформаційні масиви,
інформаційні
та
інформаційнотелекомунікаційні системи, Інтернет-ресурси;
вести оперативні обліки;
13)
здійснювати
в
установленому
законодавством порядку архівне зберігання
документів Служби безпеки України,
Національного архівного фонду;
14) здійснювати заходи, спрямовані на
протидію кіберрозвідкам іноземних держав,
боротьбу
з
кібертероризмом
і
кібершпигунством;
15) проводити спеціальні інформаційні
операції, спрямовані на попередження або
припинення загроз державній безпеці;
протидіяти проведенню проти України
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12) отримувати, здобувати та обробляти
інформацію, створювати та використовувати
бази та банки даних, інформаційні масиви,
інформаційні
та
інформаційнотелекомунікаційні системи, Інтернет-ресурси;
вести оперативні обліки;
13)
здійснювати
в
установленому
законодавством порядку архівне зберігання
документів Служби безпеки України,
Національного архівного фонду;
14) здійснювати заходи, спрямовані на
протидію кіберрозвідкам іноземних держав,
боротьбу
з
кібертероризмом
і
кібершпигунством;
15) проводити спеціальні інформаційні
операції, спрямовані на попередження або
припинення загроз державній безпеці;
протидіяти проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на створення чи реалізацію
загроз державній безпеці та/або підвищення
ризиків державної безпеки;
16)
впроваджувати
устаткування,
відповідно до наданих технічних вимог до
обладнання Центральним органом виконавчої
влади в галузі електронних комунікацій,
необхідне для здійснення відповідно до
законодавства заходів зі зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж;
17) вживати заходів із технічного,
криптографічного
захисту
інформації,
протидії технічним розвідкам та виявлення
радіовипромінювання
передавальних
радіоелектронних засобів, функціонування
яких становить загрозу державній безпеці
України; припиняти використання на
території
України
передавальних
радіоелектронних засобів та інших пристроїв,
функціонування яких створює загрози
державній безпеці України чи передумови до
витоку інформації з обмеженим доступом, а
також радіовипромінювань радіоелектронних
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спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на створення чи реалізацію
загроз державній безпеці та/або підвищення
ризиків державної безпеки;
16) впроваджувати відповідно до наданих
центральним органом виконавчої влади в
галузі електронних комунікацій технічних
вимог
до
обладнання,
устаткування,
необхідне для здійснення відповідно до
законодавства заходів зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж;
17)
вживати
заходів
технічного,
криптографічного
захисту
інформації,
протидії технічним розвідкам та виявлення
радіовипромінювання
передавальних
радіоелектронних засобів, функціонування
яких становить загрозу державній безпеці
України; припиняти використання на
території
України
передавальних
радіоелектронних засобів та інших пристроїв,
функціонування яких створює загрози
державній безпеці України чи передумови до
витоку інформації з обмеженим доступом, а
також радіовипромінювань радіоелектронних
засобів,
що
використовуються
у
протиправних цілях;
18) з метою виконання завдань, реалізації
функцій та у порядку, передбаченому цим
Законом, використовувати і застосовувати
фізичний вплив (силу), спеціальні засоби та
зброю;
19) вимагати від громадян та посадових
осіб припинення правопорушень і дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку
з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і
транспортних засобів, якщо є загроза втечі
підозрюваного або знищення чи приховання
речових доказів злочинної діяльності (із
подальшим повідомленням негайно, але не
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засобів,
що
використовуються
у
протиправних цілях;
18) з метою виконання завдань, реалізації
функцій, та у порядку, передбаченому цим
Законом, використовувати і застосовувати
фізичний вплив (силу), спеціальні засоби та
зброю;
19) вимагати від громадян та посадових
осіб припинення правопорушень чи дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку
з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і
транспортних засобів, якщо є загроза втечі
правопорушника
або
знищення
чи
приховання речових доказів протиправної
діяльності;
20) здійснювати освітню, наукову,
науково-технічну та науково-організаційну
діяльність, виконувати наукові дослідження і
науково-технічні
(експериментальні)
розробки, виступати замовниками таких
робіт;
21) здійснювати техніко-криміналістичне
забезпечення
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової, антитерористичної,
оперативно-бойової діяльності;
22) проводити спеціальні вибухотехнічні
роботи з пошуку, виявлення, діагностики,
локалізації, розпорядження та знешкодження
вибухових пристроїв;
23) проводити розвідувальні заходи з
метою отримання інформації в інтересах
контррозвідки;
24)
використовувати
з
наступним
відшкодуванням заподіяної матеріальної
шкоди засоби зв'язку, транспортні засоби та
інше майно, що належать юридичним та
фізичним особам;
25) забезпечувати безпеку своїх сил та
засобів;
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пізніше 24 годин прокурора про проведений
огляд осіб, їх речей і транспортних засобів);
20) здійснювати освітню, наукову,
науково-технічну та науково-організаційну
діяльність, виконувати наукові дослідження і
науково-технічні
(експериментальні)
розробки, виступати замовниками таких
робіт;
21) здійснювати техніко-криміналістичне
забезпечення
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової, антитерористичної,
оперативно-бойової діяльності;
22) проводити спеціальні вибухотехнічні
роботи з пошуку, виявлення, діагностики,
локалізації, розспорядження та знешкодження
вибухових пристроїв;
23) проводити розвідувальні заходи з
метою отримання інформації в інтересах
контррозвідки;
24)
використовувати
з
наступним
відшкодуванням відповідно до закону
заподіяної матеріальної шкоди засоби зв'язку,
транспортні засоби та інше майно, що
належать юридичним та фізичним особам;
25) забезпечувати безпеку своїх сил та
засобів;
26) брати участь у заходах планування у
сферах національної безпеки і оборони
України;
27) розробляти, створювати, закуповувати,
програмувати,
модернізувати,
пристосовувати
озброєння,
боєприпаси,
спеціальну та іншу техніку, засоби
спеціального зв’язку і спеціальні технічні
засоби;
28) брати участь у перевірці та оцінці
захищеності
об’єктів
критичної
інфраструктури,
протидії
актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури;
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26) брати участь у заходах планування у
сферах національної безпеки і оборони
України;
27)
розробляти,
створювати,
закуповувати, програмувати, модернізувати,
пристосовувати
озброєння,
боєприпаси,
спеціальну
й
іншу
техніку,
засоби
спеціального зв’язку та спеціальні технічні
засоби;
28) брати участь у перевірці та оцінці
захищеності
об’єктів
критичної
інфраструктури,
протидії
актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури;
29) брати участь у розробці та проведенні
заходів, що стосуються в'їзду осіб в Україну та
виїзду за кордон у встановленому законом
порядку, перебування на її території іноземців
та осіб без громадянства, а також з питань
забезпечення прикордонного режиму;
30) брати участь у заходах державного
контролю за міжнародними передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного використання;
31) брати участь у виявленні активів,
набуття чи використання яких пов’язані з
терористичною або розвідувально-підривною
діяльністю на шкоду Україні; ініціювати в
судовому порядку питання надання доступу
до активів, що пов’язані з тероризмом та його
фінансуванням, розповсюдженням зброї
масового знищення та його фінансуванням, за
зверненням особи, яка може документально
підтвердити наявність виняткових умов,
викладених у відповідних резолюціях Ради
Безпеки ООН, або потреби в покритті
основних та надзвичайних витрат;
32)
використовувати
співробітників
Служби безпеки України під прикриттям,
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також виготовляти, придбавати або іншим
чином
набувати
та
використовувати
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29) брати участь у розробці та проведенні
заходів, що стосуються в'їзду осіб в Україну та
виїзду за кордон у встановленому законом
порядку, перебування на її території іноземців
та осіб без громадянства, а також з питань
забезпечення прикордонного режиму;
30) брати участь у заходах державного
контролю за міжнародними передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного використання;
31) брати участь у виявленні активів,
набуття чи використання яких пов’язані з
терористичною або розвідувально-підривною
діяльністю на шкоду Україні; ініціювати в
судовому порядку питання надання доступу
до активів, що пов’язані з тероризмом та його
фінансуванням, розповсюдженням зброї
масового знищення та його фінансуванням, за
зверненням особи, яка може документально
підтвердити наявність виняткових умов,
викладених у відповідних резолюціях Ради
Безпеки ООН, або потреби в покритті
основних та надзвичайних витрат;
32)
використовувати
співробітників
Служби безпеки України під прикриттям,
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також виготовляти, придбавати або іншим
чином
набувати
та
використовувати
спеціально виготовлені речі, документи
(засоби
прикриття),
заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби, що зашифровують сили та засоби
Служби безпеки України, організовувати та
забезпечувати
створення,
діяльність,
використання,
припинення
структур
прикриття,
використовувати
посади
прикриття, а також вживати інших заходів
забезпечення конспірації;
33) відряджати, направляти із залишенням
на службі у Службі безпеки України
співробітників Служби безпеки України до
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спеціально виготовлені речі, документи
(засоби
прикриття),
заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби що зашифровують сили та засоби
Служби безпеки України, організовувати та
забезпечувати
створення,
діяльність,
використання,
припинення
структур
прикриття,
використовувати
посади
прикриття, а також вживати інших заходів
забезпечення конспірації;
33) відряджати, направляти із залишенням
на службі у Службі безпеки України
співробітників Служби безпеки України до
інших державних органів та міжнародних
організацій;
34)
використовувати
добровільну
допомогу фізичних та юридичних осіб, у тому
числі на договірних засадах;
35) сприяти забезпеченню охорони
державного кордону, режиму воєнного,
надзвичайного стану та особливого періоду в
разі їх оголошення, а також ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
що
становлять загрозу державній безпеці; брати
участь у заходах оборони України;
36) залучати осіб до конфіденційного
співробітництва на добровільній основі в
порядку, визначеному законодавством;
37) залучати спеціалістів, експертів та
фахівців за їх згодою, у тому числі на
договірній основі;
38)
забезпечувати
мобілізаційну
готовність органів, підрозділів, закладів,
установ Служби безпеки України;
39) заохочувати та винагороджувати
співробітників Служби безпеки України та
інших осіб за заслуги чи сприяння у
забезпеченні державної безпеки України;
40) мати відомчу символіку, відомчі
заохочувальні відзнаки, у тому числі відзнаки
«Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя».
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інших державних органів та міжнародних
організацій;
34)
використовувати
добровільну
допомогу фізичних та юридичних осіб, у тому
числі на договірних засадах;
35) сприяти забезпеченню охорони
державного кордону, режиму воєнного,
надзвичайного стану та особливого періоду в
разі їх оголошення, а також ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
що
становлять загрозу державній безпеці; брати
участь у заходах оборони України;
36) залучати осіб до конфіденційного
співробітництва на добровільній основі в
порядку, визначеному законодавством;
37) залучати спеціалістів, експертів та
фахівців за їх згодою, у тому числі на
договірній основі;
38) забезпечувати мобілізаційну готовність
органів, підрозділів, закладів, установ Служби
безпеки України;
39) заохочувати та винагороджувати
співробітників Служби безпеки України та
інших осіб за заслуги чи сприяння у
забезпеченні державної безпеки України;
40) мати відомчу символіку, відомчі
заохочувальні відзнаки, у тому числі відзнаки
«Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя».
2. Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, заклади (підрозділи
закладів), установи та співробітники з метою
виконання покладених завдань при здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції також реалізують повноваження,
визначені
законами
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
«Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
боротьбу з тероризмом» та іншими законами
України.
3. Забороняється залучення оперативних
підрозділів та їх співробітників до проведення
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Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, заклади (підрозділи
закладів), установи та співробітники з метою
виконання покладених завдань при здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції також реалізують повноваження,
визначені
законами
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
«Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
боротьбу з тероризмом» та іншими законами
України.
Забороняється залучення оперативних
підрозділів та їх співробітників до проведення
слідчих (розшукових) дій у кримінальних
провадженнях не пов'язаних з виконанням
завдань та реалізацією функцій Служби
безпеки України.
У визначених законодавством випадках
реалізація
окремих
повноважень,
передбачених
цією
статтею,
може
покладатися на працівників Служби безпеки
України.
-387- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У абзаці першому частини першої статті 11
слово «відповідні» виключити;

-388- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті 24 частини першої статті 11 після
слів
«з
наступним
відшкодуванням»
доповнити словами «відповідно до закону»;
176

1)
здійснювати
діяльність;

контррозвідувальну

-389- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1)
здійснювати
інформаційноаналітичну роботу щодо ефективності
проведення органами державної влади та
управляння в сфері внутрішньої та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

слідчих (розшукових) дій у кримінальних
провадженнях, не пов'язаних з виконанням
завдань та реалізацією функцій Служби
безпеки України.
4. У визначених законодавством випадках
реалізація
окремих
повноважень,
передбачених
цією
статтею,
може
покладатися на працівників Служби безпеки
України.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено
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№

177

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

зовнішньої діяльності, оборонно-безпекової
спрямованості,
стану
економічного
розвитку, дотримання правого порядку в
суспільному житті в державному та
приватному секторі Україні, науковотехнічному прогресу, екології.
-390- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1)
здійснювати
контррозвідувальну
діяльність;
-391- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

1)
здійснювати
контррозвідувальну,
оперативно-розшукову та оперативнобойову діяльність;
-392- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано
редакційно у п.5 статті
11
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У розділі І законопроекту частину першу
статті 11 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, після пункту 1 доповнити
п’ятьма новими пунктами 2, 3, 4, 5, 6 такого
змісту (у зв’язку з чим пункти 2-44 вважати
пунктами 7-49 відповідно):
«2) здійснювати контррозвідувальне
забезпечення,
антитерористичний
та
контрдиверсійний
захист:
системи
державного управління України, у тому числі
державних органів, правоохоронних, органів,
що мають контрольні повноваження, судових
і розвідувальних органів, державних установ,
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів військових формувань,
а
також
військово-технічного
співробітництва, дотримання міжнародних
режимів нерозповсюдження; дипломатичних
представництв і консульських установ
України, а також здійснювати заходи,
пов’язані з охороною державних інтересів у
сфері
зовнішньополітичної
та
зовнішньоекономічної
діяльності,
забезпеченням
безпеки
співробітників
закордонних дипломатичних установ, членів
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

їх сімей, а також громадян України,
відряджених до держави перебування, які
обізнані з відомостями, що становлять
державну таємницю; об’єктів критичної
інфраструктури,
зокрема
об’єктів
життєзабезпечення
регіонів,
обороннопромислового та транспортного комплексів,
енергетики,
національної
системи
телекомунікацій та інших стратегічно
важливих галузей для функціонування
економіки, безпеки держави та населення,
забезпечення функціонування державної
системи,
її
захисту,
а
також
контррозвідувальне забезпечення науковотехнічного потенціалу України;
3) виявляти і припиняти загрози
національній
безпеці
на
каналі
контррозвідувальної
боротьби
з
організованою злочинністю і корупцією;
4) протидіяти посяганням на державний
суверенітет,
конституційний
лад
і
територіальну цілісність України, вільний
демократичний
порядок,
а
також
фінансуванню таких дій;
5) здійснювати заходи, спрямовані на
боротьбу з організованою злочинністю,
корупцією та іншою злочинною діяльністю,
що становить загрозу державній безпеці;
6) попереджувати, виявляти, припиняти,
розкривати та розслідувати кримінальні
правопорушення, здійснення досудового
розслідування
у
яких
віднесено
законодавством до компетенції Служби
безпеки України; розшукувати осіб, які
переховуються у зв’язку із вчиненням цих
кримінальних правопорушень; мати ізолятори
тимчасового утримання для тримання у
передбачених законом випадках та згідно із
визначеним законодавством порядком осіб,
які затримані Службою безпеки України за
підозрою у вчиненні цих кримінальних
правопорушень;».
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178

2) забезпечувати споживачів інформацією,
здобутою або створеною під час оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України;

-393- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2) здійснювати контррозвідувальну
діяльність по забезпеченню державних та
національних інтересів, в діяльності
дипломатичних
представництв,
консульських та інших державних установ,
а також пов'язаних з охороною державних
та національних інтересів у сфері
зовнішньо-політичної
та
зовнішньоекономічної діяльності, а також інтересів і
безпеки громадян України за межами
території країни.
-394- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
2)
забезпечувати
споживачів
інформацією, що стосується викликів та
загроз державній безпеці, здобутою або
створеною Службою безпеки України;
-395- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 2 частини 1 статті 11 після слів
"Служби безпеки України" доповнити
словами "в межах повноважень та у порядку,
визначеному законами України".
-396- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

179

3)
забезпечувати
формування
та
реалізовувати державну політику у сфері
охорони державної таємниці;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано

Враховано частково

Пункт 2 частини 1 статті 11 після слів
«Служби безпеки України» доповнити
словами «про загрози державній безпеці та
ризики державної безпеки, а також з інших
питань національної безпеки»
-397- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

3)
забезпечувати
формування
та
реалізовувати державну політику у сфері
охорони державної таємниці;
-398- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

Пункт 3 частини першої статті 11
законопроекту
пропонується
доповнити
словами «…та службової інформації».
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180

4) здійснювати оперативно-розшукові
заходи з метою виконання завдань
покладених на Службу безпеки України цим
Законом, а також при перевірці осіб у зв’язку
з їх допуском до державної таємниці, роботи з
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, яким надається
дозвіл на перебування без супроводу в
контрольованих та стерильних зонах, зонах
обмеженого доступу, що охороняються, та
критичних частинах таких зон аеропортів; з
метою забезпечення безпеки працівників суду
і правоохоронних органів, осіб, які надають
допомогу, сприяють оперативно-розшуковій
діяльності, осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів цих осіб;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-399- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

4) здійснювати оперативно-розшукові
заходи з метою виконання завдань
покладених на Службу безпеки України цим
Законом;
-400- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано частково

Пункт 4 частини 1 статті 11 Розділу III
викласти
в
наступній
редакції:«4)
здійснювати оперативно-розшукові заходи
виключно у межах функцій і повноважень,
покладених на Службу безпеки України цим
Законом;»
-401- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

4) здійснювати оперативно-розшукові
заходи з метою виконання завдань
покладених на Службу безпеки України цим
Законом, а також при перевірці осіб у зв’язку
з їх допуском до державної таємниці, роботи з
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, яким надається
дозвіл на перебування без супроводу в
контрольованих та стерильних зонах, зонах
обмеженого доступу, що охороняються, та
критичних частинах таких зон аеропортів; з
метою забезпечення безпеки працівників суду
і правоохоронних органів, осіб, які надають
допомогу, сприяють оперативно-розшуковій
діяльності, осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів цих осіб під час
проведення антитерористичної операції;
-402- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Пункт 4 частини 1 статті 11 після слів “цим
Законом” доповнити словами “а також
здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених
до підслідності слідчих Служби безпеки
України”
-403- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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у пункті 4 частини 1 статті 11 проекту після
слів «цим Законом,» доповнити словами
«здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до
підслідності слідчих Служби безпеки
України;»
-404- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у пункті 4 частини 1 статті 11
законопроекту після слів «цим Законом»
доповнити словами «а також здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень, віднесених до підслідності
слідчих Служби безпеки України;».
Обгрунтування:
Статтею 4 законопроекту визначено
функції Служби безпеки України. Серед них
передбачено
і
функцію
досудового
розслідування кримінальних правопорушень,
що становлять загрозу державній безпеці,
віднесених до підслідності слідчих органів
Служби безпеки України (пункт 4 статі 4).
Статтею 11 визначено повноваження СБ
України, які надаватимуться їй для реалізації
функцій. Однак ані цією, ані іншими статтями
законопроекту не передбачено положень, які
б вказували на наявність в СБ України
повноваження,
обумовленого
вищезазначеною функцією.
З метою узгодження та забезпечення
системності
положень
законопроекту
пропонується
доповнити
статтю
11
законопроекту положеннями щодо здійснення
досудового розслідування кримінальних
правопорушень, віднесених до підслідності
слідчих Служби безпеки України.
Крім того, положення щодо проведення
досудового розслідування СБУ передбачені
нормативно-правовими
актами
та
документами концептуального характеру:
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·
Законом України “Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України” (пункт 3
частини 2 статті 8);
·
Стратегією кібербезпеки України
(розділ 3, затверджена Указом Президента
України від 15.03.2016 № 96);
·
Концепцією розвитку сектору безпеки
і оборони України (пункт 3.9 розділу 3,
затверджена Указом Президента України від
14.03.2016 № 92).
Також,
здійснення
СБУ
функції
досудового розслідування злочинів, що
посягають на державну безпеку, узгоджується
з рекомендаціями міжнародних партнерів, а
саме рекомендацією ПАРЄ 1402 (1999), яка
передбачає можливість проведення службами
внутрішньої
безпеки
розслідування
кримінальних справ у випадках, в яких
злочинність несе явну небезпеку вільному
демократичному устрою країни (п. 6).
Крім того, служби внутрішньої безпеки
ряду країн-членів ЄС та НАТО також
уповноважені
здійснювати
досудове
розслідування злочинів (зокрема, Федеральне
відомство захисту конституції та боротьби з
тероризмом Австрії, Служба безпеки і
розвідки Данії, Служба внутрішньої безпеки
Естонії,
Поліцейська
служба
безпеки
Норвегії, Агентство внутрішньої безпеки
Польщі, Федеральне бюро розслідувань
США,
Служба
безпеки
і
розвідки
Фінляндської
Республіки,
Генеральний
директорат внутрішньої безпеки Франції,
Служба безпеки Швеції).
-405- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

4) здійснювати оперативно-розшукові
заходи з метою виконання завдань
покладених на Службу безпеки України цим
Законом, а також здійснювати досудове
розслідування кримінальних правопорушень,
віднесених до підслідності слідчих Служби
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Висновки, обґрунтування

безпеки України; а також при перевірці осіб у
зв’язку з їх допуском до державної таємниці,
роботи з ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, яким надається
дозвіл на перебування без супроводу в
контрольованих та стерильних зонах, зонах
обмеженого доступу, що охороняються, та
критичних частинах таких зон аеропортів; з
метою забезпечення безпеки працівників суду
і правоохоронних органів, осіб, які надають
допомогу, сприяють оперативно-розшуковій
діяльності, осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів цих осіб;
-406- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Відхилено

Пункт 4 частини 1 ст. 11 проєкту Закону
викласти у такій редакції: «4) здійснювати
оперативно-розшукові заходи з метою
виконання завдань покладених на Службу
безпеки України цим Законом; з метою
забезпечення безпеки працівників суду і
правоохоронних органів, осіб, які надають
допомогу, сприяють оперативно-розшуковій
діяльності, осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів цих осіб, а також при
перевірці осіб, передбаченій цією статтею;»
-407- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

Пункт 4 частини 1 статті 11 законопроекту
(щодо повноважень СБУ) після слів “цим
Законом” доповнити словами “а також
здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до
підслідності слідчих Служби безпеки
України;”.
-408- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 4 частини першої статті 11
законопроекту
словосполучення
«здійснювати
оперативно-розшукові»
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№

181

Редакція, прийнята в першому читанні

5) виявляти, попереджувати та припиняти
терористичні
акти,
що
готуються,
здійснюються або були здійснені, проводити
антитерористичні
операції,
здійснювати
заходи, спрямовані на боротьбу з тероризмом
і фінансуванням тероризму, попередження та
припинення діяльності на території України
терористичних організацій, а також захист
посольств і представництв іноземних держав
в Україні та їх співробітників від
терористичних посягань;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

необхідно доповнити словосполученням
«…та контррозвідувальні».
-409- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 4 частини 1 статті 11 законопроекту
(щодо повноважень СБУ) після слів “цим
Законом” доповнити словами “а також
здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до
підслідності слідчих Служби безпеки
України”.
-410- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

у частині першій: підпункт 4 викласти у
такій редакції: «4) здійснювати оперативнорозшукові заходи у межах, встановлених
законом;»;
-411- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

5) виявляти, попереджувати та припиняти
терористичні
акти,
що
готуються,
здійснюються або були здійснені, проводити
антитерористичні
операції,
здійснювати
заходи, спрямовані на боротьбу з тероризмом
і фінансуванням тероризму, попередження та
припинення діяльності на території України
терористичних організацій, а також захист
посольств і представництв іноземних держав
в Україні та їх співробітників від
терористичних посягань;
-412- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
5) виявляти та проводити досудове
слідство
по
кримінальних
правопорушеннях проти національної,
державної та інформаційної безпеки, проти
громадської безпеки та політичних свобод,
розслідування по яких віднесено до
юрисдикції Служби безпеки України;
-413- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

5) виявляти, попереджувати та припиняти
терористичні
акти,
що
готуються,
здійснюються або були здійснені, проводити
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№

182

Редакція, прийнята в першому читанні

6) здійснювати заходи спрямовані на
попередження та припинення діяльності на
території України незаконних збройних і
воєнізованих формувань, транснаціональних
злочинних угруповань або інших об'єднань,
діяльність яких створює загрози державній та
національній безпеці;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

антитерористичні
операції,
здійснювати
заходи (в тому числі оперативно-бойові),
спрямовані на боротьбу з тероризмом і
фінансуванням тероризму, попередження та
припинення діяльності на території України
терористичних організацій, а також захист
посольств і представництв іноземних держав
в Україні та їх співробітників від
терористичних посягань;
-414- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

6) здійснювати заходи спрямовані на
попередження та припинення діяльності на
території України незаконних збройних і
воєнізованих формувань, транснаціональних
злочинних угруповань або інших об'єднань,
діяльність яких створює загрози державній та
національній безпеці;
-415- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Пункт 6 частини 1 статті 11 Розділу III
замість словосполучення «здійснювати
заходи» внести слова «Можуть залучатися
до
заходів,
які…»,
замість
слова
«транснаціональних»
внести
слово
«терористичних» та викласти пункт 6 в
наступній редакції: «6) Можуть залучатися
до заходів, які спрямовані на попередження та
припинення діяльності на території України
незаконних
збройних
і
воєнізованих
формувань,
терористичних
злочинних
угруповань або інших об'єднань, діяльність
яких створює загрози державній та
національній безпеці;»
-416- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 6 частини першої статті 11
законопроєкту доповнити в кінці совами: «і
які координуються урядами або спеціальними
службами іноземних країн;»
-417- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

6) виявляти, припиняти і розкривати та
проводити
досудове
слідство
у
кримінальних справах будь-яких форм
розвідувально-підривної діяльності, по
упередженню, припиненню діяльності
організованих кримінальних угрупувань
та корупційних синдикатів по незаконному
(протиправному)
збагаченню
шляхом
розкрадання, присвоєння насильницькому
захопленню,
розкраданню
ресурсів,
фінансових здобутків держави та громадян
України чи об'єднань, підслідність яких
встановлена законом Службі безпеки
України.
-418- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

6) здійснювати заходи (в тому числі
оперативно-бойові)
спрямовані
на
попередження та припинення діяльності на
території України незаконних збройних і
воєнізованих формувань, транснаціональних
злочинних угруповань або інших об'єднань,
діяльність яких створює загрози державній та
національній безпеці;
-419- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

6) здійснювати заходи спрямовані на
попередження та припинення діяльності на
території України незаконних збройних і
воєнізованих формувань, діяльність яких
створює загрози державній безпеці;
-420- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

6) здійснювати заходи спрямовані на
попередження та припинення діяльності на
території України незаконних збройних і
воєнізованих формувань або інших об'єднань,
діяльність яких створює загрози державній та
національній безпеці;
-421- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В п. 6) ч.1 ст. 11 перед словом об'єднань
додати слово "незаконних"
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

7) застосовувати сили та засоби Служби
безпеки України, проти терористичних
організацій,
незаконних
збройних
і
воєнізованих формувань, транснаціональних
злочинних угруповань за межами України,
якщо дії таких організацій створюють пряму
загрозу життю та здоров’ю громадян України
та\або вчинені на території дипломатичного
представництва чи консульської установи
України за кордоном, на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває
за межами України під прапором або з
розпізнавальним знаком України якщо це
судно приписано до порту, розташованого в
Україні;

Висновки, обґрунтування

-422- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

У статті 11 законопроекту:
у частині
першій: пункт 6 доповнити словами «і які
координуються урядами або спеціальними
службами іноземних країн;».
-423- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 11: у частині першій:
виключити
-424- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

- пункт 6

у частині першій: підпункт 6 викласти у
такій редакції: «6) здійснювати у межах
контррозвідуальної
діяльності
заходи,
спрямовані на попередження та припинення
діяльності на території України незаконних
збройних і воєнізованих формувань, інших
об’єднань та угруповань, які здійснюють
розвідувально-підривну діяльність проти
України;»;
-425- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

183

184

Пропозиції та поправки до проекту

Після пункту 6 доповнити частину 1 статті
11 новим пунктом 6-1 такого змісту: «6-1)
здійснювати заходи, спрямовані на боротьбу з
організованою злочинністю та іншою
злочинною діяльністю, що становить загрозу
державній безпеці;»
-426- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
7) застосовувати сили та засоби Служби
безпеки України, проти терористичних
організацій по припиненню діяльності
незаконних
збройних
і
воєнізованих
формувань, транснаціональних злочинних
угруповань за межами України, якщо дії таких
організацій створюють пряму загрозу життю
та здоров’ю громадян України та\або вчинені
на території дипломатичного представництва
чи консульської установи України за
кордоном, на повітряному, морському чи
річковому судні, що перебуває за межами
України під прапором або з розпізнавальним

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

знаком України якщо це судно приписано до
порту, розташованого в Україні;
-427- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

7) застосовувати сили та засоби Служби
безпеки України проти терористичних
організацій
незаконних
збройних
і
воєнізованих формувань, транснаціональних
злочинних угруповань за межами України,
якщо дії таких організацій створюють пряму
загрозу життю та здоров’ю громадян України
та\або вчинені на території дипломатичного
представництва чи консульської установи
України за кордоном, на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває
за межами України під прапором або з
розпізнавальним знаком України якщо це
судно приписано до порту, розташованого в
Україні;
-428- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

У пункті 7 частини 1 статті 11 Розділу III
замість слова «транснаціональних» внести
слово «терористичних»/
-429- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 7 частини першої статті 11
законопроєкту вилучити;
Обґрунтування:
усунення
конфлікту
повноважень з Службою зовнішньої розвідки;
-430- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7) застосовувати сили та засоби Служби
безпеки України, проти терористичних
організацій,
незаконних
збройних
і
воєнізованих формувань на тимчасово
окупованій території або території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, якщо дії таких організацій
створюють пряму загрозу життю та здоров’ю
громадян України та\або вчинені на території
дипломатичного
представництва
чи
консульської
установи
України,
на
повітряному, морському чи річковому судні,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

під прапором або з розпізнавальним знаком
України якщо це судно приписано до порту,
розташованого в Україні;
-431- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 7 виключити.

185

8)
здійснювати
міжнародне
співробітництво, в тому числі за участю
Міністерства закордонних справ України
щодо подання пропозицій до комітетів Ради
Безпеки ООН та до іноземних держав про
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до відповідних
санкційних переліків та розгляду запитів
іноземних
держав
про
включення
(виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних
з провадженням терористичної діяльності або
стосовно яких застосовано міжнародні
санкції; ініціювати згідно із законом
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до (з) переліку
осіб,
пов’язаних
з
провадженням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції;

-432- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

у частині першій: підпункт 7 викласти у
такій редакції: «7) застосовувати сили та
засоби Служби безпеки України, проти
терористичних
організацій,
незаконних
збройних і воєнізованих формувань за
межами України, якщо дії таких організацій
створюють пряму загрозу життю та здоров’ю
громадян України;»;
-433- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

8)
здійснювати
міжнародне
співробітництво, в тому числі за участю
Міністерства закордонних справ України
щодо подання пропозицій до комітетів Ради
Безпеки ООН та до іноземних держав про
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до відповідних
санкційних переліків та розгляду запитів
іноземних
держав
про
включення
(виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних
з провадженням терористичної діяльності або
стосовно яких застосовано міжнародні
санкції; ініціювати згідно із законом
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до (з) переліку
осіб,
пов’язаних
з
провадженням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції;
-434- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано частково

У пункті 8 частини 1 статті 11 Розділу III
після
слова
«ініціювати»
замість
словосполучення «згідно із законом»
внести словосполучення «в судовому
порядку» викласти такій редакції: «8)
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здійснювати міжнародне співробітництво, в
тому числі за участю Міністерства
закордонних справ України щодо подання
пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та
до іноземних держав про включення
(виключення) фізичних або юридичних осіб
та організацій до відповідних санкційних
переліків та розгляду запитів іноземних
держав про включення (виключення) до (з)
переліку осіб, пов’язаних з провадженням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції; ініціювати в
судовому порядку включення (виключення)
фізичних або юридичних осіб та організацій
до (з) переліку осіб, пов’язаних з
провадженням терористичної діяльності або
стосовно яких застосовано міжнародні
санкції.»
-435- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
8) виявляти, попереджувати та припиняти
терористичні акти (фізичний та моральний
терор), що готуються, здійснюються або були
здійснені,
проводити
антитерористичні
операції, здійснювати заходи, спрямовані на
боротьбу з тероризмом і фінансуванням
тероризму, попередження та припинення
діяльності
на
території
України
терористичних організацій, а також захист
посольств і представництв іноземних держав
в Україні та їх співробітників від
терористичних посягань;
-436- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)
Доповнити пункт 8 частини першої статті
11 повноваженням «…подавати відповідно до
Закону України «Про міжнародні договори
України» пропозиції щодо укладення
міжнародних договорів про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом;».
-437- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано частково
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Висновки, обґрунтування

у статті 11:
пункт 8 викласти у такій редакції: «8)
здійснювати
за
участю
Міністерства
закордонних справ України міжнародне
співробітництво щодо подання пропозицій до
комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних
держав
про
включення
(виключення)
фізичних або юридичних осіб та організацій
до відповідних санкційних переліків та
розгляду запитів іноземних держав про
включення (виключення) до (з) переліку осіб,
пов’язаних з провадженням терористичної
діяльності або стосовно яких застосовано
міжнародні санкції; ініціювати в судовому
порядку згідно із законом питання про
включення (виключення) фізичних або
юридичних осіб та організацій до (з) переліку
осіб,
пов’язаних
з
провадженням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції»;
-438- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у частині першій: у підпункті 8 по тексту
після слів «або стосовно яких застосовано»
слово «міжнародні» виключити, а після слова
«санкції» додати слова «, у тому числі
міжнародні»;
-439- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину 1 статті 11 законопроєкту
доповнити пунктом 9 наступного змісту:
«9) ініціювати в судовому порядку питання
надання доступу до активів, що повязані з
тероризмом
та
його
фінансуванням,
розповсюдженням зброї масового знищення
та його фінансуванням, за зверненням особи,
яка може документально підтвердити
наявність виняткових умов, викладених у
відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН,
або потреби в покритті основних та
надзвичайних витрат;».
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9)
здійснювати
контррозвідувальне
опитування осіб у встановленому Законом
порядку; опитування осіб за їх згодою, у тому
числі без розкриття справжньої мети таких
заходів, одержувати від них документи,
знімати з документів копії за згодою
відповідних осіб;

Пропозиції та поправки до проекту

В зв’язку з цим пункти 9-44 частини 1
статті 11 законопроєкту вважати відповідно
пунктами 10-45.
-440- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
9) здійснювати перевірку осіб, які
претендують на зайняття посад у Службі
безпеки України, а також брати участь у
перевірці осіб, які претендують на зайняття
посад,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища в органах
державної влади, та осіб, що мають
громадянство (підданство) іншої держави та
осіб без громадянства, запрошених на роботу
до державних органів України, інших
перевірках осіб відповідно до законодавства;
-441- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
9)
проводити
контррозвідувальну
діяльність по отриманню необхідної
інформації від фізичних та юридичних осіб
у встановленому Законом порядку,
здійснювати опитування цих осіб та
одержувати від них документи за їх згодою;
-442- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

В п. 9) ч. 1 ст. 11 слова "опитування осіб за
їх згодою" замінити словами "опитування осіб
за їх вираженою в письмовій формі згодою",
"документів копії на підставі рішення
(ухвали) суду (слідчого судді)", слова "у тому
числі без розкриття справжньої мети таких
заходів" - вилучити
-443- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано

У пункті 9 частини першої статті 11
проекту Закону «Про Службу безпеки
України» (в новій редакції) слова «у тому
числі без розкриття справжньої мети таких
заходів» виключити.
-444- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено
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10) здійснювати перевірку осіб у зв'язку з
їх призначенням на відповідальні та особливо
відповідальні посади в органах державної
влади, посади у Службі безпеки України,
залученням
до
конфіденційного
співробітництва чи використанням їх
допомоги як гласних і негласних позаштатних
працівників, оформленням допуску до
державної таємниці, допуску до робіт із
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів; осіб, що мають громадянство
(підданство) іншої держави, запрошених на
роботу до державних органів України; за
результатами такої перевірки надавати
державним органам України пропозиції щодо
відмови у прийнятті осіб, які мають
громадянство (підданство) іншої держави, на
роботу до таких органів України, а також
вносити пропозиції Президенту України щодо
надання та відмови у наданні іноземцям
доступу до державної таємниці;

Пропозиції та поправки до проекту

у частині першій: підпункт 9 викласти у
такій редакції:
«9) здійснювати контррозвідувальне
опитування осіб у встановленому Законом
порядку; опитування осіб за їх згодою, за
згодою відповідних осіб одержувати від них
документи, знімати з документів копії;»
-445- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
10)
брати
участь
у
проведенні
контрдиверсійних заходів, здійснювати через
відповідні координаційні структури, створені
при Службі безпеки України, координацію
контрдиверсійних заходів;
-446- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
10) здійснювати перевірку осіб у зв'язку
з їх призначенням на відповідальні та
особливо відповідальні посади в органах
державної влади, посади у Службі безпеки
України,
оформленням
допуску
до
державної таємниці, допуску до робіт із
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах
таких зон аеропортів; осіб, що мають
громадянство (підданство) іншої держави,
запрошених на роботу до державних
органів України; за результатами такої
перевірки надавати державним органам
України пропозиції щодо відмови у
прийнятті осіб, які мають громадянство
(підданство) іншої держави, на роботу до
таких органів України, а також вносити
пропозиції Президенту України щодо
надання та відмови у наданні іноземцям
доступу до державної таємниці;
-447- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Враховано
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Висновки, обґрунтування

П. 10) ч.1 ст. 11 - вилучити, змінити
відповідно нумерацію пунктів
-448- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано редакційно

Пункт 10 частини першої статті 11
законопроєкту
доповнити
реченням
«Положення цього пункту не поширюються
на осіб з числа співробітників розвідувальних
органів та кандидатів на проходження служби
в цих органах;».
Обґрунтування:
усунення
конфлікту
повноважень з ГУР Міністерства оборони
України»;
-449- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

10) здійснювати перевірку осіб у зв'язку з
їх призначенням на відповідальні та особливо
відповідальні посади в органах державної
влади, посади у Службі безпеки України,
залученням
до
конфіденційного
співробітництва з Службою безпеки України
чи використанням їх допомоги як гласних і
негласних
позаштатних
працівників,
оформленням допуску до державної таємниці,
допуску до робіт із ядерними матеріалами та
на ядерних установках, а також перевірки
осіб, яким надається дозвіл на перебування
без супроводу в контрольованих та
стерильних зонах, зонах обмеженого доступу,
що охороняються, та критичних частинах
таких зон аеропортів; осіб, що мають
громадянство (підданство) іншої держави,
запрошених на роботу до державних органів
України; за результатами такої перевірки
надавати інформацію державним органам
України та Президенту України .
-450- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10) здійснювати спеціальну перевірку осіб
у зв'язку з їх призначенням на посади у Службі
безпеки
України,
залученням
до
конфіденційного
співробітництва
чи
використанням їх допомоги як гласних і
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негласних
позаштатних
працівників,
оформленням допуску до державної таємниці,
допуску до робіт із ядерними матеріалами та
на ядерних установках, а також перевірки
осіб, яким надається дозвіл на перебування
без супроводу в контрольованих та
стерильних зонах, зонах обмеженого доступу,
що охороняються, та критичних частинах
таких зон аеропортів; осіб, що мають
громадянство (підданство) іншої держави,
запрошених на роботу до державних органів
України; за результатами такої перевірки
надавати державним органам України
пропозиції щодо відмови у прийнятті осіб, які
мають громадянство (підданство) іншої
держави, на роботу до таких органів України,
а також вносити пропозиції Президенту
України щодо надання та відмови у наданні
іноземцям доступу до державної таємниці;
-451- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Відхилено

У пункті 10 частини першої статті 11
розділу І законопроекту після слова
«здійснювати» доповнити словами «у
встановленому законом порядку», а слова
«відповідальні та особливо відповідальні
посади в органах державної влади,»
виключити.
-452- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Пункт
10
доповнити
реченням
«Положення цього пункту не поширюються
на осіб з числа співробітників розвідувальних
органів та кандидатів на проходження служби
в цих органах;».
-453- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 10 частини 1 ст. 11 проєкту
Закону
після
словосполучення
«зон
аеропортів» доповнити словосполученням «за
результатами такої перевірки надавати
державним органам України пропозиції щодо
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

відмови у прийнятті осіб на роботу до таких
органів України».
-454- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

У частині першій статті 11 законопроекту:
у пункті 10: після слів «здійснювати»
доповнити словами «у встановленому
законом порядку»; слова «відповідальні та
особливо відповідальні посади в органах
державної влади,» виключити; слова «осіб, що
мають громадянство (підданство) іншої
держави, запрошених на роботу до державних
органів України; за результатами такої
перевірки надавати державним органам
України пропозиції щодо відмови у прийнятті
осіб, які мають громадянство (підданство)
іншої держави, на роботу до таких органів
України, а також» виключити;
-455- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

У пункті 10 частини першої статті 11
редакцію повноваження «…а також вносити
пропозиції Президенту України щодо надання
та відмови у наданні іноземцям доступу до
державної таємниці;» змінити на «…а також
подавати пропозиції до Ради національної
безпеки і оборони України для внесення
Президенту України відповідного проекту
розпорядження щодо надання іноземцям
доступу до державної таємниці або передачі
секретної інформації іноземній державі чи
міжнародній організації;».
-456- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині першій: підпункт 10 викласти у
такій редакції:
«10) здійснювати у встановленому
законом порядку перевірку осіб у зв'язку з їх
призначенням на посади у Службі безпеки
України, залученням до конфіденційного
співробітництва чи використанням їх
допомоги як гласних і негласних позаштатних
працівників, оформленням допуску до
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Редакція, прийнята в першому читанні

11) використовувати засоби контррозвідки
у
межах
контррозвідувальних
справ;
впроваджувати устаткування, необхідне для
здійснення заходів зі зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

державної таємниці, допуску до робіт із
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів;»;
-457- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано редакційно

11) використовувати засоби контррозвідки
у
межах
контррозвідувальних
справ;
впроваджувати устаткування, необхідне для
здійснення заходів зі зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж;
-458- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

11) отримувати, здобувати та обробляти
інформацію, створювати та використовувати
бази та банки даних, інформаційні масиви,
інформаційні
та
інформаційнотелекомунікаційні системи, Інтернет-ресурси;
вести оперативні обліки;
-459- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

У пункті 11 частини 1 статті 11 Розділу
III
замість
словосполучення
«впроваджувати устаткування» внести «В
порядку, передбаченому законодавством
використовувати
устаткування…»
та
викласти пункт у наступній редакції: «11)
використовувати засоби контррозвідки у
межах контррозвідувальних справ; в порядку,
передбаченому
законодавством
використовувати устаткування, необхідне для
здійснення заходів зі зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж»
-460- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

11) використовувати засоби контррозвідки
у межах контррозвідувальних справ;
-461- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Редакція, прийнята в першому читанні

12)
брати
участь
у
проведенні
контрдиверсійних заходів, здійснювати через
відповідні координаційні структури, створені
при Службі безпеки України, координацію
контрдиверсійних заходів;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В п. 11) ч. 1 ст. 11 слова "з транспортних
телекомунікаційних
мереж;"
замінити
словами "з транспортних телекомунікаційних
мереж у визначеному законом порядку"
-462- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано редакційно

У пункті 11 частини першої статті 11
проекту Закону «Про Службу безпеки
України» (в новій редакції) після слів «з
транспортних телекомунікаційних мереж»
доповнити
словами
«у
порядку,
встановленому законом».
-463- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано редакційно

Пункт 11 частини першої статті 11 проекту
Закону «Про Службу безпеки України» (в
новій редакції) викласти у редакції: 11)
використовувати засоби контррозвідки у
межах
контррозвідувальних
справ;
впроваджувати технічні засоби зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж, у порядку,
встановленому законом;».
-464- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

у статті 11: - пункт 11 після слів «необхідне
для
здійснення»
доповнити
словами
«відповідно до законодавства»;
-465- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у частині першій: підпункт 11 викласти
у такій редакції: «11) використовувати засоби
контррозвідки у межах контррозвідувальних
справ; спільно з іншими уповноваженими
органами
впроваджувати
устаткування,
необхідне для здійснення заходів зі зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж;»;
-466- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12)
здійснювати
в
установленому
законодавством порядку архівне зберігання
документів Служби безпеки України,
Національного архівного фонду;
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13) здобувати та обробляти інформацію,
створювати та використовувати власні бази та
банки
даних,
інформаційні
масиви,
інформаційні
та
інформаційнотелекомунікаційні системи, Інтернет-ресурси,
вести спеціальний оперативний облік,
здійснювати в установленому законодавством
порядку архівне зберігання документів
Служби безпеки України, Національного
архівного фонду;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-467- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно

пункт 12 викласти у такій редакції: «12)
брати участь у проведенні контрдиверсійних
заходів
під
час
проведення
контррозвідувальної
діяльності
та
здійснювати їх координацію;»
-468- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

у частині першій: підпункт 12 викласти в
такій редакції: «12) брати участь у проведенні
контрдиверсійних заходів та здійснювати їх
координацію;»;
-469- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

13) здійснювати заходи, спрямовані на
протидію кіберрозвідкам іноземних держав,
боротьбу
з
кібертероризмом
і
кібершпигунством;
-470- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 13 частини 1 статті 11 після слів
"інформаційно-телекомунікаційні системи,
Інтернет-ресурси" доповнити словами "у
відповідності до вимог законодавства про
захист персональних даних".
-471- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
у пункті 13) частини 1 статті 11 проекту
після слів "...власні бази та банки даних,"
додати наступні слова та символ "а також
банків даних правоохоронних та інших
державних органів України,"
-472- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно

підпункт 13 викласти у такій редакції:
«13) здійснювати у встановленому
законом порядку створення, збирання,
використання та іншу обробку інформації, у
тому числі з обмеженим доступом;
створювати та використовувати власні бази та
банки
даних,
інформаційні
масиви,
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14) здійснювати заходи, спрямовані на
протидію кіберрозвідкам іноземних держав,
боротьбу
з
кібертероризмом
і
кібершпигунством;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інформаційні
та
інформаційнотелекомунікаційні системи, Інтернет-ресурси,
вести спеціальний оперативний облік;
здійснювати в установленому законодавством
порядку архівне зберігання документів
Служби безпеки України, Національного
архівного фонду;»;
-473- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

14) проводити спеціальні інформаційні
операції, протидіяти проведенню проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації;
-474- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Пункт 14 частини 1 статті 11 викласти у
такій редакції: «14) організовувати і
здійснювати з використанням оперативних і
оперативно-технічних сил та засобів протидію
кібернетичним розвідкам іноземних держав,
для чого створюють та координують роботу
загальнодержавної системи виявлення та
попередження кібератак, протидії акціям
кібертероризму і кібершпигунства щодо
об’єктів критичної інфраструктури;»
-475- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 14 доповнити частину 1
статті 11 новим пунктом 14-1 такого змісту:
«14-1) здійснювати заходи, спрямовані на
боротьбу
з
кібертероризмом
і
кібершпигунством, негласно перевіряють
готовність об’єктів критичної інфраструктури
до можливих кібератак і кіберінцидентів;
протидіють кіберзлочинності, наслідки якої
можуть створити загрозу життєво важливим
інтересам
держави;
розслідують
кіберінциденти та кібератаки щодо державних
електронних
інформаційних
ресурсів,
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15) проводити спеціальні інформаційні
операції, протидіяти проведенню проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інформації, вимога щодо захисту якої
встановлена
законом,
критичної
інформаційної інфраструктури; забезпечують
реагування на кіберінциденти у сфері
державної безпеки;»
-476- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

15) проводити спеціальні інформаційні
операції, протидіяти проведенню проти
України,
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації;
-477- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

15) здійснювати технічне регулювання у
сфері спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв'язку та інших
технічних засобів негласного отримання
інформації та контроль за їх обігом;
-478- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
15) проводити спеціальні інформаційні
операції, протидіяти проведенню проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і територіальної цілісності,
економічної та інформаційної безпеки
України, загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації;
-479- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 15 частини 1 статті 11 Розділу
III після словосполучення «інформаційні
операції»
доповнити
словами
«на
тимчасово окупованих територіях в
Донецькій та Луганській областях, АР
Крим та м. Севастополя» та викласти
пункт у такій редакції: «15) проводити
спеціальні
інформаційні
операції
на
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Пропозиції та поправки до проекту

тимчасово окупованих територій в Донецькій
та
Луганській
областях,
Автономній
Республіці Крим та місті Севастополь,
протидіяти проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, загострення суспільнополітичної
та
соціально-економічної
ситуації;»
-480- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 15 частини 1 статті 11 викласти у
такій редакції:
"15) протидіяти проведенню проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України;"
-481- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
15) проводити спеціальні інформаційні
операції,
протидіяти проведенню проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і
територіальної цілісності
України;
-482- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Враховано частково

15) проводити спеціальні інформаційні
операції в інтересах державної безпеки
України, протидіяти проведенню проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих
на
підрив
конституційного
ладу,
порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації;
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16) здійснювати технічне регулювання у
сфері спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв'язку та інших
технічних засобів негласного отримання
інформації та контроль за їх обігом;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-483- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано частково

у статті 11:
у частині першій пункт п’ятнадцятий
викласти в новій редакції: “15) проводити
спеціальні інформаційні операції, спрямовані
на захист територіальної цілісності України,
протидіяти проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на порушення суверенітету і
територіальної цілісності України;”;
-484- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 11: - у пункті 15 виключити слова
«проводити
спеціальні
інформаційні
операції»;
-485- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

16) вживати заходів із технічного,
криптографічного
захисту
інформації,
протидії технічним розвідкам та виявлення
радіовипромінювання
передавальних
радіоелектронних засобів, функціонування
яких становить загрозу державній безпеці
України; припиняти використання на
території
України
передавальних
радіоелектронних засобів та інших пристроїв,
функціонування яких створює загрози
державній безпеці України чи передумови до
витоку інформації з обмеженим доступом, а
також радіовипромінювань радіоелектронних
засобів,
що
використовуються
у
протиправних цілях;
-486- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

Пункт 16 частини 1 статті 11 Розділу III
вилучити.
-487- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

П. 16 ст. 11 - вилучити, відповідно змінити
нумерацію пунктів
-488- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16) здійснювати технічне регулювання у
сфері спеціальних технічних засобів для

161

№

196

Редакція, прийнята в першому читанні

17) вживати заходів із технічного,
криптографічного
захисту
інформації,
протидії технічним розвідкам та виявлення
радіовипромінювання
передавальних
радіоелектронних засобів, функціонування
яких становить загрозу державній безпеці
України; припиняти використання на
території
України
передавальних
радіоелектронних засобів та інших пристроїв,
функціонування яких створює загрози
державній безпеці України чи передумови до
витоку інформації з обмеженим доступом, а
також радіовипромінювань радіоелектронних
засобів,
що
використовуються
у
протиправних цілях;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

зняття інформації з каналів зв'язку та інших
технічних засобів негласного отримання
інформації;
-489- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Пункт 16 частини першої статті 11 проекту
Закону «Про Службу безпеки України» (в
новій редакції) слова «з каналів зв'язку»
замінити
словами
«з
транспортних
телекомунікаційних мереж».
-490- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано частково

у статті 11: - у пункті 16 слова «та контроль
за їх обігом» виключити;
-491- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

у підпункті 16 після слів «технічних
засобів негласного отримання інформації»
слова «та контроль за їх обігом» виключити;
-492- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

17) використовувати і застосовувати у
порядку, передбаченому цим Законом,
фізичний вплив (силу), спеціальні засоби та
зброю;
-493- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

17) вживати заходів із технічного,
криптографічного
захисту
інформації,
протидії технічним розвідкам та виявлення
радіовипромінювання
передавальних
радіоелектронних засобів, функціонування
яких становить загрозу державній безпеці
України; у випадках передбачених законом
припиняти використання на території України
передавальних радіоелектронних засобів та
інших пристроїв, функціонування яких
створює загрози державній безпеці України
чи передумови до витоку інформації з
обмеженим
доступом,
а
також
радіовипромінювань
радіоелектронних
засобів,
що
використовуються
у
протиправних цілях;
-494- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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18) використовувати і застосовувати у
порядку, передбаченому цим Законом,
фізичний вплив (силу), спеціальні засоби та
зброю;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В пункті 17 частини першої статті 11
словосполучення
«а
також
радіовипромінювань
радіоелектронних
засобів,
що
використовуються
у
протиправних цілях» - виключити;
-495- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано частково

у статті 11:
пункт сімнадцятий викласти в новій
редакції:
“17) вживати заходів із технічного,
криптографічного
захисту
інформації,
протидії технічним розвідкам та виявлення
радіовипромінювання
передавальних
радіоелектронних засобів, функціонування
яких становить загрозу державній безпеці
України; припиняти використання на
території
України
передавальних
радіоелектронних засобів та інших пристроїв,
функціонування яких створює загрози
державній безпеці України чи передумови до
витоку інформації, яка містить державну
таємницю, а також радіовипромінювань
радіоелектронних
засобів,
що
використовуються у протиправних цілях;”;
-496- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

18) вимагати від громадян та посадових
осіб припинення правопорушень чи дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку
з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і
транспортних засобів, якщо є загроза втечі
правопорушника
або
знищення
чи
приховання речових доказів протиправної
діяльності;
-497- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 18: після слів «використовувати і
застосовувати» доповнити словами «з підстав
та»; після слів «спеціальні засоби та зброю»
доповнити словами «в цілях самооборони,
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19) вимагати від громадян та посадових
осіб припинення правопорушень і дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку
з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і
транспортних засобів, якщо є загроза втечі
підозрюваного або знищення чи приховання
речових доказів злочинної діяльності;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

відбиття нападу або за інших обставин
крайньої необхідності»;
-498- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

підпункт 18 викласти у такі редакції: «18)
використовувати і застосовувати з підстав та у
порядку, визначених цим Законом, фізичний
вплив (силу), спеціальні засоби та зброю;»;
-499- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

19) здійснювати освітню, наукову,
науково-технічну та науково-організаційну
діяльність, виконувати наукові дослідження і
науково-технічні
(експериментальні)
розробки, виступати замовниками таких
робіт;
-500- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
19)
під
час
проведення
контроздувальних
та
оперативнорозшукових дій вимагати від громадян та
посадових осіб припинення правопорушень і
дій,
що
перешкоджають
здійсненню
повноважень Служби безпеки України,
перевіряти у зв'язку з цим документи, які
посвідчують їх особу, а також проводити
огляд осіб, їх речей і транспортних засобів,
якщо є загроза втечі підозрюваного або
знищення чи приховання речових доказів
злочинної діяльності;
-501- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
19) вимагати від громадян та посадових
осіб припинення правопорушень і дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку
з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і
транспортних засобів, якщо є загроза втечі
підозрюваного або знищення чи приховання
речових доказів злочинної діяльності, лише у
випадках та в порядку, визначених законом;
-502- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Враховано
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20) заходити до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб за згодою їх власників
або володільців, у тому числі без розкриття
своєї належності до Служби безпеки України
та справжньої мети таких заходів; проникати
у житлові, службові, виробничі й інші
приміщення, на території та земельні ділянки
на підставі судового рішення, а у
невідкладних
випадках,
пов'язаних
із

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

19) вимагати від громадян та посадових
осіб припинення правопорушень і дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку
з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і
транспортних засобів, якщо є загроза втечі
підозрюваного або знищення чи приховання
речових доказів злочинної діяльності (із
подальшим повідомленням негайно, але не
пізніше 24 годин прокурора про проведений
огляд осіб, їх речей і транспортних засобів);
-503- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. 19) ст. 11 слова "здійсненню
повноважень Служби безпеки України,
перевіряти" замінити словами "здійсненню
визначених законом повноважень Служби
безпеки України та у встановленому законом
порядку перевіряти"
-504- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

підпункт 19 викласти у такі редакції: «19)
вимагати від громадян та посадових осіб
припинення правопорушень і дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень
Служби безпеки України з підстав та у
порядку, визначених законом, перевіряти з
підстав та у порядку, визначених законом,
документи, які посвідчують їх особу, а також
проводити огляд осіб, їх речей і транспортних
засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного
або знищення чи приховання речових доказів
злочинної діяльності;»;
-505- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
20) заходити до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб за згодою їх власників
або володільців, у тому числі без розкриття
своєї належності до Служби безпеки України
та справжньої мети таких заходів; проникати
у житлові, службові, виробничі й інші
приміщення, на території та земельні ділянки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб – без
судового рішення з наступним невідкладним
повідомленням прокурора;

на підставі судового рішення, а у
невідкладних
випадках,
пов'язаних
із
врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб – без
судового рішення з наступним невідкладним
повідомленням прокурора, що не перевищує
24-годинного терміну;
-506- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

20) здійснювати техніко-криміналістичне
забезпечення
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової, антитерористичної
діяльності;
-507- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

20) заходити до приміщень та на
земельні ділянки фізичних осіб за згодою їх
власників або володільців; проникати у
житлові, службові, виробничі й інші
приміщення, на території та земельні ділянки
на підставі судового рішення, а у
невідкладних
випадках,
пов'язаних
із
врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб – без
судового рішення з наступним невідкладним
повідомленням прокурора;
-508- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

20) проникати у житлові, службові,
виробничі й інші приміщення, на території та
земельні ділянки на підставі судового
рішення, а у невідкладних випадках,
пов'язаних із врятуванням життя людей та
майна чи з безпосереднім переслідуванням
осіб в порядку, передбаченому Кримінальним
процесуальним кодексом України;
-509- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В п. 20) ч.1 ст. 11 слова "за згодою їх
власників або володільців" замінити словами
"у випадках та порядку передбаченому
Кримінальним процесуальним кодексом
України", слова "у тому числі без розкриття
своєї належності до СБУ" - вилучити
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-510- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Пункт 20 частини першої статті 11 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції,
врахувавши необхідність наявності судового
рішення для здійснення передбаченим цим
пунктом заходів реагування: «20) на підставі
судового рішення заходити до приміщень та
на земельні ділянки фізичних осіб за згодою їх
власників або володільців, у тому числі без
розкриття своєї належності до Служби
безпеки України та справжньої мети таких
заходів; на підставі судового рішення
потрапляти до житлових, службових,
виробничих та інших приміщень, на території
та земельні ділянки, а у невідкладних
випадках, пов'язаних із врятуванням життя
людей та майна чи з безпосереднім
переслідуванням осіб – без судового рішення
з наступним невідкладним повідомленням
прокурора;».
-511- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Пункт 20 статті 11 Розділу ІІІ
законопроекту викласти у наступній редакції:
«20) на підставі судового рішення заходити до
приміщень та на земельні ділянки фізичних
осіб за згодою їх власників або володільців, у
тому числі без розкриття своєї належності до
Служби безпеки України та справжньої мети
таких заходів; на підставі судового рішення
потрапляти у житлові, службові, виробничі та
інші приміщення, на території та земельні
ділянки, а у невідкладних випадках,
пов'язаних із врятуванням життя людей та
майна чи з безпосереднім переслідуванням
осіб – без судового рішення з наступним
невідкладним повідомленням прокурора;»;
-512- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

У пункті 20 частини 1 ст. 11 проєкту
Закону слова «фізичних осіб» виключити.
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-513- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

пункт 20 викласти у такій редакції: «20)
заходити до приміщень та на земельні
ділянки, що належать фізичним та юридичним
особам виключно за згодою їх власників або
володільців або на підставі рішення суду;
проникати у житлові, службові, виробничі й
інші приміщення, на території та земельні
ділянки на підставі судового рішення, а у
невідкладних
випадках,
пов'язаних
із
врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб – без
судового рішення з наступним невідкладним
повідомленням прокурора та отримання
дозволу суду;»;
-514- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 11: - у пункті 20 слова «а у
невідкладних
випадках,
пов'язаних
із
врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб – без
судового рішення з наступним невідкладним
повідомленням прокурора» замінити словами
«а у невідкладних випадках, пов’язаних із
врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб, що
підозрюються у вчиненні кримінального
правопорушення, заходити в жилі, службові,
виробничі та інші приміщення, на території і
земельні ділянки та оглядати їх в порядку,
передбаченому Кримінальним процесуальним
кодексом України»;
-515- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 20 викласти у такій редакції: «20)
заходити до приміщень та на земельні
ділянки, що належать фізичним та юридичним
особам виключно за згодою їх власників або
володільців або на підставі рішення суду;
проникати у житлові, службові, виробничі й
інші приміщення, на території та земельні
ділянки на підставі судового рішення, а у
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Редакція, прийнята в першому читанні

21)
з метою контррозвідувального
забезпечення,
проведення
оперативнорозшукових заходів, передбачених Законами
України
безперешкодно
заходити
на
територію та до службових приміщень
державних органів, органів військового
управління,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій, на об'єкти Збройних Сил України
та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України;

Пропозиції та поправки до проекту

невідкладних
випадках,
пов'язаних
із
врятуванням життя людей та майна чи з
безпосереднім переслідуванням осіб – без
судового рішення з наступним невідкладним
повідомленням прокурора та отримання
дозволу суду;»;
-516- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
21) проводити спеціальні вибухотехнічні
роботи з пошуку, виявлення, діагностики,
локалізації, розпорядження та знешкодження
вибухових пристроїв;
-517- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
21) з метою контррозвідувального
забезпечення,
проведення
оперативнорозшукових заходів, передбачених Законами
України
безперешкодно
заходити
на
територію та до службових приміщень
державних органів, органів військового
управління,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, на
об'єкти Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених відповідно
до законів України;
-518- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено

Пункт 21 частини 1 статті 11 Розділу III
викласти у наступній редакції:
«21)
виключно для припинення розвідувальних,
терористичних та інших протиправних
посягань на державну безпеку України, а
також при переслідуванні осіб, підозрюваних
у проведенні такої діяльності, у будь-який час
безперешкодно заходити і перебувати на
території та в приміщеннях органів державної
влади та їх структурних підрозділів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, незалежно від форми
власності, а на військові об’єкти, що
охороняються, - в установленому порядку;»
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-519- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 21 частини першої статті 11
законопроєкту в кінці доповнити словами
«(крім розвідувальних органів України);».
Обґрунтування:
усунення
конфлікту
повноважень з Службою зовнішньої розвідки;
-520- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

21) з метою контррозвідувального
забезпечення,
проведення
оперативнорозшукових заходів, передбачених Законами
України, за пред’явлення службового
посвідчення безперешкодно заходити на
територію та до службових приміщень
державних органів, органів військового
управління,
органів
місцевого
самоврядування, на об'єкти Збройних Сил
України та інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України, в
порядку, встановленому законом;
-521- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

пункт 21 доповнити словами «(крім
розвідувальних органів України);».
-522- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

У пунктах 21, 30, 37, 41 частини першої
статті 11 проекту слова «державних органах»
пропонуємо замінити на слова «органах
державної влади».
-523- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Відхилено

У пункті 21 частини 1 ст. 11 проєкту
Закону словосполучення «органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій» замінити на словосполучення
«органів місцевого самоврядування та
утворених ними підприємств, установ та
організацій».
-524- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 21 виключити;
-525- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 21 виключити;
201

22) з метою контррозвідувального
забезпечення за письмовим розпорядженням
начальника (керівника) або заступника
начальника
(керівника)
оперативного
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу Служби
безпеки
України
безперешкодно
за
службовими посвідченнями входити у пункти
пропуску через державний кордон України,
отримувати доступ у зони митного контролю
та до прикордонної смуги, контрольованого
прикордонного району;

-526- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

Пункт 22 частини першої статті 11
розділу ІІІ після слів "регіонального органу
Служби безпеки України," доповнити
словами ", попередньо поінформувавши
начальника відповідного органу охорони
державного кордону,".
-527- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

22) проводити розвідувальні заходи з
метою отримання інформації в інтересах
контррозвідки;
-528- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

У пункті 22 частини 1 статті 11 Розділу
III
після
словосполучення
«контррозвідувального
забезпечення»
додати слова «в зоні проведення ООС, а
також на території тимчасово окупованої
АР Крим», перед словосполученням
«пункти
пропуску»
додати
слово
«відповідні» та викласти пункт в наступній
редакції: «22) з метою контррозвідувального
забезпечення в зоні проведення ООС, а також
на території тимчасово окупованої АР Крим за
письмовим розпорядженням начальника
(керівника) або заступника начальника
(керівника) оперативного функціонального
підрозділу
Центрального
управління,
регіонального органу Служби безпеки
України безперешкодно за службовими
посвідченнями входити у відповідні пункти
пропуску через державний кордон України,
отримувати доступ у зони митного контролю
та до прикордонної смуги, контрольованого
прикордонного району;»
-529- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

пункт 22 частини першої статті 11
законопроєкту вилучити;

171

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Обґрунтування: СБУ не займається
протидією вчиненню корупційних злочинів
або протидії контрабанді. У них не має
жодних підстав перебувати у митній зоні;
-530- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

22) з метою контррозвідувального
забезпечення за письмовим розпорядженням
начальника (керівника) або заступника
начальника
(керівника)
оперативного
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу Служби
безпеки
України
безперешкодно
за
пред’явлення
службового
посвідчення
входити у пункти пропуску через державний
кордон України, отримувати доступ у зони
митного контролю та до прикордонної смуги,
контрольованого прикордонного району, в
порядку, встановленому законом;
-531- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 22 виключити.

202

23)

здійснювати

освітню,

наукову,

-532- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у пункті 22 після слів «за службовими
посвідченнями» доповнити словами «за
наявності визначених законом підстав»;
-533- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

підпункт 22 викласти в такій редакції:
«22) з метою контррозвідувального
забезпечення за письмовим розпорядженням
керівника
функціонального
підрозділу
Центрального управління, регіонального
органу
Служби
безпеки
України
безперешкодно за службовими посвідченнями
за наявності визначених законом підстав
входити у пункти пропуску через державний
кордон України, отримувати доступ у зони
митного контролю та до прикордонної смуги,
контрольованого прикордонного району;»;
-534- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано
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науково-технічну та науково-організаційну
діяльність, виконувати наукові дослідження і
науково-технічні
(експериментальні)
розробки, виступати замовниками таких
робіт;

23) використовувати з наступним
відшкодуванням заподіяної матеріальної
шкоди засоби зв'язку, транспортні засоби та
інше майно, що належать юридичним та
фізичним особам;
-535- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

23) здійснювати підготовчу, тренувальну,
наукову, науково-технічну та науковоорганізаційну діяльність, виконувати наукові
дослідження
і
науково-технічні
(експериментальні) розробки, виступати
замовниками таких робіт;
-536- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

підпункт 23 викласти у такі редакції: «23)
виступати замовником надання освітніх
послуг; виступати замовником наукових
досліджень
та
науково-технічних
(експериментальних) розробок;»;
-537- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

24) здійснювати техніко-криміналістичне
забезпечення
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової, антитерористичної
діяльності;
25) проводити спеціальні вибухотехнічні
роботи з пошуку, виявлення, діагностики,
локалізації, розпорядження та знешкодження
вибухових пристроїв;
26) проводити розвідувальні заходи з
метою отримання інформації в інтересах
контррозвідки;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

24) забезпечувати безпеку своїх сил та
засобів;
-538- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

25) вносити у встановленому порядку до
державних органів подання з питань
віднесених до повноважень Служби безпеки
України;
-539- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

26) брати участь у заходах планування у
сферах національної безпеки і оборони
України;
-540- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Пункт 26 частини 1 статті 11 Розділу III
вилучити.
-541- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-542- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково
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Редакція, прийнята в першому читанні

підпункт 26 викласти у такі редакції: «26)
проводити розвідувальні заходи з підстав та у
порядку, встановлених законом, з метою
отримання
інформації
в
інтересах
контррозвідки;»;
-543- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

206

207

Пропозиції та поправки до проекту

27) використовувати у невідкладних
випадках, з наступним відшкодуванням
завданих збитків, засоби зв'язку, транспортні
засоби, які належать фізичним та юридичним
особам для припинення розвідувальнопідривної та терористичної діяльності,
проїзду до місця події, доставлення до
закладів охорони здоров'я осіб, що
потребують екстреної медичної допомоги;

Після пункту 26 доповнити частину 1
статті 11 новим пунктом 26-1 такого змісту:
«26-1) розробляють, створюють, закуповують,
програмують, модернізують, пристосовують
озброєння, боєприпаси, спеціальну й іншу
техніку, засоби спеціального зв’язку та
спеціальні технічні засоби;»
-544- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
27) використовувати у невідкладних
випадках, з наступним відшкодуванням
завданих збитків та з повідомленням
прокурора, що не перевищує 24-годинного
терміну, засоби зв'язку, транспортні засоби,
які належать фізичним та юридичним особам
для припинення розвідувально-підривної та
терористичної діяльності, проїзду до місця
події, доставлення до закладів охорони
здоров'я осіб, що потребують екстреної
медичної допомоги;
-545- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
27) брати участь у перевірці та оцінці
захищеності
об’єктів
критичної
інфраструктури,
протидії
актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури;
-546- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано частково

Враховано

Враховано частково

27) використовувати у невідкладних
випадках, з
наступним відшкодуванням
завданих збитків, засоби зв'язку, транспортні
засоби, які належать фізичним та юридичним
особам
(крім
транспортних
засобів
дипломатичних, консульських та інших
представництв
іноземних
держав
і
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Редакція, прийнята в першому читанні

28) забезпечувати безпеку сил та засобів;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

організацій,
транспортних
засобів
спеціального призначення) для припинення
розвідувально-підривної та терористичної
діяльності,
проїзду
до
місця
події,
доставлення до закладів охорони здоров'я
осіб, що потребують екстреної медичної
допомоги;
-547- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

28) брати участь у розробці та проведенні
заходів, що стосуються в'їзду осіб в Україну та
виїзду за кордон у встановленому законом
порядку, перебування на її території іноземців
та осіб без громадянства, а також з питань
забезпечення прикордонного режиму;
-548- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити зміни
-549- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

підпункти 28 виключити;
209

29) надавати фізичній особі або керівнику
(уповноваженій відповідальній посадовій
особі)
юридичної
особи
офіційне
застереження, вносити рекомендації Служби
безпеки України з питань забезпечення
державної безпеки;

-550- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

29) брати участь у заходах державного
контролю за міжнародними передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного використання;
-551- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

п. 29) ч.1 ст. 11 - вилучити , відповідно
змінивши нумерацію пунктів
-552- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-553- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано

У пункті 29 частини першої статті 11
проекту Закону «Про Службу безпеки
України» (в новій редакції) слова «офіційне
застереження, вносити» виключити.
-554- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

пункт 29 виключити
-555- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у статті 11: пункт 29 виключити;
-556- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

підпункт 29 виключити;
210

30) вносити у встановленому порядку до
державних органів подання щодо питань
віднесених до повноважень Служби безпеки
України;

-557- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

30) брати участь у вия активів, набуття чи
використання яких пов’язані з терористичною
або розвідувально-підривною діяльністю на
шкоду Україні;
-558- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункт 30 частини першої статті 11 розділу
І виключити.
-559- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

пункт 30 виключити
-560- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано

у статті 11: пункт 30 виключити;
-561- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

підпункт 30 виключити;
211

31)
брати
участь
у
проведенні
комплексного огляду сектору безпеки і
оборони та підготовці проекту Стратегії
національної безпеки України, Стратегії
забезпечення державної безпеки та інших
документів
довгострокового,
середньострокового і короткострокового
планування у сфері національної безпеки
України;

-562- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

31)
використовувати
співробітників
Служби безпеки України під прикриттям,
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також виготовляти, придбавати або іншим
чином
набувати
та
використовувати
документи
прикриття,
заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби що зашифровують сили та засоби
Служби безпеки України, організовувати та
забезпечувати
створення,
діяльність,
використання,
припинення
структур
прикриття,
використовувати
посади
прикриття, а також вживати інших заходів
забезпечення конспірації;
-563- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

31)
брати
участь
у
проведенні
комплексного огляду сектору безпеки і
оборони та підготовці проекту Стратегії
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Редакція, прийнята в першому читанні

32) брати участь у перевірці та оцінці
захищеності
об’єктів
критичної
інфраструктури,
протидії
актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

національної безпеки України, Стратегії
забезпечення державної безпеки та інших
документів
довгострокового,
середньострокового і короткострокового
планування у сфері державної безпеки
України;
-564- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

32) відряджати, із залишенням на службі у
Службі безпеки України співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів та міжнародних організацій;
-565- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Пункт 32 частини 1 статті 11 викласти у
такій редакції: «32) брати участь у перевірці та
оцінці захищеності об’єктів критичної
інфраструктури,
протидії
актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури, зокрема у
розробленні та здійсненні заходів щодо
забезпечення ядерної, радіаційної, хімічної та
біологічної безпеки об’єктів критичної
інфраструктури;»
-566- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано частково
у п.27 ст.11

Пункт 32 частини 1 ст. 11 проєкту Закону
викласти у такій редакції: «32) брати участь у
перевірці та оцінці стану безпеки об’єктів
критичної інфраструктури, протидії актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури; надавати
керівництву
об’єкту
критичної
інфраструктури обов’язкові для розгляду
рекомендації;»
-567- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано
редакційно у п.27 ст.11

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

У пункті 32 частини першої статті 11
проекту Закону «Про Службу безпеки
України» (в новій редакції) після слів
«діяльність
об’єктів
критичної
інфраструктури» доповнити словами «у
порядку, встановленому законом».
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213

Редакція, прийнята в першому читанні

33) брати участь у розробці та проведенні
заходів, що стосуються в'їзду осіб в Україну та
виїзду за кордон у встановленому законом
порядку, перебування на її території іноземців
та осіб без громадянства, а також з питань
забезпечення прикордонного режиму;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-568- Н.д. Касай Г. О. (р.к. №280)

Відхилено

Виключити з тексту проекту Закону
положення: стаття 11 ч.1 підпункт 32, яке
стосується наступних повноважень Служби
безпеки України: «брати участь у перевірці та
оцінці захищеності об’єктів критичної
інфраструктури,
протидії
актам
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів критичної інфраструктури»;
-569- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

33)
використовувати
добровільну
допомогу фізичних та юридичних осіб, у тому
числі на договірних засадах;
-570- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 33 частини першої статті 11
законопроєкту вилучити;
Обґрунтування: повноваження підвищує
ризик незаконного примусового повернення
та відмови в праві на пошук притулку або
інших форм захисту без ефективного права на
апеляцію. Існує велика кількість рішень
ЄСПЛ
стосовно
участі
органів
безпеки/розвідки в операціях з таємної видачі.
Це може становити загрозу для виконання
основоположних прав людини та принципів
міжнародного права, таких як право шукати
притулку, принципи заборони примусового
повернення та колективного вислання, як це
передбачено
Конвенцією
ООН
проти
катувань та Протоколом №4 до ЄКПЛ
відповідно. Більше того, надання СБУ
повноважень на здійснення контролю за
міграцією та кордоном може призвести до
дублювання та часткового співпадіння
функцій, які виконують Державна міграційна
служба України та Державна прикордонна
служба, призводячи тим самим до плутанини
стосовно
відповідних
ролей
та
відповідальності
таких
суб'єктів
та
створюючи потенційні прогалини у виконанні
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Пропозиції та поправки до проекту

завдань, а також нагляді за ними. Участь СБУ
в такій діяльності може бути виправданою
лише у випадку проведення законного
спостереження за особами, які вважаються
такими, що становлять загрозу національній
безпеці,
наприклад
за
потенційними
«іноземними
бойовиками-терористами».
Однак це підпадатиме під мандат СБУ щодо
боротьби з тероризмом, а отже піддає сумніву
необхідність в окремому мандаті на
здійснення прикордонного та міграційного
контролю;
-571- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити зміни
-572- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

пункт 33 виключити.
-573- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Пункт 33 частини 1 статті 11 викласти у
такій редакції: «33) брати участь у розробці та
проведенні заходів, що стосуються в'їзду осіб
в Україну та виїзду за кордон у встановленому
законом порядку, перебування на її території
іноземців та осіб без громадянства, прийнятті
рішень про заборону в’їзду в Україну
іноземцю або особі без громадянства, а також
з питань забезпечення прикордонного
режиму, у тому числі, у розробленні та
здійсненні заходів щодо забезпечення
ядерної, радіаційної, хімічної та біологічної
безпеки на пунктах пропуску через державний
кордон;»
-574- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

у статті 11: пункт 33 викласти у такій
редакції:
«33) у встановленому законом порядку
брати участь у розробці заходів і вирішенні
питань, що стосуються в'їзду в Україну та
виїзду за кордон, перебування на її території
іноземців та осіб без громадянства,
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№

214

Редакція, прийнята в першому читанні

34) брати участь у заходах державного
контролю за міжнародними передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного використання;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

прикордонного режиму, приймати рішення
про заборону в'їзду в Україну іноземцю або
особі без громадянства, про скорочення
строку тимчасового перебування іноземця та
особи без громадянства на території України,
про примусове повернення іноземця або
особи без громадянства в країну походження
або третю країну»;
-575- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

у підпункті 33 після слів «брати участь у
розробці та» додати слова «у встановлених
законом випадках,»;
-576- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

34) сприяти забезпеченню охорони
державного кордону, режиму воєнного,
надзвичайного стану та особливого періоду в
разі їх оголошення, а також ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
що
становлять загрозу державній безпеці; брати
участь у заходах оборони України;
-577- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 34 частини першої статті 11
законопроєкту вилучити;
Обґрунтування: повноваження залишає
умови для продовження корупційних дій, які
має подолати законопроект;
-578- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

в п. 34) ч. 1 ст. 11 "відповідно до
законодавства брати участь у заходах
державного контролю"
-579- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 34 виключити.
-580- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Пункт 34 частини 1 статті 11 викласти у
такій редакції: «34) брати участь у заходах
державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення
та подвійного використання, зокрема з метою
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

запобігання та протидії розповсюдженню
зброї масового знищення і засобів її доставки,
незаконному обігу товарів військового
призначення та подвійного використання;»
-581- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

215

216

Пропозиції та поправки до проекту

35)
брати
участь
у
виявленні
необґрунтованих активів та зборі доказів їх
необґрунтованості, якщо спосіб набуття таких
активів
пов’язаний
із
розвідувальнопідривною діяльністю проти України;

Після пункту 34 доповнити частину 1
статті 11 новим пунктом 34-1 такого змісту:
«34-1) негласно переміщувати осіб та
предмети через державний та митний кордон
України;
здійснювати
контрольоване
використання
майна,
вилученого
чи
обмеженого у цивільному обігу;»
-582- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
35)
брати
участь
у
виявленні
необґрунтованих активів та зборі доказів їх
необґрунтованості, якщо спосіб набуття таких
активів
пов’язаний
із
розвідувальнопідривною діяльністю або іншими діями на
шкоду
економічного
суверенітету,
політичної та ідеологічної безпеки України,
якщо спосіб набуття таких активів
пов’язаний із розвідувально-підривною
діяльністю проти України;
-583- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
35) залучати осіб до конфіденційного
співробітництва на добровільній основі в
порядку, визначеному законодавством;
-584- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано

Відхилено

П. 35 ч. 1 ст. 11- вилучити
-585- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 35 частини першої статті 11
законопроєкту вилучити;
Обґрунтування:
усунення
конфлікту
повноважень з антикорупційними органами;
-586- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-587- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт виключити
-588- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

пункт 35 виключити.
-589- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

пункт 35 виключити
-590- Н.д. Касай Г. О. (р.к. №280)

Відхилено

Виключити з тексту проекту Закону
положення: стаття 11 ч.1 підпункт 35, яке
стосується наступних повноважень Служби
безпеки України: «брати участь у виявленні
необґрунтованих активів та зборі доказів їх
необґрунтованості, якщо спосіб набуття таких
активів
пов’язаний
із
розвідувальнопідривною діяльністю проти України».
-591- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано редакційно

1.
Пункт 35 частини першої статті 11
викласти у наступній редакції: «35) брати
участь у виявленні необґрунтованих активів,
якщо спосіб набуття таких активів пов’язаний
із розвідувально-підривною діяльністю проти
України,
а
також
збирати
докази
необґрунтованості таких активів під час
досудового розслідування кримінальних
правопорушень, віднесених до підслідності
слідчих органів Служби безпеки України.»;
-592- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

у статті 11: пункт 35 викласти у такій
редакції: «35) ініціювати в судовому порядку
питання надання доступу до активів, що
пов’язані
з
тероризмом
та
його
фінансуванням, розповсюдженням зброї
масового знищення та його фінансуванням, за
зверненням особи, яка може документально
підтвердити наявність виняткових умов,
викладених у відповідних резолюціях Ради
Безпеки ООН, або потреби в покритті
основних та надзвичайних витрат;»
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-593- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

підпункт 35 виключити;
217

218

36)
використовувати
співробітників
Служби безпеки України під прикриттям,
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також виготовляти, придбавати або іншим
чином
набувати
та
використовувати
документи
прикриття,
заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби що зашифровують сили та засоби
Служби безпеки України, організовувати та
забезпечувати
створення,
діяльність,
використання,
припинення
структур
прикриття,
використовувати
посади
прикриття, а також вживати інших заходів
забезпечення конспірації;
37) відряджати, із залишенням на службі у
Службі безпеки України співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів
та
міжнародних
організацій;
направляти із залишенням на службі у Службі
безпеки України, для роботи на штатних та
позаштатних посадах в органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях недержавної форми власності, за
згодою керівників відповідних органів,
підприємств, закладів, установ та організацій;

-594- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

36) залучати спеціалістів, експертів та
фахівців за їх згодою, у тому числі на
договірній основі;

-595- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
37) забезпечувати мобілізаційну готовність
органів, підрозділів, закладів, установ Служби
безпеки України;
-596- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
37) відряджати, із залишенням на службі у
Службі безпеки України співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів
та
міжнародних
організацій;
направляти із залишенням на службі у Службі
безпеки України, для роботи на штатних та
позаштатних посадах в органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях незалежно від форми власності,
за згодою керівників відповідних органів,
підприємств, закладів, установ та організацій;
-597- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
37) відряджати, із залишенням на службі
у Службі безпеки України співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів та міжнародних організацій;
-598- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Відхилено

Враховано частково
Враховано частково
у п. 32 ст.11
Враховано редакційно
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

37) відряджати, із залишенням на службі у
Службі безпеки України співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів
та
міжнародних
організацій;
направляти із залишенням на службі у Службі
безпеки України, для роботи на штатних та
позаштатних посадах в підприємствах,
установах та організаціях недержавної форми
власності, за згодою керівників відповідних
органів, підприємств, закладів, установ та
організацій;
-599- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано
редакційно у п.32 ст.11

Після слів "позаштатних посадах в"
додати слова "державних органах,"
-600- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано
редакційно у п. 32 ст.11
Враховано редакційно

В пункті 37 частини першої статті 11
Розділу І проекту після слів “позаштатних
посадах в” доповнити словами “державних
органах”.
-601- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано
редакційно у п. 32 ст.11

У пункті 37 частини 1 статті 11 після слів
«позаштатних посадах в» доповнити словами
«державних органах».
-602- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано
редакційно у п. 32 ст.11

Пункт 37 частини першої статті 11
законопроекту доповнити абзацом першим
такого змісту:
«37) для виконання завдань, визначених
статтею 3 цього Закону:»
При цьому абзац перший законопроекту
вважати абзацом другим.
-603- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано
редакційно у абзаці
першому
частини
першої ст.11

Пункт 37 частини першої статті 11 Розділу
І після слів “позаштатних посадах в”
доповнити словами “державних органах”.
-604- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано
редакційно у п. 32 ст.11

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено

підпункти 37 виключити;
219

38)

використовувати

добровільну

-605- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

184

№

220

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

допомогу фізичних та юридичних осіб, у тому
числі на договірних засадах;

38) заохочувати та винагороджувати
співробітників Служби безпеки України та
інших осіб за заслуги чи сприяння у
забезпеченні державної безпеки України;
-606- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
38) виключити;

39) сприяти забезпеченню охорони
державного кордону, режиму воєнного,
надзвичайного стану та особливого періоду в
разі їх оголошення, а також ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
що
становлять загрозу державній безпеці; брати
участь у заходах оборони України;

221

40) залучати осіб до конфіденційного
співробітництва на добровільній основі в
порядку, визначеному законодавством;

222

41) залучати як спеціалістів та експертів
фахівців інших державних органів та органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ, організацій, а також
користуватися
послугами
фахівців
підприємств, установ, організацій інших форм

Висновки, обґрунтування

Відхилено

-607- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

39) мати відомчу символіку, відомчі
заохочувальні відзнаки, у тому числі відзнаки
«Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя»;
-608- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

У пункті 39 частини 1 статті 11 Розділу
III після словосполучення «охорони
державного кордону» додати слова «в зоні
проведення ООС, а також на території
тимчасово окупованої АР Крим»
-609- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у пункті 39: слово «, надзвичайного»
виключити; слова «та особливого періоду»
виключити; слова «, а також ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
що
становлять загрозу державній безпеці;»
виключити;
-610- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

підпункт 39 викласти у такій редакції:
«39) сприяти забезпеченню охорони
державного кордону, режиму воєнного, стану
в разі його оголошення, брати участь у
заходах оборони України;»;
-611- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
40) виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково
у п.34 ст.11

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

223

власності за їх згодою, у тому числі на
договірній основі;
42) забезпечувати мобілізаційну готовність
органів, підрозділів, закладів, установ Служби
безпеки України;
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43) морально і матеріально заохочувати
співробітників Служби безпеки України та
інших осіб за заслуги у забезпеченні
державної безпеки;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-612- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

42) забезпечувати мобілізаційну готовність
органів, підрозділів, тренінгових центрів,
установ Служби безпеки України;
-613- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано частково
у п.37 ст.11

в. п. 43) слова "морально і матеріально
заохочувати співробітників Служби безпеки
України" замінити словами "у межах та у
спосіб визначених законом морально і
матеріально
заохочувати
співробітників
Служби безпеки України"
-614- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

підпункт 43 викласти у такій редакції:
«43) морально і матеріально заохочувати
співробітників Служби безпеки України та
інших осіб за заслуги у забезпеченні
державної безпеки з підстав та у порядку,
встановлених законом;»;

Враховано
редакційно у п.38 ст.11

-615- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину 1 статті 11 проекту доповнити
новим пунктом 45 такого змісту:
“45) здійснювати в установленому законом
порядку
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, що становлять
загрозу державній безпеці, віднесених до
підслідності Служби безпеки України,
розшукувати осіб, які переховуються у зв’язку
із
вчиненням
таких
кримінальних
правопорушень, а також застосовувати
передбачені законом заходи забезпечення
кримінального провадження”.
-616- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

44) мати відомчу символіку, відомчі
заохочувальні відзнаки, у тому числі відзнаки
«Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя»;

Частину 1 статті 11 доповнити новим
пунктом 45 такого змісту: «45) здійснювати в
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установленому законом порядку досудове
розслідування кримінальних правопорушень,
що становлять загрозу державній безпеці,
віднесених до підслідності Служби безпеки
України, розшукувати осіб, які переховуються
у зв’язку із вчиненням таких кримінальних
правопорушень, а також застосовувати
передбачені законом заходи забезпечення
кримінального провадження;»
-617- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Частину першу статті 11 законопроекту
доповнити пунктом 45 у такій редакції:
«45) здійснювати заходи контролю,
спрямовані на виявлення, попередження та
припинення на території України незаконного
розроблення, виготовлення, постачання,
придбання та застосування спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв’язку та інших технічних засобів
негласного отримання інформації.».
-618- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 1 статті 11 доповнити новим
пунктом 46 такого змісту: «46) мають
ізолятори тимчасового утримання для
тримання
у
встановленому
чиним
законодавством порядку осіб, які затримані
Службою безпеки за підозрою у вчиненні
кримінальних правопорушень, розслідування
яких віднесено до підслідності Служби
безпеки України;»
-619- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину 1 статті 11 пропоную доповнити
новим пунктом 46 такого змісту: «46)
здійснювати в установленому законом
порядку
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, що становлять
загрозу державній безпеці, віднесених до
підслідності Служби безпеки України,
розшукувати осіб, які переховуються у зв’язку
із
вчиненням
таких
кримінальних
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правопорушень, а також застосовувати
передбачені законом заходи забезпечення
кримінального провадження».
-620- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

229

Частину 1 статті 11 доповнити новим
пунктом 47 такого змісту: «47) у межах
визначеної
законодавством
компетенції
забезпечують власну безпеку співробітників,
членів їх сімей, осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, гласних і
негласних позаштатних працівників, а також
осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві за фактами правопорушень,
досудове розслідування яких здійснюється
слідчими органів безпеки;»
-621- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, заклади (підрозділи
закладів), установи та співробітники з метою
виконання покладених завдань при здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції також реалізують повноваження,
визначені
Законами
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
«Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
боротьбу з тероризмом» та іншими законами
України.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у п.24 ст. 11

Враховано

Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, заклади (підрозділи
закладів), установи та співробітники з метою
виконання покладених завдань при здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції також реалізують повноваження,
визначені
законами
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
«Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
боротьбу з тероризмом» та іншими законами
України.
-622- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Служба безпеки України, її органи,
відповідні підрозділи, тренінгового центру,
установи та співробітники з метою виконання
покладених
завдань
при
здійсненні
визначених цим Законом функцій в межах
компетенції також реалізують повноваження,
визначені
Законами
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
«Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
боротьбу з тероризмом» та іншими законами
України.
-623- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено
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у пункті 44: в абзаці другому слова «та
іншими законами України» виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Повноваження Служби безпеки України
визначаються цим Законом та не можуть бути
визначені іншими законами.».
-624- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

у підпункті 44:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Служба безпеки України, її органи,
відповідні функціональні підрозділи та
співробітники з метою виконання покладених
завдань при здійсненні визначених цим
Законом функцій в межах компетенції також
реалізують
повноваження,
визначені
Законами України «Про контррозвідувальну
діяльність», «Про оперативно-розшукову
діяльність», «Про боротьбу з тероризмом».»;
-625- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

У визначених законодавством випадках
реалізація
окремих
повноважень,
передбачених
цією
статтею,
може
покладатися на працівників Служби безпеки
України.»;
-626- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у підпункті 44:
абзац третій викласти у такій редакції:
«Повноваження Служби безпеки України
визначаються цим Законом та не можуть бути
визначені іншими законами.»;
-627- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано редакційно

доповнити частину першу статті 11 новим
абзацом такого змісту:
«Нормативно-правові
акти
Служби
безпеки України підлягають державній
реєстрації Міністерством юстиції України.»;
Обґрунтування: посилення контролю за
дотриманням прав і свобод людини в
діяльності
Служби
безпеки
України
відповідно до міжнародних стандартів.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
редакційно у п.3 ч.6 ст.8
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2. Форми, методи і засоби реалізації
Службою безпеки України своїх повноважень
визначаються законодавством, у тому числі
актами Служби безпеки України, зміст яких
може становити державну таємницю.
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Висновки, обґрунтування

-628- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

2. Форми, методи і засоби реалізації
Службою безпеки України своїх повноважень
визначаються законами України.
-629- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В ч. 2 ст. 11 слова "зміст яких може
становити державну таємницю" замінити
наступними словами "зміст яких може
становити державну таємницю відповідно до
закону".
-630- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 11: абзац перший частини другої
викласти у такій редакції: «2. Форми, методи і
засоби реалізації Службою безпеки України
своїх повноважень визначаються законом»;
-631- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Форми, методи і засоби реалізації
Службою безпеки України своїх повноважень
визначаються законодавством, у тому числі
актами Служби безпеки України, зміст яких
може становити державну таємницю.
Застосування відповідних форм, методів і
засобів має бути адекватним рівню загрози та
не повинно мати на меті заподіяння шкоди
життю та здоров'ю людини, приниження її
честі та гідності, а також заподіяння шкоди
навколишньому природному середовищу.

у частині 2: абзац 1 виключити;
233

Застосування відповідних форм, методів і
засобів має бути адекватним рівню загрози та
не повинно мати на меті заподіяння шкоди
життю та здоров'ю людини, приниження її
честі та гідності, а також заподіяння шкоди
навколишньому природному середовищу.

-632- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Відхилено

-633- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В абз. 2 ч.2 ст.11 слова "Застосування
відповідних форм, методів і засобів має бути
адекватним рівню загрози" замінити словами
"Застосування відповідних форм, методів і
засобів має відповідати вимогам Конституції
та законів України, взятим державою
міжнародним зобовязанням у сфері прав
людини та бути адекватним рівню загрози"
-634- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

В абзаці другому частини другої статті 11
проекту слова «навколишньому природному
середовищу» пропонуємо замінити словом
«довкіллю» як таке, що є більш уживаним в
чиннму еколоіочному законодавстві України
(Закон України «Про оцінку впливу на
довкілля»
та
ін.)
та
відповідає
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термінологічним стандартам української
мови.
-635- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

у частині 2: абзац 2 викласти в такій
редакції:
«Застосування форм, методів і засобів
реалізації повноважень Служби безпеки
України має бути адекватним рівню загрози та
не повинно мати на меті заподіяння шкоди
життю та здоров'ю людини, приниження її
честі та гідності, а також заподіяння шкоди
навколишньому природному середовищу.»;1)
у частині 2: абзац 2 викласти в такій редакції:
«Застосування форм, методів і засобів
реалізації повноважень Служби безпеки
України має бути адекватним рівню загрози та
не повинно мати на меті заподіяння шкоди
життю та здоров'ю людини, приниження її
честі та гідності, а також заподіяння шкоди
навколишньому природному середовищу.»;
-636- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

частину друг статті 11 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Контроль за формами, методами і
засобами реалізації Службою безпеки України
своїх повноважень здійснюють суд і прокурор
в порядку, визначеному Конституцією та
законами України.»
Обґрунтування: пропонується зберегти
норми чинних законів щодо зовнішнього
(судового, прокурорського) контролю за
виконанням Службою безпеки України своїх
повноважень, а також врахувати міжнародні
стандарти демократичного цивільного та
зовнішнього
контролю
за
діяльністю
спецслужб (висновки ОБСЄ та Міжнародної
дорадчої групи);
-637- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину другу доповнити новим абзацом
такого змісту: «Контроль за формами,
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Стаття
12.
Залучення
осіб
до
конфіденційного
співробітництва,
використання допомоги гласних і негласних
позаштатних працівників

Пропозиції та поправки до проекту

методами і засобами реалізації Службою
безпеки
України
своїх
повноважень
здійснюють суд і прокурор в порядку,
визначеному Конституцією та законами
України.»
-638- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 11 доповнити новою частиною 3 в
такій редакції:
3.Служба
безпеки
України
видає
нормативно-правові та розпорядчі акти,
організує та контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини підлягають
державній реєстрації. Нормативно-правові
акти Служби безпеки України з питань
контррозвідувальної, оперативно-розшукової
діяльності та діяльності у сфері охорони
державної таємниці, що зачіпають права,
свободи та законні інтереси людини або
мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації відповідно до порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться.
-639- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Стаття
12.
Залучення
осіб
до
конфіденціного співробітництва.
-640- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 12 викласти у такій редакції:
Стаття
12.
Залучення
осіб
до
конфіденційного співробітництва
1. У ході виконання завдань та реалізації
повноважень, визначених цим Законом,
Служба безпеки України має право залучати
повнолітніх
дієздатних
осіб
до
конфіденційного співробітництва в порядку

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Служба безпеки України видає
нормативно-правові та розпорядчі акти,
організує та контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси людини,
підлягають
державній
реєстрації.
Нормативно-правові акти Служби безпеки
України з питань контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності
та
діяльності у сфері охорони державної
таємниці, що зачіпають права, свободи та
законні інтереси людини або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній
реєстрації
відповідно
до
порядку,
затвердженого
Президентом
України.
Вказаній реєстрації підлягають нормативноправові акти незалежно від характеру та
ступеня секретності відомостей, що в них
містяться.

Стаття
12.
Залучення
осіб
до
конфіденційного співробітництва
1. У ході виконання завдань та реалізації
повноважень, визначених цим Законом,
Служба безпеки України має право залучати
повнолітніх
дієздатних
осіб
до
конфіденційного співробітництва в порядку
та на умовах, визначених актами Служби
безпеки України. За бажанням особи
конфіденційне співробітництво може бути
оформлене письмовою угодою.
2. Інформація про осіб, які залучені або
залучалися
до
конфіденційного
співробітництва, а також результати такого
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та умовах, визначених актами Служби
безпеки України. За бажанням особи
конфіденційне співробітництво може бути
оформлене письмовою угодою.
2. Інформація про осіб, які залучені або
залучались
до
конфіденційного
співробітництва, а також результати такого
співробітництва
становлять
державну
таємницю і підлягають захисту.
Особи, які залучені або залучались до
конфіденційного співробітництва Служби
безпеки України зобов’язані зберігати і не
розголошувати відомості, що стали їм відомі в
результаті такого співробітництва, та вживати
усіх можливих заходів стосовно їх надійного
захисту.
3. У разі виникнення загроз життю та
здоров’ю осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва, та членів їхніх сімей,
пов’язаних з виконанням завдань Служби
безпеки України, Служба безпеки України
здійснює заходи щодо забезпечення їх захисту
та безпеки в порядку, передбаченому
законодавством.
4. Особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, можуть отримувати від
Служби безпеки України винагороду, а також
заохочення та компенсацію витрат, пов'язаних
з виконанням такими особами завдань,
покладених на Службу безпеки України, у
порядку, визначеному актами Служби
безпеки України.
Служба
безпеки
України
може
здійснювати підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, у порядку,
визначеному законодавством.
5. Особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, які брали участь у виконанні
завдань Служби безпеки України під час
воєнного конфлікту чи антитерористичної
операції, Операції об’єднаних сил, інших

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

співробітництва
становлять
державну
таємницю і підлягають захисту.
3. Особи, які залучені або залучалися до
конфіденційного співробітництва Службою
безпеки України, зобов’язані зберігати і не
розголошувати відомості, що стали їм відомі в
результаті такого співробітництва, та вживати
всіх можливих заходів щодо їх надійного
захисту.
4. У разі виникнення загроз життю та
здоров’ю осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва, та членів їх сімей,
пов’язаних з виконанням завдань Служби
безпеки України, Служба безпеки України
здійснює заходи щодо забезпечення їх захисту
та безпеки в порядку, передбаченому
законодавством.
5. Особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, можуть отримувати від
Служби безпеки України винагороду, а також
заохочення та компенсацію витрат, пов'язаних
з виконанням такими особами завдань,
покладених на Службу безпеки України, у
порядку, визначеному актами Служби
безпеки України.
6. Служба безпеки України може
здійснювати підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, у порядку,
визначеному законодавством.
7. Особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, які брали участь у виконанні
завдань Служби безпеки України під час
воєнного конфлікту чи антитерористичної
операції, заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії, інших заходів в умовах
особливого періоду, мають право на
отримання у визначеному законодавством
порядку статусу ветерана війни та пов’язаних
з ним пільг і виплат, а в разі смерті (загибелі),
інвалідності
або
часткової
втрати
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заходів в умовах особливого періоду, мають
право на отримання у визначеному
законодавством порядку статусу ветерана
війни та пов’язаних з ним пільг і виплат, а в
разі смерті (загибелі), інвалідності або
часткової
втрати
працездатності
без
встановлення інвалідності, – на призначення
та виплату одноразової грошової допомоги,
медичне та забезпечення в розмірах і порядку,
визначених для співробітників Служби
безпеки України цих категорій. та у спосіб, що
унеможливлюватимуть розкриття факту їх
конфіденційного співробітництва з Службою
безпеки України.
6. У разі затримання, арешту або
засудження за межами України осіб, які
залучені до конфіденційного співробітництва,
у зв’язку зі здійсненням заходів, пов’язаних із
виконанням завдань Служби безпеки України,
держава сприяє їх невідкладному звільненню.
Майнові збитки, завдані залученим до
конфіденційного співробітництва особам, у
зв’язку з виконанням ними завдань Служби
безпеки України, відшкодовуються за рахунок
коштів державного бюджету, передбачених на
утримання Служби безпеки України
7. Залучені Службою безпеки України до
конфіденційного співробітництва особи, які
не є громадянами України та які зробили
вагомий внесок у розвиток Української
держави, за клопотанням Голови Служби
безпеки України можуть бути прийняті до
громадянства
України
за
спрощеною
процедурою або отримати статус біженця в
Україні чи притулок в Україні.
8.
Забороняється
передавати
і
розголошувати відомості про факт залучення
Службою безпеки України особи до
конфіденційного співробітництва. Доступ до
такої інформації може надаватися у
виключних випадках у порядку, визначеному
законом.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

працездатності без встановлення інвалідності,
– на призначення та виплату одноразової
грошової допомоги, медичне забезпечення в
розмірах і порядку, визначених для
співробітників Служби безпеки України, та у
спосіб, що унеможливлюватиме розкриття
факту їх конфіденційного співробітництва із
Службою безпеки України.
8. У разі затримання, арешту або
засудження за межами України осіб, які
залучені до конфіденційного співробітництва,
у зв’язку із здійсненням заходів, пов’язаних із
виконанням завдань Служби безпеки України,
держава вживає можливих заходів для їх
звільнення.
Майнові
збитки,
завдані
залученим
до
конфіденційного
співробітництва особам, у зв’язку з
виконанням ними завдань Служби безпеки
України, відшкодовуються за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених на
утримання Служби безпеки України
9. Залучені Службою безпеки України до
конфіденційного співробітництва особи, які
не є громадянами України та які зробили
вагомий внесок у розвиток Української
держави, за клопотанням Голови Служби
безпеки України можуть бути прийняті до
громадянства
України
за
спрощеною
процедурою або отримати статус біженця в
Україні чи притулок в Україні.
10.
Забороняється
передавати
і
розголошувати відомості про факт залучення
Службою безпеки України особи до
конфіденційного співробітництва. Доступ до
такої інформації може надаватися у
виключних випадках у порядку, визначеному
законом.
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1. У ході виконання завдань та реалізації
повноважень визначених цим Законом
Служба безпеки України має право залучати
повнолітніх
дієздатних
осіб,
до
конфіденційного співробітництва, а також
надання допомоги як гласних і негласних
позаштатних працівників. За бажанням особи
конфіденційне співробітництво може бути
оформлене письмовою угодою.

-641- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1.Залучення осіб до конфіденціного
співробітництва
проведення
контррозвідуваної
та
оперативнорозшукової діяльності , використання
допомоги
гласних
та
негласних
позаштатних працівників регулюється
Законом України "Про контрозвідувальну
діяльність" "Про оперативно-розшукову
діяльність"
та
"Про
боротьбу
із
тероризмом" та іншими Законами України
та відомчими актами Служби безпеки
України
виданими
на
реалізацію
відповідних законів.
-642- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
1. У ході виконання завдань та реалізації
повноважень
визначених цим Законом
Служба безпеки України має право залучати
повнолітніх
дієздатних
осіб,
до
конфіденційного співробітництва, а також
надання допомоги як гласних і негласних
позаштатних працівників. Конфіденційне
співробітництво
має
бути
оформлене
письмовою угодою.
-643- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

238

2. Порядок, умови залучення осіб до
конфіденційного співробітництва, правила
такого співробітництва та надання допомоги
як гласних і негласних позаштатних
працівників, виплат їм компенсацій витрат,
пов’язаних з таким співробітництвом та
наданням допомоги, винагород або інших
заохочень
визначаються
нормативноправовими актами Служби безпеки України.

У ч.1 ст. 12 речення "За бажанням особи
конфіденційне співробітництво може бути
оформлене письмовою угодою." замінити
наступним "За вимогою особи конфіденційне
співробітництво
має
бути
оформлене
письмовою угодою."
-644- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Виключити;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

195

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

239

3. Особи, що залучені до конфіденційного
співробітництва, а також гласні і негласні
позаштатні працівники Служби безпеки
України
зобов’язані
зберігати
і
не
розголошувати відомості, що стали їм відомі в
результаті такого співробітництва, та вживати
усіх можливих заходів стосовно їх надійного
захисту.
4. Особам, що залучені до конфіденційного
співробітництва, та негласним позаштатним
працівникам Служби безпеки України
гарантуються нерозголошення цих відносин, а
також належний рівень їхнього та гласних
позаштатних
працівників
фізичного,
соціального й правового захисту, в порядку,
визначеному законодавством.
5. Для надійного забезпечення безпеки та
захисту осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, членів їхніх сімей
Службою безпеки України за наявності
підстав можуть здійснюватися додаткові
заходи забезпечення їхньої безпеки в порядку,
передбаченому законодавством.

-645- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Виключити;

Відхилено

-646- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
4. Виключити;

Відхилено

-647- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

У частині п’ятій статті 12 Законопроекту
слова «за наявності підстав можуть
здійснюватися» замінити словами «в разі
наявності небезпеки для життя і здоров'я цих
осіб, а також у разі необхідності
здійснюються»
-648- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано редакційно

5. Для надійного забезпечення безпеки та
захисту осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, членів їхніх сімей
Службою безпеки України за наявності
відповідних підстав здійснюються додаткові
заходи забезпечення їхньої безпеки в порядку,
передбаченому законодавством.
-649- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Для надійного забезпечення безпеки та
захисту осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, членів їхніх сімей
Службою безпеки України за наявності
підстав здійснюються додаткові заходи
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6. Особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, гласні і негласні позаштатні
працівники, які брали участь у здійсненні
заходів, пов’язаних з виконанням окремих
завдань Служби безпеки України під час
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забезпечення їхньої безпеки в порядку,
передбаченому законодавством.
-650- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
5. Виключити;

Відхилено

-651- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

5. Для надійного забезпечення безпеки та
захисту осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, членів їхніх сімей
Службою безпеки України за наявності
підстав здійснюються заходи забезпечення
безпеки
в
порядку,
передбаченому
законодавством.
-652- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Враховано редакційно

Частину 5 статті 12 викласти у новій
редакції такого змісту:
«5. Для надійного забезпечення безпеки та
захисту осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, членів їхніх сімей
Службою безпеки України за наявності
підстав здійснюються додаткові заходи
забезпечення їхньої безпеки (правові,
організаційно-технічні та інші заходи,
спрямовані на захист життя, житла, здоров'я
та майна таких осіб від протиправних
посягань)
в
порядку,
передбаченому
законодавством.».
-653- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано редакційно

В частині п’ятій статті 12 слова «можуть
здійснюватися»
замінити
словом
«здійснюються»;
-654- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, гласні і негласні позаштатні
працівники, які брали участь у здійсненні
заходів, пов’язаних з виконанням окремих
завдань Служби безпеки України під час
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операції, операції об’єднаних сил, інших
заходів в умовах особливого періоду, мають
право на отримання у визначеному
законодавством порядку статусу ветерана
війни та пов’язаних з ним пільг і виплат, а в
разі смерті (загибелі), інвалідності або
часткової
втрати
працездатності
без
встановлення інвалідності, – на призначення
та виплату одноразової грошової допомоги,
медичне та забезпечення в розмірах і порядку,
визначених для співробітників Служби
безпеки України цих категорій.

воєнного конфлікту чи антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил, інших
заходів в умовах особливого періоду, при
документальному
підтвердженні
безпосередньої участі, мають право на
отримання у визначеному законодавством
порядку статусу ветерана війни та пов’язаних
з ним пільг і виплат, а в разі смерті (загибелі),
інвалідності
або
часткової
втрати
працездатності без встановлення інвалідності,
– на призначення та виплату одноразової
грошової допомоги, медичне та забезпечення
в розмірах і порядку, визначених для
співробітників Служби безпеки України цих
категорій.
-655- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині сьомій статті 12 і далі по тексту
слова «Операції об’єднаних сил» замінити
словами
«заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії»;
-656- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині восьмій статті 12 слова «сприяє
їх невідкладному звільненню» замінити
словами «вживає можливих заходів для їх
звільнення»;

7. У разі затримання, арешту або
засудження за межами України осіб, що
залучені до конфіденційного співробітництва,
гласних і негласних позаштатних працівників
Служби безпеки України у зв’язку зі
здійсненням
заходів,
пов’язаних
із
виконанням окремих завдань Служби безпеки
України, держава сприяє їх невідкладному
звільненню.
Майнові
збитки,
завдані
залученим
до
конфіденційного
співробітництва особам, гласним і негласним
позаштатним працівникам у зв’язку з
виконанням ними окремих завдань Служби
безпеки України, відшкодовуються за рахунок
коштів державного бюджету, передбачених на
утримання Служби безпеки України.
8. Залучені Службою безпеки України до
конфіденційного співробітництва особи, які
не є громадянами України, за їх клопотанням
можуть бути прийняті до громадянства

-657- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
8. Залучені Службою безпеки України до
конфіденційного співробітництва особи, які

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно
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України
за
спрощеною
процедурою,
передбаченою Законом України “Про
громадянство України” для осіб, які мають
визначні заслуги перед Україною, у тому
числі іноземців і осіб без громадянства, які в
установленому
законодавством
України
порядку проходять військову службу у
Збройних Силах України та нагороджені
державною нагородою, і осіб, прийняття яких
до
громадянства
України
становить
державний інтерес для України, або отримати
статус біженця чи притулок в Україні.

не є громадянами України, за їх клопотанням
можуть бути прийняті до громадянства
України
за
спрощеною
процедурою,
передбаченою Законом України “Про
громадянство України” для осіб, які мають
визначні заслуги перед Україною.
-658- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

9. Суворо забороняється передавати і
розголошувати відомості про факт залучення
Службою безпеки України особи до
конфіденційного співробітництва. Доступ до
такої інформації може надаватися у
виключних випадках у порядку, визначеному
законодавством.

8. Залучені Службою безпеки України до
конфіденційного співробітництва особи, які
не є громадянами України, за їх клопотанням
можуть бути прийняті до громадянства
України або отримати статус біженця чи
притулок в Україні.
-659- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
9.
Забороняється
передавати
і
розголошувати відомості про факт залучення
Службою безпеки України особи до
конфіденційного співробітництва. Доступ до
такої інформації може надаватися у
виключних випадках у порядку, визначеному
законодавством.
-660- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Частину дев’яту статі 12 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «9.
Передача та/або розголошення відомостей
про факт залучення Службою безпеки
України
особи
до
конфіденційного
співробітництва заборонені. Порушення
заборони передачі та/або розголошення таких
відомостей тягне за собою відповідальність,
установлену законом. Доступ до такої
інформації може надаватися у виключних
випадках у порядку, визначеному законом.».
-661- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

частину 9 статті 12 викласти в новій
редакції: “9. Суворо забороняється передавати
і розголошувати відомості про факт залучення
Службою безпеки України особи до
конфіденційного співробітництва на весь час
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Стаття
13.
Здобування
інформації
Службою
безпеки
України
під
час
оперативно-службової діяльності
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такого співробітництва. Після закінчення
конфіденційного
співробітництва
така
інформація передається до архіву та може
надаватися у порядку, визначеному законом
“Про доступ до публічної інформації”.”;
-662- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Стаття
13.
Здобування
інформації
Службою безпеки України.
-663- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
статтю 13 викласти в новій редакції:
“Стаття 13. Здобування інформації
Службою
безпеки
України
під
час
оперативно-службової діяльності
1.
Здобування
(збирання
та/або
отримання) інформації, у тому числі
персональних даних, здійснюється з метою
виконання покладених на Службу безпеки
України завдань, відповідно до законодавства,
безпосередньо її силами та засобами з
дотриманням конституційних гарантій прав і
свобод людини.
2. Служба безпеки України здійснює
моніторинг джерел інформації, а також інші
законні заходи, спрямовані на збирання
інформації, необхідної для виконання завдань
Служби безпеки України.
3. Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ, організацій. Запит про
надання інформації має містити вичерпний
перелік та обсяг інформації, яка запитується,
посилання на підставу такого запиту, зокрема
рішення суду, адресу надання запитуваної
інформації та підписується посадовою особою
Служби безпеки України, які призначаються
та звільняються з посад актами Президента
України та Верховної Ради України, що не

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 13. Збирання та отримання
інформації Службою безпеки України
1.
Для
забезпечення
виконання
покладених на Службу безпеки України
завдань її силами та засобами відповідно до
закону здійснюється збирання та отримання
інформації, у тому числі персональних даних,
шляхом:
1) здійснення моніторингу джерел
інформації, а також інших заходів,
спрямованих на збирання інформації;
2) отримання у встановленому порядку на
безоплатній
основі
інформації
від
правоохоронних та інших державних органів,
військових формувань, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій;
3) здійснення обміну інформацією, у тому
числі розвідувальною, з розвідувальними
органами у порядку, визначеному спільними
актами.
2. Отримання Службою безпеки України
інформації може здійснюватися на підставі
запиту, підписаного Головою Служби безпеки
України, його заступником, начальником
(керівником) або заступником начальника
(керівника) функціонального підрозділу
Центрального управління Служби безпеки
України або регіонального органу Служби
безпеки України. Орган державної влади,
якому
адресовано
зазначений
запит,
зобов'язаний протягом п’яти робочих днів
надати Службі безпеки України запитувану
інформацію. У разі неможливості надання
запитуваної інформації такий орган державної
влади повинен невідкладно у письмовій формі
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становлять державної таємниці. Суб'єкти,
яким адресовано зазначений запит, зобов'язані
не більше ніж протягом п’яти робочих днів з
дня отримання запиту надати Службі безпеки
України запитувану інформацію безоплатно.
У разі неможливості надання запитуваної
інформації
такий
суб'єкт
повинен
невідкладно, але не пізніше п’яти робочих
днів, у письмовій формі повідомити про це
відповідну посадову особу, яка звернулася із
запитом,
з
обґрунтуванням
причин
неможливості надання інформації.
4. Отримання розвідувальної інформації,
необхідної
для
виконання
завдань,
покладених на Службу безпеки України,
здійснюється у порядку, встановленому
законом “Про розвідку”. Порядок доступу
Служби безпеки України до інформаційних
ресурсів та отримання інформації з
інформаційних фондів розвідувальних органів
України визначається спільними нормативноправовими актами Служби безпеки України та
відповідних розвідувальних органів України з
урахуванням норм Закону України «Про
розвідку».
5. З метою отримання інформації, якщо
вона
не
може
бути
одержана
із
загальнодоступних джерел, Служба безпеки
України може використовувати спеціальні
методи і засоби збирання інформації, у тому
числі спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку та інші технічні
засоби негласного отримання інформації.
Застосування спеціальних методів і засобів
збирання інформації, пов'язане з обмеженням
прав і свобод людини, здійснюється з
дотриманням
вимог,
передбачених
Конституцією та законами України на підставі
рішення суду.
6. З метою виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, в межах
оперативно-розшукової діяльності, їй на запит
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повідомити про це підрозділ Служби безпеки
України, який звернувся із запитом, з
обґрунтуванням
причин
неможливості
надання інформації. Служба безпеки України
за зверненням відповідного органу державної
влади може продовжити строк надання
інформації, але не більше ніж на п’ять
робочих днів.
3. Для отримання інформації Служба
безпеки України може використовувати:
спеціальні методи і засоби збирання
інформації, у тому числі спеціальні технічні
засоби для зняття інформації з каналів зв'язку
та інші технічні засоби негласного отримання
інформації;
прямий
доступ
до
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
держателем
(адміністратором)
яких
є
правоохоронні, державні органи, органи
місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації будь-якої форми
власності, а також одержувати від них копії
інформаційних фондів зазначених систем з їх
оновленням у режимі реального часу.
Порядок доступу Служби безпеки України до
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
документів, інших матеріальних носіїв
інформації
правоохоронних
та
розвідувальних органів України, а також
порядок
взаємодії
з
інших
питань
визначаються спільними актами Служби
безпеки України та таких органів.
4. В інтересах національної безпеки, з
метою попередження та припинення посягань
на державний суверенітет, конституційний
лад і територіальну цілісність України,
злочинів проти миру та безпеки людства,
протидії тероризму та розвідувальнопідривній діяльності, захисту прав і свобод
інших осіб Служба безпеки України також
може отримувати:
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на безоплатній основі надається доступ до
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків (в тому числі до бази (банків)
даних, що входять до єдиної інформаційної
системи Міністерства внутрішніх справ
України, та інших правоохоронних органів),
реєстрів, або баз даних, держателем
(адміністратором) яких є органи державної
влади, органи місцевого самоврядування.
Порядок прямого доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання копій інформаційних фондів,
зазначених в абзаці першому цієї частини,
визначається Конституцією та законами
України.
Поза межами оперативнорозшукової діяльності, доступ до державних
електронних інформаційних ресурсів та
автоматизованих інформаційних і довідкових
систем, реєстрів або баз даних, обмін
інформацією
з
держателями
(адміністраторами) таких інформаційних
ресурсів
здійснюється
в
порядку,
передбаченому частиною восьмою цієї статті.
7. З метою попередження та припинення
посягань на суверенітет і територіальну
цілісність України, злочинів проти миру та
безпеки людства, протидії тероризму та
розвідувально-підривної діяльності, Служба
безпеки України має право:
1)
одержувати
інформацію,
яка
знаходиться в операторів та провайдерів
телекомунікацій про зв'язок, абонента,
надання телекомунікаційних послуг, у тому
числі отримання послуг, їх тривалості, змісту,
маршрутів передавання тощо, на підставі
рішення суду в порядку, передбаченому
законом;
2) отримувати від банків, депозитарних,
фінансових та інших установ, підприємств та
організацій незалежно від форми власності
інформацію про операції, рахунки, вклади,
правочини фізичних та юридичних осіб, яка
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1) інформацію, яка знаходиться в
операторів та провайдерів телекомунікацій,
про
зв'язок,
абонента,
надання
телекомунікаційних послуг, у тому числі про
отримання послуг, їх тривалість, зміст,
маршрут передавання тощо;
2) інформацію від банків, депозитарних,
фінансових та інших установ, підприємств та
організацій незалежно від форми власності
про операції, рахунки, вклади, правочини
фізичних та юридичних осіб.
5. Отримання інформації, яка містить
банківську таємницю або міститься у системі
депозитарного обліку цінних паперів,
здійснюється в порядку та обсязі, визначених
Законом України "Про банки і банківську
діяльність",
Законом
України
"Про
депозитарну систему України" з урахуванням
положень частини другої цієї статті.
6. З метою встановлення ідентичності осіб
або отримання у невідкладних випадках
інших необхідних для виконання покладених
на неї завдань даних Служба безпеки України
має право на підставі запиту, оформленого
відповідно до частини другої цієї статті,
одержувати
безпосередній
доступ
до
стаціонарних та рухомих систем і приладів
радіоконтролю,
аудіо-,
відеота
аудіо/відеоспостереження,
а
також
відповідних матеріальних носіїв інформації,
що належать фізичним особам та/або
підприємствам,
установам,
організаціям
недержавної форми власності, – за їх згодою
чи з дозволу суду, якщо законом передбачено
надання такого дозволу.
7. Для аналізу інформації, зазначеної у
частині шостій цієї статті, Служба безпеки
України може використовувати програмне
забезпечення, яке дає змогу встановлювати
місцезнаходження,
розпізнавати
та
ідентифікувати об'єкти і використовувати на
безоплатній основі програмне забезпечення,
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необхідна для виконання завдань покладених
на Службу безпеки України в межах
оперативно-розшукової
діяльності.
Отримання від банків інформації, яка містить
банківську таємницю, здійснюється в порядку
та обсязі, визначених Законом України "Про
банки і банківську діяльність" з урахуванням
положень цього Закону, а отримання від
Центрального депозитарію цінних паперів,
Національного
банку
України
та
депозитарних установ інформації, що
міститься у системі депозитарного обліку
цінних паперів, - в порядку та обсязі,
встановлених
Законом
України
"Про
депозитарну систему України" з урахуванням
положень цього Закону. Суб’єкти, яким
адресовано зазначене рішення, зобов’язані не
більше ніж протягом п’яти робочих днів
надати відповідну інформацію. У разі
неможливості її надання у зазначений строк з
обґрунтованих причин, строк надання такої
інформації може бути продовжений на п’ять
календарних днів;
8. З метою встановлення ідентичності осіб
або отримання іншої необхідної для
виконання покладених на неї завдань
інформації Служба безпеки України має право
на підставі рішення суду одержувати на
безоплатній основі безпосередній доступ до
стаціонарних та рухомих систем та приладів
радіоконтролю, аудіо, відео та аудіо/відео
спостереження,
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, документів,
інших матеріальних носіїв інформації
державних органів, органів місцевого
самоврядування, утворених відповідно до
закону військових формувань, державних
підприємств, установ, організацій, фізичних
осіб та/або підприємств, установ, організацій
недержавної форми власності. Служба
безпеки України може використовувати для
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що
застосовується
фізичними
або
юридичними особами.
8. Запит, зазначений у частині шостій цієї
статті, може бути адресований держателю
(адміністратору) відповідних систем чи
ресурсів або особі, яка здійснює користування
чи має доступ до них.
9. Отримання розвідувальної інформації,
необхідної
для
виконання
завдань,
покладених на Службу безпеки України,
здійснюється у порядку, встановленому
законом. Порядок доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання інформації з інформаційних
фондів розвідувальних органів України
визначається
спільними
нормативноправовими актами Служби безпеки України та
відповідних розвідувальних органів України з
урахуванням норм Закону України «Про
розвідку».
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аналізу змісту зазначених матеріальних носіїв
інформації програмне забезпечення, яке дає
змогу
здійснювати
встановлення
місцезнаходження,
ідентифікацію
та
розпізнавання об'єкта (об'єктів), у тому числі
й використовувати на безоплатній основі
програмне забезпечення, що застосовується
фізичними або юридичними особами, яким
належать ці матеріальні носії інформації.”;
-664- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
9. Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Збирання та отримання
інформації Службою безпеки України
1.
Для
забезпечення
виконання
покладених на Службу безпеки України
завдань її силами та засобами відповідно до
закону здійснюється збирання та отримання
інформації, у тому числі персональних даних,
шляхом:
здійснення
моніторингу
джерел
інформації, а також інших заходів,
спрямованих на збирання інформації;
отримання у встановленому порядку на
безоплатній
основі
інформації
від
правоохоронних та інших державних органів,
військових формувань, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій;
здійснення обміну інформацією, у тому
числі розвідувальною, з розвідувальними
органами у порядку, визначеному спільними
актами;
2. Отримання Службою безпеки України
інформації може здійснюватися на підставі
запиту, підписаного Головою Служби безпеки
України, його заступником, начальником
(керівником) або заступником начальника
(керівника) функціонального підрозділу
Центрального управління Служби безпеки
України або регіонального органу Служби
безпеки України. Суб'єкти, яким адресовано
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Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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зазначений запит, зобов'язані протягом п’яти
робочих днів надати Службі безпеки України
запитувану інформацію. У разі неможливості
надання запитуваної інформації такий суб'єкт
повинен невідкладно у письмовій формі
повідомити про це підрозділ Служби безпеки
України, який звернувся із запитом, з
обґрунтуванням
причин
неможливості
надання інформації. Служба безпеки України
за зверненням відповідного суб'єкта може
продовжити строк надання інформації, але не
більше ніж на п’ять робочих днів.
3. Для отримання інформації Служба
безпеки України може використовувати:
спеціальні методи і засоби збирання
інформації, у тому числі спеціальні технічні
засоби для зняття інформації з каналів зв'язку
та інші технічні засоби негласного отримання
інформації;
прямий
доступ
до
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
держателем
(адміністратором)
яких
є
правоохоронні, державні органи, органи
місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації будь-якої форми
власності, а також одержувати від них копії
інформаційних фондів зазначених систем з їх
оновленням у режимі реального часу.
Порядок доступу Служби безпеки України до
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
документів, інших матеріальних носіїв
інформації
правоохоронних
та
розвідувальних органів України, а також
взаємодія з інших питань визначається
спільними актами Служби безпеки України та
таких органів.
4. В інтересах національної безпеки, з
метою попередження та припинення посягань
на державний суверенітет, конституційний
лад і територіальну цілісність України,
злочинів проти миру та безпеки людства,
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протидії тероризму та розвідувальнопідривної діяльності, захисту прав і свобод
інших осіб, Служба безпеки України також
може отримувати:
1) інформацію, яка знаходиться в
операторів та провайдерів телекомунікацій
про
зв'язок,
абонента,
надання
телекомунікаційних послуг, у тому числі
отримання послуг, їх тривалості, змісту,
маршрутів передавання тощо;
2) інформацію від банків, депозитарних,
фінансових та інших установ, підприємств та
організацій незалежно від форми власності
про операції, рахунки, вклади, правочини
фізичних та юридичних осіб.
Отримання інформації, яка містить
банківську таємницю або міститься у системі
депозитарного обліку цінних паперів,
здійснюється в порядку та обсязі, визначених
Законом України "Про банки і банківську
діяльність",
Законом
України
"Про
депозитарну систему України" з урахуванням
положень частини другої цієї статті.
5. З метою встановлення ідентичності осіб
або отримання у невідкладних випадках
інших необхідних для виконання покладених
на неї завдань даних Служба безпеки України
має право на підставі запиту, оформленого
відповідно до частини другої цієї статті,
одержувати
безпосередній
доступ
до
стаціонарних та рухомих систем і приладів
радіоконтролю, аудіо, відео та аудіо/відео
спостереження,
а
також
відповідних
матеріальних носіїв інформації, що належать
фізичним особам та/або підприємствам,
установам, організаціям недержавної форми
власності – за їх згодою чи з дозволу суду,
якщо законом передбачено надання такого
дозволу.
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Для аналізу зазначеної у абзаці першому
цієї частини інформації Служба безпеки
України може використовувати програмне
забезпечення, яке дає змогу встановлювати
місцезнаходження,
розпізнавати
й
ідентифікувати об'єкти, та використовувати
на
безоплатній
основі
програмне
забезпечення, що застосовується фізичними
або юридичними особами.
Зазначений в абзаці першому цієї частини
запит може бути адресований держателю
(адміністратору) відповідних систем чи
ресурсів або особі, яка здійснює користування
чи має доступ до них.
6. Отримання розвідувальної інформації,
необхідної
для
виконання
завдань,
покладених на Службу безпеки України,
здійснюється у порядку, встановленому
законом. Порядок доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання інформації з інформаційних
фондів розвідувальних органів України
визначається
спільними
нормативноправовими актами Служби безпеки України та
відповідних розвідувальних органів України з
урахуванням норм Закону України «Про
розвідку».
-665- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину другу статті 13 викласти в такій
редакції:
«2. Отримання Службою безпеки України
інформації може здійснюватися на підставі
запиту, підписаного Головою Служби безпеки
України, його заступником, начальником
(керівником) або заступником начальника
(керівника) функціонального підрозділу
Центрального управління Служби безпеки
України або регіонального органу Служби
безпеки України. Орган державної влади,
якому
адресовано
зазначений
запит,
зобов'язаний протягом п’яти робочих днів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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1. Здобування (збирання та/або отримання)
інформації, у тому числі персональних даних,
здійснюється з метою виконання покладених
на Службу безпеки України завдань,
відповідно до законодавства, безпосередньо її
силами та засобами.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

надати Службі безпеки України запитувану
інформацію. У разі неможливості надання
запитуваної інформації такий орган державної
влади повинен невідкладно у письмовій формі
повідомити про це підрозділ Служби безпеки
України, який звернувся із запитом, з
обґрунтуванням
причин
неможливості
надання інформації. Служба безпеки України
за зверненням відповідного органу державної
влади може продовжити строк надання
інформації, але не більше ніж на п’ять
робочих днів.»;
-666- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1. Здобування (збирання та/або отримання)
інформації, у тому числі персональних даних,
здійснюється з метою виконання покладених
на Службу безпеки України завдань в
порядку, визначеному Конституцією і
законами України.
-667- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

У ч.1 ст. 13 слова "відповідно до
законодавства" замінити словами "відповідно
до закону"
-668- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У частині першій статті 13 проекту Закону
«Про Службу безпеки України» (в новій
редакції) слово «законодавства» замінити
словом «закону».
-669- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у частині першій слова «безпосередньо її
силами та засобами» замінити словами «з
підстав та у порядку, визначених законом»;
-670- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 13: частину 1
викласти у
наступній редакції: «1. Здобування (збирання
та/або отримання) інформації, у тому числі
персональних даних, здійснюється з метою
виконання покладених на Службу безпеки
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2. Служба безпеки України здійснює
моніторинг джерел інформації, а також інші
заходи, спрямовані на збирання інформації,
необхідної для виконання завдань Служби
безпеки України.
3. Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ, організацій. Запит про
надання
інформації
підписується
начальником (керівником) або заступником
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління Служби
безпеки України або регіонального органу
Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

України завдань, з підстав та у порядку,
визначених законом.»;
-671- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

частину другу виключити;

-672- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Відхилено

В частині 3 статті 13 Законопроекту, в
першому реченні після слова «організацій»,
доповнити такими словами: «виключно на
підставі судового рішення у випадках,
передбачених законом, з метою запобігти
злочинові чи з'ясувати істину під час
розслідування кримінальної справи, якщо
іншими способами одержати інформацію
неможливо».
-673- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів місцевого самоврядування. На
підставі ухвали слідчого судді, суду, Служба
безпеки України має право отримувати у
встановленому порядку інформацію від
підприємств, установ, організацій. Запит про
надання
інформації
підписується
начальником (керівником) або заступником
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління Служби
безпеки України або регіонального органу
Служби безпеки України.
-674- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

Частину третю статті 13 доповнити
абзацом
другим
такого
змісту
"Конфіденційну інформацію, інформацію
про фізичну особу Служба безпеки України
має право отримувати виключно на
підставі рішення суду, ухвали слідчого
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судді в установленому законом порядку". У
зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом
третім, виклавши початок його першого
речення в такій редакції: "Суб'єкти, яким з
дотриманням вимог абзацу першого та
другого цієї статті адресовано зазначений
запит" (далі за текстом).
-675- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)
У реченні 1 абзацу 1 частини 3 статті 13
Розділу III після слова «організацій» додати
словосполучення
«державної
форми
власності» та викласти речення у такій
редакції: «3. Служба безпеки України має
право отримувати у встановленому порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ, організацій державної
форми власності.»
-676- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 1 частини 3 статті 13 після слів
"отримувати у встановленому" доповнити
словом "законом".
-677- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
3. Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств, установ, організацій.
Запит про надання інформації підписується
начальником (керівником) або заступником
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління Служби
безпеки України або регіонального органу
Служби безпеки України.
-678- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ч.2 ст.13

Враховано редакційно
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У ч. 3 ст. 13 слова "Служба безпеки
України має право" замінити словами
"Служба безпеки України для виконання своїх
передбачених
Законом
завдань
та
повноважень має право"
-679- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)
3. Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів місцевого самоврядування. Виключно
на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому законом порядку
інформацію від підприємств, установ,
організацій приватної власності. Запит про
надання
інформації
підписується
начальником (керівником) або заступником
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління Служби
безпеки України або регіонального органу
Служби безпеки України.
-680- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
редакційно у ч.1 ст.13

Відхилено

Відхилено

в абзаці першому частини 3 після слів
«Служба безпеки України» доповнити
словами та цифрами «на підставі судового
рішення у випадках, передбачених статтями
31 та 32 Конституції України».
-681- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

У статті 13: у частині третій: в абзаці
першому: після слів «у встановленому»
доповнити словом «законом»; після слів
«підприємств,
установ,
організацій»
доповнити
словами
«на
підставі
обґрунтованого запиту»; слова «Запит про
надання
інформації
підписується
начальником (керівником) або заступником
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління Служби
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безпеки України або регіонального органу
Служби безпеки України» замінити словами
«Голова Служби безпеки України визначає
порядок направлення обґрунтованих запитів
про надання інформації»;
-682- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Абзац перший частини 3 статті 13
законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому законом порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ, організацій. Запит про
надання
інформації
підписується
начальником (керівником) або заступником
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління Служби
безпеки України або регіонального органу
Служби безпеки України»;
-683- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано частково
у ч.2 ст.13

речення перше абзацу першого частини
третьої статті 13 викласти у такій редакції: «3.
Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому законодавством
порядку інформацію від державних органів,
військових формувань, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ, організацій необхідну для виконання
завдань Служби безпеки України, не
пов’язаних з проведенням досудового
розслідування. Запит про надання інформації
підписується начальником (керівником) або
заступником
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління Служби безпеки України або
регіонального органу Служби безпеки
України»;
-684- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково
у ч.2 ст.13

Враховано частково

Відхилено

У статті 13:
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Суб'єкти, яким адресовано зазначений
запит, зобов'язані не більше ніж протягом
п’яти робочих днів надати Службі безпеки
України запитувану інформацію безоплатно.
У разі неможливості надання запитуваної
інформації такий суб'єкт повинен невідкладно
у письмовій формі повідомити про це
відповідний
підрозділ
Центрального
управління або регіональний орган Служби
безпеки України, який звернувся із запитом, з
обґрунтуванням
причин
неможливості
надання інформації. Служба безпеки України

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

частину 3 викласти у такій редакції:
«3. Служба безпеки України має право
отримувати у встановленому законом порядку
інформацію від правоохоронних та інших
державних органів, військових формувань,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ, організацій на підставі
обґрунтованого запиту.
Голова Служби безпеки України визначає
порядок направлення обґрунтованих запитів
про надання інформації.
Суб'єкти, яким адресовано зазначений
запит, зобов'язані не більше ніж протягом
десяти робочих днів надати Службі безпеки
України запитувану інформацію безоплатно.
У разі неможливості надання запитуваної
інформації такий суб'єкт повинен невідкладно
у письмовій формі повідомити про це
співробітника Служби безпеки України, який
звернувся із запитом, з обґрунтуванням
причин неможливості надання інформації.
Служба безпеки України у такому випадку
може продовжити строк надання інформації,
але не більше ніж на п’ять робочих днів, про
що інформує суб’єкта, якому адресовано
такий обґрунтований запит у порядку,
визначеному для направлення обгрунтованих
запитів про надання інформації.»;
-685- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В ч.3 ст. 13 додати новий абзац такого
змісту: "Отримання Службою безпеки
України конфіденційної та таємної інформації
відповідно до цієї частини статті Закону
здійснюється лише на підставі рішення
(ухвали) суду (слідчого судді)."
-686- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У абзаці другому частини третьої статті 13
проекту Закону «Про Службу безпеки
України» (в новій редакції) слова «але не
більше ніж на п’ять робочих дні» виключити.
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за зверненням відповідного суб'єкта може
продовжити строк надання інформації, але не
більше ніж на п’ять робочих дні.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-687- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

251

У статті 13: в абзаці другому: слово
«п’яти» замінити словом «десяти» слова
«відповідний
підрозділ
Центрального
управління або регіональний орган» замінити
словами «відповідного співробітника»; слова
«за зверненням відповідного суб'єкта»
замінити словами «у такому випадку»; після
слів «п’ять робочих днів» доповнити словами
«, про що інформує суб’єкта, якому
адресовано такий обґрунтований запит у
порядку, визначеному для направлення
обґрунтованих
запитів
про
надання
інформації.».
-688- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

252

Частину третю статті 13 проекту Закону
«Про Службу безпеки України» (в новій
редакції) доповнити новим абзацом такого
змісту:
«Конфіденційну
інформацію,
персональні дані фізичної особи, інформацію,
яка знаходиться в операторів та провайдерів
телекомунікацій та іншу охоронювану
законами України інформацію Служба
безпеки України має право отримувати у
порядку
та
в
межах,
встановлених
Конституцією та законами України.»
-689- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

4. Отримання розвідувальної інформації,
необхідної
для
виконання
завдань,
покладених на Службу безпеки України,
здійснюється у порядку, встановленому
законом.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити зміни
-690- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно

частину четверту після слів «у порядку,
встановленому законом» доповнити словами
«,
за
узгодженням
з
відповідним
розвідувальним органом, який володіє
необхідною розвідувальною інформацією»;
-691- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано
редакційно у ч.3 ст.13

У статті 13: абзац 1 частини 4 після слів «у
порядку, встановленому законом» доповнити
наступним текстом: «, за узгодженням з
відповідним розвідувальним органом, який

Враховано
редакційно у ч.3 ст.13

Враховано редакційно
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253

Порядок доступу Служби безпеки України
до інформаційних ресурсів та отримання
інформації
з
інформаційних
фондів
розвідувальних органів України визначається
спільними нормативно-правовими актами
Служби безпеки України та відповідних
розвідувальних
органів
України
з
урахуванням норм Закону України «Про
розвідку».

254

5. З метою отримання інформації, якщо
вона
не
може
бути
одержана
із
загальнодоступних джерел, Служба безпеки
України може використовувати спеціальні
методи і засоби збирання інформації, у тому
числі спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку та інші технічні
засоби негласного отримання інформації.
Застосування спеціальних методів і засобів
збирання інформації, пов'язане з обмеженням
прав і свобод людини, здійснюється з
дотриманням
вимог,
передбачених
Конституцією та законами України.

Пропозиції та поправки до проекту

володіє
необхідною
розвідувальною
інформацією.»;
-692- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзач 2 частини 4 статті 13 викласти у
такій редакції:
"Порядок доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання інформації з інформаційних
фондів розвідувальних органів України
визначається
спільними
нормативноправовими актами Служби безпеки України та
відповідних розвідувальних органів України з
урахуванням норм Закону України «Про
розвідку». Такі нормативно-правові акти, а
також
їх
проекти,
підлягають
обов’язковому оприлюдненню в порядку,
визначеному Законом України «Про доступ
до публічної інформації», крім інформації з
обмеженим доступом."
-693- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)
5. З метою отримання інформації, якщо
вона
не
може
бути
одержана
із
загальнодоступних джерел, Служба безпеки
України може використовувати спеціальні
методи і засоби збирання інформації, у тому
числі спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку та інші технічні
засоби негласного отримання інформації, у
випадках,
передбачених
законом.
Застосування спеціальних методів і засобів
збирання інформації, пов'язане з обмеженням
прав і свобод людини, здійснюється з
дотриманням
вимог,
передбачених
Конституцією та законами України, а також
практикою Європейського суду з прав
людини.
-694- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно
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Пропозиції та поправки до проекту

5. З метою отримання інформації, якщо
вона
не
може
бути
одержана
із
загальнодоступних джерел, Служба безпеки
України може використовувати спеціальні
методи і засоби збирання інформації, у тому
числі спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку та інші технічні
засоби негласного отримання інформації.
Застосування спеціальних методів і засобів
збирання інформації, пов'язане з обмеженням
прав і свобод людини, здійснюється з
дотриманням
вимог,
передбачених
Конституцією та законами України і рішення
суду про дозвіл на проведення таких
оперативно-розшукових дій.
-695- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 5 статті 13 викласти у такій
редакції:
"З метою отримання інформації, якщо вона
не може бути одержана із загальнодоступних
джерел, Служба безпеки України може
використовувати спеціальні методи і засоби
збирання інформації, у тому числі спеціальні
технічні засоби для зняття інформації з
каналів зв'язку та інші технічні засоби
негласного отримання інформації у випадках,
передбачених
законом.
Застосування
спеціальних методів і засобів збирання
інформації, пов'язане з обмеженням прав і
свобод людини, здійснюється виключно за
рішенням суду, з дотриманням вимог,
передбачених Конституцією та законами
України"
-696- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

5. З метою отримання інформації, якщо
вона не може бути
одержана із
загальнодоступних джерел, Служба безпеки
України може використовувати спеціальні
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6. З метою виконання покладених на

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

методи і засоби збирання інформації, у тому
числі спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку та інші технічні
засоби негласного отримання інформації.
Застосування спеціальних методів і засобів
збирання інформації, пов'язане з обмеженням
прав і свобод
людини, здійснюється в
порядку
та
з
дотриманням
вимог,
передбачених Конституцією та законами
України.
-697- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У частині п’ятій статті 13 проекту Закону
«Про Службу безпеки України» (в новій
редакції) слова «Застосування спеціальних
методів і засобів збирання інформації,
пов'язане з обмеженням прав і свобод людини,
здійснюється» виключити.
-698- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У частині п’ятій статті 13 проекту Закону
«Про Службу безпеки України» (в новій
редакції) слова «з каналів зв'язку» замінити
словами «з транспортних телекомунікаційних
мереж».
-699- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у частині п’ятій: після слів «Служба
безпеки України» доповнити словами «з
підстав та у порядку, встановлених законом,»;
-700- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

У статті 13: частину 5 викласти у наступній
редакції: «5. З метою отримання інформації,
якщо вона не може бути одержана із
загальнодоступних джерел, Служба безпеки
України з підстав та у порядку, встановлених
законом, може використовувати спеціальні
методи і засоби збирання інформації, у тому
числі спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку та інші технічні
засоби негласного отримання інформації.»;
-701- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Службу безпеки України завдань, вона на
безоплатній основі здійснює прямий доступ,
до
автоматизованих
інформаційних,
довідкових систем, обліків (в тому числі до
бази (банків) даних, що входять до єдиної
інформаційної
системи
Міністерства
внутрішніх справ України, та інших
правоохоронних органів), реєстрів, банків або
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, державні та підприємства,
установи, організації, або одержання копій
інформаційних фондів зазначених систем з їх
оновленням у режимі реального часу для
завантаження у відомчі інформаційнотелекомунікаційні системи.

В частині 6 статті 13 Законопроекту, після
слів «безоплатній основі» доповнити такими
словами: «з дотриманням гарантованих
Конституцією України прав і свобод
громадян».
-702- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано редакційно

6. З метою виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, вона на
безоплатній основі здійснює прямий доступ,
до
автоматизованих
інформаційних,
довідкових систем, обліків (в тому числі до
бази (банків) даних, що входять до єдиної
інформаційної
системи
Міністерства
внутрішніх справ України, та інших
правоохоронних органів), реєстрів, банків або
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, державні та підприємства,
установи, організації, або одержання копій
інформаційних фондів зазначених систем з їх
оновленням у режимі реального часу для
завантаження у відомчі інформаційнотелекомунікаційні системи.
-703- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину шосту статті 13 розділу ІІІ
викласти в такій редакції:
"З метою виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, вона на
безоплатній основі здійснює доступ до
інформації
інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних систем (в тому числі до
інформаційних ресурсів (баз, банків даних,
реєстрів), що входять до єдиної інформаційної
системи Міністерства внутрішніх справ
України, та інших правоохоронних органів),
держателем (адміністратором) яких є органи
державної
влади,
органи
місцевого
самоврядування, державні та підприємства,
установи,
організації,
або
одержання
інформації
з
інформаційних,
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

телекомунікаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних систем можливістю їх
оновлення для завантаження у відомчі
інформаційні,
інформаційнотелекомунікаційні системи.
Порядок доступу Служби безпеки
України до інформації інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних систем та одержання і
використання інформації з них, визначається,
указами Президента України, постановами
Кабінету Міністрів України, міжвідомчими
угодами (договорами), а стосовно отримання
доступу інформації що містять персональні
дані – Законом України «Про захист
персональних даних».
-704- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 1 частини 6 статті 13 викласти у
такій редакції:
"З метою виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, вона на
безоплатній основі здійснює прямий доступ
до
автоматизованих
інформаційних,
довідкових систем, обліків (в тому числі до
бази (банків) даних, що входять до єдиної
інформаційної
системи
Міністерства
внутрішніх справ України, та інших
правоохоронних органів), реєстрів, банків або
баз даних, розпорядником, держателем
(адміністратором) яких є органи державної
влади та місцевого самоврядування."
-705- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
у частині 6 статті 13 проекту після слів
"...здійснює прямий доступ" символ "," виключити
-706- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано редакційно
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6. З метою виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, вона на
безоплатній основі здійснює прямий доступ,
до
автоматизованих
інформаційних,
довідкових систем, обліків даних, що входять
до
єдиної
інформаційної
системи
Міністерства внутрішніх справ України,
реєстрів, банків або баз даних, держателем
(адміністратором) яких є органи державної
влади, органи місцевого самоврядування,
державні
та
підприємства,
установи,
організації,
або
одержання
копій
інформаційних фондів зазначених систем з їх
оновленням у режимі реального часу для
завантаження у відомчі інформаційнотелекомунікаційні системи.
-707- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

В абзаці першому частини 6 після слів «на
безоплатній основі» доповнити словами та
цифрами «на підставі судового рішення у
випадках, передбачених статтями 31 та 32
Конституції України».
-708- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

В абзаці другому частини шостої статті 13
проекту слова «указами Президента України
та постановами» замінити словом «актами».
-709- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У частині шостій статті 13 проекту Закону
«Про Службу безпеки України» (в новій
редакції) слово «та» виключити.
-710- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині шостій слова «З метою
виконання покладених на Службу безпеки
України завдань, вона на безоплатній основі
здійснює прямий доступ» замінити словами
«Служба безпеки України та її співробітники
з метою виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, мають
право безпосереднього (у тому числі
автоматизованого) безоплатного доступу»;
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256

Порядок прямого доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання копій інформаційних фондів,
зазначених в абзаці першому цієї частини,
визначається, указами Президента України та
постановами Кабміну Міністрів України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-711- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Абзац другий частини 6 статті 13
законопроєкту після слова «визначається»
доповнити словами «Законом України «Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах».
-712- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

Порядок прямого доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання копій інформаційних фондів,
зазначених в абзаці першому цієї частини,
визначається законами України.
-713- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Збирання
та
використання
конфіденціної інформації без її згоди, крім
випадків визначених Законом і лише в
інтересах
національної
безпеки,
економічного добробуту та прав людинине допускається.
Порядок прямого доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання копій інформаційних фондів,
зазначених в абзаці першому цієї частини,
визначається
постановами
Кабміну
Міністрів України та міжвідомчих угод з
цього приводу.
-714- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 2 частини 6 статті 13 викласти у
такій редакції:
"Порядок доступу Служби безпеки
України
до
інформаційних
ресурсів
зазначених в абзаці першому цієї частини,
визначається
законами
України
та
постановами Кабміну Міністрів України".
-715- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Порядок прямого доступу Служби безпеки
України до інформаційних ресурсів та
отримання копій інформаційних фондів,
зазначених в абзаці першому цієї частини,
визначається постановами Кабінету Міністрів
України.
-716- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано

258

За відсутності угод та законодавчих вимог
щодо прямого доступу до державних
електронних інформаційних ресурсів та
автоматизованих інформаційних і довідкових
систем, реєстрів та банків або баз даних, обмін
інформацією
з
держателями
(адміністраторами) таких інформаційних
ресурсів
здійснюється
в
порядку,
передбаченому частиною восьмою цієї статті.
-717- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

259

Статтю 13 законопроєкту доповнити
частиною 7 наступного змісту:
«Встановлений частиною третьою та
шостою цієї статті порядок обміну
інформацією не поширюється на інформацію,
яка знаходиться у володінні центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення. Порядок обміну
такою інформацією визначається Законом».
В зв’язку з цим частини 7-8 законопроєкту
вважати відповідно частинами 8-9.
-718- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

257

За відсутності угод та законодавчих вимог
щодо прямого доступу до державних
електронних інформаційних ресурсів та
автоматизованих інформаційних і довідкових
систем, реєстрів та банків або баз даних, обмін
інформацією
з
держателями
(адміністраторами) таких інформаційних
ресурсів
здійснюється
в
порядку,
передбаченому частиною восьмою цієї статті.

7. З метою попередження та припинення
посягань
на
державний
суверенітет,
конституційний лад і територіальну цілісність
України, злочинів проти миру та безпеки
людства,
протидії
тероризму
та
розвідувально-підривної діяльності, Служба
безпеки України має право:

В першому абзаці частини сьомої статті 13
після слів "Служба безпеки України має
право" додати " за рішенням суду, слідчого
судді"
-719- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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7. З метою попередження та припинення
посягань
на
державний
суверенітет,
конституційний лад і територіальну цілісність
України, економічну та інформаційну
безпеку України, злочинів проти миру та
безпеки людства, протидії тероризму та
розвідувально-підривної діяльності, Служба
безпеки України має право:
-720- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
7. З метою попередження та припинення
посягань на
державний суверенітет,
конституційний лад і територіальну цілісність
України, злочинів проти миру та безпеки
людства, інших тяжких або особливо тяжких
злочинів,
протидії
тероризму
та
розвідувально-підривної діяльності, Служба
безпеки України має право:
-721- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
У абзаці першому пункту 7 статті 13
розділу ІІІ законопроекту, після слів «Служба
безпеки України має право», доповнити
наступним формулюванням: «на підставі
запиту за підписом начальника (керівника)
або заступника начальника (керівника)
оперативного функціонального підрозділу
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України:»;
-722- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

частину сьому виключити;
-723- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

частину 7 виключити;
260

1)
одержувати
інформацію,
яка
знаходиться в операторів та провайдерів
телекомунікацій про зв'язок, абонента,
надання телекомунікаційних послуг, у тому
числі отримання послуг, їх тривалості, змісту,

-724- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

1) за рішенням суду одержувати
інформацію, яка знаходиться в операторів та
провайдерів телекомунікацій про зв'язок,
абонента,
надання
телекомунікаційних
послуг, у тому числі отримання послуг, їх
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маршрутів передавання тощо, в порядку,
передбаченому законом;

тривалості, змісту, маршрутів передавання
тощо, в порядку, передбаченому законом;
-725- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)
З пункту 1 частини сьомої статті 13
вилучити слова "зв'язок" та "змісту",
виклавши його в такій редакції:
"1) одержувати інформацію, яка
знаходиться в операторів та провайдерів
телекомунікацій про абонента, надання
телекомунікаційних послуг, у тому числі
отримання
послуг,
їх
тривалості,
маршрутів передавання, в порядку,
передбаченому законом;".
-726- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 1 частини 7 статті 13 перед словами
"одержувати інформацію" доповнити словами
"за рішенням суду".
-727- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2. В абзаці другому частини сьомої статті
13 законопроекту після слова «одержувати»
доповнити словами «на письмовий запит
керівника відповідного органу Служби
безпеки України за рішенням суду».
Обґрунтування:
Оскільки
згідно
законопроекту
пропонується дозволити СБУ отримувати
необмежений доступ до особистої інформації
щодо громадян та компаній, наявною в
операторів та провайдерів телекомунікацій,
даною поправкою пропонується обмежити
таке право випадками наявності відповідного
рішення суду, яке дозволяє отримувати таку
інформацію.
Також пропонується обмежити коло
посадових та службових осіб СБУ, які
зможуть робити відповідний запит щодо
отримання інформації.
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2) отримувати від банків, депозитарних,
фінансових та інших установ, підприємств та
організацій незалежно від форми власності
інформацію про операції, рахунки, вклади,
правочини фізичних та юридичних осіб, яка
необхідна для виконання завдань покладених
на Службу безпеки України. Отримання від
банків інформації, яка містить банківську
таємницю, здійснюється в порядку та обсязі,
визначених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" з урахуванням
положень цього Закону, а отримання від
Центрального депозитарію цінних паперів,
Національного
банку
України
та
депозитарних установ інформації, що
міститься у системі депозитарного обліку
цінних паперів, - в порядку та обсязі,
встановлених
Законом
України
"Про
депозитарну систему України" з урахуванням
положень цього Закону. Суб’єкти, яким
адресовано зазначене рішення, зобов’язані не
більше ніж протягом п’яти робочих днів
надати відповідну інформацію. У разі

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пропонується привести у відповідність до
чинної редакції Закону про СБУ і
передбачити, що така інформація надається на
письмовий запит керівника відповідного
органу СБУ.
-728- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Пункт 1 частини сьомої статті 13 проекту
Закону «Про Службу безпеки України» (в
новій редакції) доповнити словами «та обсязі,
визначених Конституцією України, КПК
України та іншими законами України».
-729- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У пункті 1 частини сьомої статті 13
проекту Закону «Про Службу безпеки
України» (в новій редакції) перед словами
«одержувати інформацію» на початку речення
доповнити словами «на підставі рішення
суду».
-730- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. В абзаці третьому частини сьомої статті
13 законопроекту після слова «отримувати»
доповнити словами «на письмовий запит
керівника відповідного органу Служби
безпеки України за рішенням суду».
Обґрунтування:
Оскільки
згідно
законопроекту
пропонується дозволити СБУ отримувати
необмежений доступ до особистої інформації
щодо громадян та компаній, наявною в банків,
депозитарних, фінансових та інших установ,
підприємств та організацій, даною поправкою
пропонується
обмежити
таке
право
випадками наявності відповідного рішення
суду, яке дозволяє отримувати таку
інформацію.
Також пропонується обмежити коло
посадових та службових осіб СБУ, які
зможуть робити відповідний запит щодо
отримання інформації.
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неможливості її надання у зазначений строк з
обґрунтованих причин, строк надання такої
інформації може бути продовжений на п’ять
календарних днів;

Пропонується привести у відповідність до
чинної редакції Закону про СБУ і
передбачити, що така інформація надається на
письмовий запит керівника відповідного
органу СБУ.
-731- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

В частині восьмій статті 13 після слів "у
тому числі й використовувати на безоплатній
основі
програмне
забезпечення,
що
застосовується фізичними або юридичними
особами, яким належать ці матеріальні носії
інформації" додати слова "за їх вільною
згодою".
-732- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

8. З метою встановлення ідентичності осіб
або отримання іншої необхідної для
виконання покладених на неї завдань
інформації Служба безпеки України має право
на підставі запиту за підписом начальника
(керівника) або заступника начальника
(керівника) оперативного функціонального
підрозділу Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України одержувати на безоплатній основі
безпосередній доступ до стаціонарних та
рухомих систем та приладів радіоконтролю,
аудіо, відео та аудіо/відео спостереження,
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
документів, інших матеріальних носіїв
інформації державних органів, органів
місцевого
самоврядування,
утворених
відповідно до закону військових формувань,
державних підприємств, установ, організацій,
а до відповідних матеріальних носіїв
інформації, що належать фізичним особам
та/або
підприємствам,
установам,
організаціям недержавної форми власності –
за їх згодою або з дозволу суду. Служба
безпеки України може використовувати для
аналізу змісту зазначених матеріальних носіїв
інформації програмне забезпечення, яке дає
змогу
здійснювати
встановлення
місцезнаходження,
ідентифікацію
та
розпізнавання об'єкта (об'єктів), у тому числі
й використовувати на безоплатній основі
програмне забезпечення, що застосовується
фізичними або юридичними особами, яким
належать ці матеріальні носії інформації.
Зазначений в абзаці першому даної частини

У частині восьмій статті 13 розділу ІІІ
слово "безпосередній" виключити.
Після слів "державних підприємств,
установ, організацій, а" доповнити словом
"також".
Слова " Зазначений в абзаці першому
даної частини запит може бути адресований
як безпосередньому володільцю (держателю)
відповідних систем чи ресурсів, так і особі,
яка має право користування чи доступу до
нього." виключити.
-733- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 8 статті 13 викласти у такій
редакції:
"8. З метою ідентифікації осіб або
отримання іншої необхідної для виконання
покладених на неї завдань інформації, Служба
безпеки України має право звертатися до
державних підприємств, установ, організацій,
а також до фізичних осіб та/або підприємств,
установ, організацій недержавної форми
власності із запитом за підписом начальника
(керівника) або заступника начальника
(керівника) оперативного функціонального

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

226

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

запит
може
бути
адресований
як
безпосередньому володільцю (держателю)
відповідних систем чи ресурсів, так і особі,
яка має право користування чи доступу до
нього.

підрозділу Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України про надання безоплатного доступу до
стаціонарних і рухомих систем та приладів
радіоконтролю, аудіо, відео та аудіо/відео
спостереження, інформації з автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, документів,
інших матеріальних носіїв інформації. У разі
відмови в задоволенні такого запиту, доступ
до відповідних стаціонарних і рухомих систем
та приладів радіоконтролю, аудіо, відео та
аудіо/відео спостереження, інформації з
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
документів, інших матеріальних носіїв
інформації може бути здійснений за рішенням
суду."
-734- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

8. З метою встановлення ідентичності осіб
або отримання іншої необхідної для
виконання покладених на неї завдань
інформації Служба безпеки України має право
на підставі запиту за підписом начальника
(керівника) або заступника начальника
(керівника) оперативного функціонального
підрозділу Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України одержувати на безоплатній основі
безпосередній доступ до стаціонарних та
рухомих систем та приладів радіоконтролю,
аудіо, відео та аудіо/відео спостереження,
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
документів, інших матеріальних носіїв
інформації (крім спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв’язку, інших технічних засобів негласного
отримання інформації та технічних засобів,
систем і приладів, які застосовуються при
здійсненні оперативно-розшукової діяльності
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Висновки, обґрунтування

та/або
досудового
розслідування,
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
документів, інших матеріальних носіїв
інформації, у яких містяться відомості щодо
оперативно-розшукової діяльності та/або
досудового
розслідування)
державних
органів, органів місцевого самоврядування,
утворених відповідно до закону військових
формувань, державних підприємств, установ,
організацій, а до відповідних матеріальних
носіїв інформації, що належать фізичним
особам та/або підприємствам, установам,
організаціям недержавної форми власності – з
дозволу суду. Служба безпеки України може
використовувати
для
аналізу
змісту
зазначених матеріальних носіїв інформації
програмне забезпечення, яке дає змогу
здійснювати встановлення місцезнаходження,
ідентифікацію та розпізнавання об'єкта
(об'єктів). Зазначений в абзаці першому даної
частини запит може бути адресований як
безпосередньому володільцю (держателю)
відповідних систем чи ресурсів, так і особі,
яка має право користування чи доступу до
нього.
-735- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В ч. 8 ст. 13 слова "що належать фізичним
особам та/або підприємствам, установам,
організаціям недержавної форми власності –
за їх згодою або з дозволу суду." замінити
наступними "що належать фізичним особам
та/або
підприємствам,
установам,
організаціям недержавної форми власності –
на підставі рішення (ухвали) суду (слідчого
судді)."
-736- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину восьму виключити;
-737- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину 8 виключити;
263

-738- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

264

Останнє речення частини восьмої статті 13
вилучити.
-739- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Стаття 14. Виключити.

Відхилено

-740- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Статтю 14 проекту пропонуємо викласти в
такій редакції: «Стаття 14. Обмеження прав і
свобод людини і громадянина в ході збирання
інформації Службою безпеки України 1. Під
час виконання завдань, передбачених цим
Законом, співробітникам Служби безпеки
України, виключно у випадках, передбачених
законом та в інтересах національної безпеки,
дозволяється тимчасово обмежувати права
людини і громадянина на свободу та особисту
недоторканність,
таємницю
листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, а також право людини і
громадянина на недоторканність житла,
сімейного й особистого життя. 2. Підстави та
порядок обмеження Службою безпеки
України прав, зазначених у частині першій
цієї статті, визначаються Конституцією
України,
Кримінальним
процесуальним
кодексом України, законами України «Про
контррозвідувальну
діяльність»,
«Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
боротьбу з тероризмом» та цим Законом.».
-741- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Відхилено

Стаття 14. Випадки обмеження прав і
свобод в ході збирання інформації Службою
безпеки України

Стаття 14. Підстави та порядок
тимчасового обмеження прав і свобод людини

статтю 14 викласти в новій редакції:
“Стаття 14. Випадки обмеження прав і
свобод в ході збирання інформації Службою
безпеки України
1.
Під
час
виконання
завдань,
передбачених цим Законом, співробітникам
Служби безпеки України, виключно у
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випадках, передбачених законом та в
інтересах державної безпеки, дозволяється
тимчасово обмежувати право осіб на свободу
та особисту недоторканність, таємницю
листування, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції, а також право осіб на
недоторканість житла, сімейного й особистого
життя. Про кожен такий випадок має бути
повідомлено Уповноваженому Верховної
Ради України з прав людини.
2. Підстави обмеження Службою безпеки
України права осіб на свободу та особисту
недоторканність,
таємницю
листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, а також право осіб на
недоторканість житла, сімейного й особистого
життя визначаються Конституцією України,
Кримінально-процесуальним
кодексом
України,
Законом
України
«Про
контррозвідувальну діяльність», Законом
України
«Про
оперативно-розшукову
діяльність», Законом України «Про боротьбу
з тероризмом» та цим Законом. Порядок
обмеження Службою безпеки України права
осіб на свободу та особисту недоторканність,
таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, а також
право осіб на недоторканість житла,
сімейного й особистого життя визначаються
Кримінально-процесуальним
кодексом
України.”
-742- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Статтю 14 виключити.
265

1.
Під
час
виконання
завдань,
передбачених цим Законом, співробітникам
Служби безпеки України, виключно у
випадках, передбачених законом та в
інтересах державної безпеки, дозволяється
тимчасово обмежувати право осіб на свободу
та особисту недоторканність, таємницю
листування, телефонних розмов, телеграфної

-743- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Здебський Ю. В. (р.к.
№373), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
1. Підстави та порядок тимчасового
обмеження прав осіб на свободу та особисту

Відхилено

Пропозиція
народних депутатів –
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та іншої кореспонденції, а також право осіб на
недоторканість житла, сімейного й особистого
життя.

недоторканність,
таємницю
листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, а також право осіб на
недоторканість житла, сімейного й особистого
життя під час виконання завдань Службою
безпеки України визначаються Конституцією
та законами України.
-744- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину першу статті 14 виключити;

члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

2. Підстави та порядок обмеження
Службою безпеки України права осіб на
свободу та особисту недоторканність,
таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, а також
право осіб на недоторканість житла,
сімейного й особистого життя визначаються
Конституцією
України,
Кримінальнопроцесуальним кодексом України, Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
Законом
України
«Про
оперативно-розшукову діяльність», Законом
України «Про боротьбу з тероризмом» та цим
Законом.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

-745- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

В частині 2 статті 14 законопроєкту слова
«Кримінально-процесуальним
кодексом
України» замінити словами «Кримінальним
процесуальним кодексом України».
-746- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Враховано

У частині другій статті 14 Законопроекту
слова
«Кримінально-процесуальним
кодексом України» замінити словами
«Кримінальним процесуальним кодексом
України»
-747- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Враховано

В частині 2 статті 14 Законопроекту, слова
«Кримінально-процесуальним
кодексом
України» замінити на слова «Кримінальним
процесуальним кодексом України».
-748- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

1. Підстави та порядок обмеження
Службою безпеки України прав осіб на
свободу та особисту недоторканність,
таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, а також
прав осіб на недоторканість житла, сімейного
й
особистого
життя
визначаються
Конституцією
України,
Кримінальним
процесуальним кодексом України, Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
Законом
України
«Про
оперативно-розшукову діяльність», Законом
України «Про боротьбу з тероризмом»
Законом України, "Про розвідку" та цим
Законом.

Підстави та порядок обмеження Службою
безпеки України права осіб на свободу та
особисту
недоторканність,
таємницю
листування, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції, а також право осіб на
недоторканість житла, сімейного й особистого
життя визначаються Конституцією України,
Кримінальним процесуальним кодексом
України,
Законом
України
«Про
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контррозвідувальну діяльність», Законом
України
«Про
оперативно-розшукову
діяльність», Законом України «Про боротьбу
з тероризмом» та цим Законом.
-749- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

2. Підстави та порядок обмеження
Службою безпеки України права осіб на
свободу та особисту недоторканність,
таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, а також
право осіб на недоторканість житла,
сімейного й особистого життя визначаються
Конституцією
України,
Кримінальним
процесуальним кодексом України, Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
Законом
України
«Про
оперативно-розшукову діяльність», Законом
України «Про боротьбу з тероризмом» та цим
Законом.
-750- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

2. Підстави та порядок обмеження
Службою безпеки України права осіб на
свободу та особисту недоторканність,
таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, а також
право осіб на недоторканість житла,
сімейного й особистого життя визначаються
Конституцією
України,
Кримінальним
процесуальним кодексом України, Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
Законом
України
«Про
оперативно-розшукову діяльність», Законом
України «Про боротьбу з тероризмом»,
Законом України "Про розвідку" та цим
Законом.
-751- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Підстави та порядок обмеження
Службою безпеки України права осіб на
свободу та особисту недоторканність,
таємницю листування, телефонних розмов,
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телеграфної та іншої кореспонденції, а також
право осіб на недоторканість житла,
сімейного й особистого життя визначаються
Конституцією
України,
Кримінальним
процесуальним кодексом України, Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»,
Законом
України
«Про
оперативно-розшукову діяльність», Законом
України «Про боротьбу з тероризмом» та цим
Законом.
-752- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова
"Кримінально-процесуальним
кодексом України" замінити словами
"Кримінальним процесуальним кодексом
України"
-753- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Враховано

В частині 2 статті 14 слова «Кримінальнопроцесуальним кодексом України» замінити
словами «Кримінальним процесуальним
кодексом України».
-754- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

В частині другій статті 14 слова
«Кримінально-процесуальним
кодексом
України» замінити словами «Кримінальним
процесуальним кодексом України».
-755- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано

1.
У частині другій статті 14 слова
«Кримінально-процесуальним»
замінити
словами «Кримінальним процесуальним»;
-756- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

У частині 2 статті 14 слова «Кримінальнопроцесуальним кодексом України» замінити
словами «Кримінальним процесуальним
кодексом України».
-757- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В частині другій статті 14 законопроекту
слова
«Кримінально-процесуальним
кодексом України» замінити словами
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«Кримінальним процесуальним кодексом
України».
-758- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

267

Стаття 15. Надання та використання
інформації,
пов’язаної
з
оперативнослужбовою діяльністю Служби безпеки
України

У
частині
другій
статті
14
словосполучення
«Кримінальнопроцесуальним» замінити словосполученням
«Кримінальним процесуальним»;
-759- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Надання та використання
інформації,
пов’язаної
з
оперативнослужбовою діяльністю Служби безпеки
України
1. Здобута та оброблена Службою безпеки
України інформація, що стосується викликів
та загроз державній безпеці, та інша зібрана чи
отримана під час оперативно-службової
діяльності інформація використовується
Службою безпеки України для виконання
визначених цим Законом завдань.
2. Зазначена у частині першій цієї статті
інформація надається: споживачам в частині,
що стосується викликів та загроз державній
безпеці, у порядку, визначеному цим Законом
та актами Президента України; суб'єктам,
зазначеним у частині другій статті 5 Закону
України
"Про
контррозвідувальну
діяльність", у порядку визначеному їх
спільними з Службою безпеки України
актами; суб'єктам загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму, в
обсязі, необхідному для виконання ними
завдань і функцій у сфері забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні, у
порядку, визначеному законодавством.
3. Зазначена у частині першій цієї статті
інформація може бути передана іншому
державному органу, підприємству, установі,
організації з дотриманням вимог закону щодо
захисту інформації з обмеженим доступом.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Стаття 15. Надання, зберігання та
використання інформації, пов’язаної з
оперативно-службовою діяльністю Служби
безпеки України
1. Здобута та оброблена Службою безпеки
України інформація, що стосується викликів
та загроз державній безпеці, та інша зібрана чи
отримана під час оперативно-службової
діяльності інформація використовуються
Службою безпеки України для виконання
визначених цим Законом завдань.
2. Зазначена у частині першій цієї статті
інформація надається:
1) споживачам у частині, що стосується
викликів та загроз державній безпеці, у
порядку, визначеному цим Законом та актами
Президента України;
2) суб'єктам, зазначеним у частині другій
статті
5
Закону
України
"Про
контррозвідувальну діяльність", у порядку,
визначеному їх спільними з Службою безпеки
України актами;
3) суб'єктам загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
обсязі, необхідному для виконання ними
завдань і функцій у сфері забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні, у
порядку, визначеному законодавством.
3. Зазначена у частині першій цієї статті
інформація може бути передана іншому
державному органу, підприємству, установі,
організації з дотриманням вимог закону щодо
захисту інформації з обмеженим доступом.
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4. У разі виявлення Службою безпеки
України в ході оперативно-службової
діяльності
ознак
кримінального
правопорушення здійснюється інформування
відповідного
органу
досудового
розслідування з урахуванням положень
Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність».
5. Окремі відомості, що належать до
зазначеної у частині першій цієї статті
інформації, за рішенням Голови Служби
безпеки України та у встановленому актами
Служби безпеки України порядку і обсягах
можуть оприлюднюватися через засоби
масової інформації або в інший спосіб.
6. Зазначена у частині першій цієї статті
інформація, а також інформація, пов’язана з
оперативно-службовою діяльністю Служби
безпеки України, не надається та не
оприлюднюється, якщо існують обґрунтовані
підстави вважати, що її надання або
оприлюднення створить реальні чи потенційні
загрози державній безпеці України, життю чи
здоров'ю людини. Голова Служби безпеки
України, його заступники або уповноважені
керівники можуть відмовити в наданні такої
інформації та/або її оприлюдненні, якщо таке
надання або оприлюднення створює загрози
власній безпеці та безпеці оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України.
7. Обробка і зберігання зазначеної у
частині першій цієї статті інформації
здійснюється в порядку та у строки, визначені
законом. Матеріальні носії такої інформації
обліковуються,
обробляються,
використовуються,
передаються,
зберігаються, змінюються, знеособлюються і
знищуються в порядку, встановленому актами
Служби безпеки України.
8. Матеріальні носії зазначеної у частині
першій цієї статті інформації, яка не підлягає

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. У разі виявлення Службою безпеки
України в ході оперативно-службової
діяльності
ознак
кримінального
правопорушення здійснюється інформування
відповідного
органу
досудового
розслідування з урахуванням положень
Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність».
5. Окремі відомості, що належать до
зазначеної у частині першій цієї статті
інформації, за рішенням Голови Служби
безпеки України та у встановлених актами
Служби безпеки України порядку і обсягах
можуть оприлюднюватися через засоби
масової інформації або в інший спосіб.
6. Зазначена у частині першій цієї статті
інформація, а також інформація, пов’язана з
оперативно-службовою діяльністю Служби
безпеки України, не надається та не
оприлюднюється, якщо існують обґрунтовані
підстави вважати, що її надання або
оприлюднення створить реальні чи потенційні
загрози державній безпеці України, життю чи
здоров'ю людини. Голова Служби безпеки
України, його заступники або уповноважені
керівники можуть відмовити в наданні такої
інформації та/або її оприлюдненні, якщо таке
надання або оприлюднення створює загрози
власній безпеці та безпеці оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України.
7. Обробка і зберігання зазначеної у
частині першій цієї статті інформації
здійснюються в порядку та строки, визначені
законом. Матеріальні носії такої інформації
обліковуються,
обробляються,
використовуються,
передаються,
зберігаються, змінюються, знеособлюються і
знищуються в порядку, встановленому актами
Служби безпеки України.
8. Матеріальні носії зазначеної у частині
першій цієї статті інформації, яка не підлягає
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Пропозиції та поправки до проекту

знищенню відповідно до цього або інших
законів України, втратила своє значення для
практичного використання Службою безпеки
України, але має значущість для суспільства
чи держави, наукову або історичну цінність, є
специфічним видом архівних документів, які
потребують особливих умов їх зберігання і
використання відомостей, що в них містяться.
Архівні документи Служби безпеки України
передаються на постійне зберігання до
Галузевого державного архіву Служби
безпеки України.».
-760- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У назві статті 15 після слова «Надання»
доповнити словом «, зберігання»;

268

269

270

1. Здобута або створена Службою безпеки
України під час оперативно-службової
діяльності інформація надається споживачам
для виконання ними завдань і функцій із
реалізації державної політики, захисту
державних
інтересів
та
забезпечення
національної безпеки і оборони України.
Порядок надання споживачам здобутої або
створеної Службою безпеки України під час
оперативно-службової діяльності інформації
визначається цим Законом та актами
Президента України.
2. Здобута або створена Службою безпеки
України під час оперативно-службової
діяльності
інформація
може
використовуватися Службою безпеки України
для виконання визначених цим Законом
завдань, у тому числі для інформування
розвідувальних органів України, суб'єктів,
зазначених у частині другій статті 5 Закону
України "Про контррозвідувальну діяльність",
під
час
здійснення
ними
окремих

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

знищенню відповідно до цього або інших
законів України, втратила своє значення для
практичного використання Службою безпеки
України, але має значущість для суспільства
чи держави, наукову або історичну цінність, є
специфічним видом архівних документів, які
потребують особливих умов їх зберігання і
використання відомостей, що в них містяться.
Архівні документи Служби безпеки України
передаються на постійне зберігання до
Галузевого державного архіву Служби
безпеки України.
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-761- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

в абзаці другому частини першої статті 15
слова «та актами Президента України.»
замінити словами «та іншими законами
України.»;
-762- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У частині другій статті 15 проекту Закону
«Про Службу безпеки України» (в новій
редакції) слова «підприємству, установі,
організації» виключити.
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контррозвідувальних
заходів,
для
інформування органів зі складу сектору
безпеки і оборони під час їх залучення до
виконання окремих завдань оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України і виключно з метою забезпечення їх
виконання, для формування рекомендацій із
питань забезпечення державної безпеки.
Здобута або створена Службою безпеки
України в ході оперативно-службової
діяльності інформація може бути передана
іншому державному органу, підприємству,
установі, організації з дотриманням вимог
щодо захисту інформації з обмеженим
доступом, визначених законодавством, в тому
числі у вигляді подання.

3. Інформація, здобута або створена
Службою безпеки України в результаті
контррозвідувальних заходів, не може бути
використана
для
вирішення
завдань
кримінального
провадження
за
правопорушеннями не віднесеними до
підслідності Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-763- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Відхилено

-764- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

В абз. 2 ч. 2 ст. 15 слова "підприємству,
установі, організації" - вилучити
-765- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 15: - абзац другий частини другої
після слів «може бути передана» доповнити
словами «з метою виконання завдань Служби
безпеки України»;
-766- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Абзац 1 частини 3 статті 15 Розділу III
вилучити.
-767- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

в абзаці першому частини третьої статті 15
слова «за правопорушеннями не віднесеними
до підслідності Служби безпеки України.»
виключити;
-768- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В ч. 3 ст. 15 слова "не може бути
використана
для
вирішення
завдань
кримінального
провадження
за
правопорушеннями не віднесеними до
підслідності Служби безпеки України."
замінити наступними "не може вважатися
доказом та бути використана у кримінальному
провадженні."
-769- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

У статті 15: 1) у частині третій: в абзаці
першому слова «за правопорушеннями не
віднесеними до підслідності Служби безпеки
України» замінити словами «крім випадків
здійснення кримінальних проваджень щодо
кримінальних правопорушень, визначених
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114,
114-1, 258 – 258-5, 265-1, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 446, 447
Кримінального кодексу України.»;
-770- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 15: - абзац перший частини третьої
викласти у такій редакції: «3. Інформація,
здобута або створена Службою безпеки
України в результаті контррозвідувальних
заходів не може використовуватися в
кримінальному провадженні як докази»;
-771- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 15: частину третю викласти у такій
редакції:
«3. Інформація, здобута або створена
Службою безпеки України в результаті
контррозвідувальних заходів, не може бути
використана
для
вирішення
завдань
кримінального провадження. У разі виявлення
Службою безпеки України в ході оперативнослужбової діяльності ознак кримінального
правопорушення здійснюється інформування
відповідного
органу
досудового
розслідування. У виняткових випадках за
рішенням Голови Служби безпеки України
інформування
про
виявлення
ознак
кримінального правопорушення може бути
одноразово відтерміновано на строк не більше
30 днів з дня виявлення ознак такого
кримінального правопорушення з метою
запобіганню розголошення відомостей про
проведення контррозвідувальних заходів,
способу
їх
здійснення,
запобіганню
перешкоджанню
проведенню
контррозвідувальних заходів.»;
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273

У разі виявлення Службою безпеки
України в ході оперативно-службової
діяльності
ознак
кримінального
правопорушення здійснюється інформування
відповідного
органу
досудового
розслідування з урахуванням положень
Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність». У разі якщо ознаки такого
кримінального правопорушення виявлено під
час проведення контррозвідувального заходу,
який триває і припинення якого може
негативно вплинути на його результати, або
існує загроза, що таке повідомлення
спричинить розкриття інформації про
контррозвідувальний захід, інформування
органу
досудового
розслідування
здійснюється після завершення такого
контррозвідувального заходу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-772- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

У разі виявлення Службою безпеки
України в ході оперативно-службової
діяльності
ознак
кримінального
правопорушення здійснюється невідкладне
інформування
відповідного
органу
досудового розслідування з урахуванням
положень
Закону
України
«Про
контррозвідувальну діяльність». У разі якщо
ознаки
такого
кримінального
правопорушення виявлено під час проведення
контррозвідувального заходу, який триває і
припинення якого може негативно вплинути
на його результати, або існує загроза, що таке
повідомлення
спричинить
розкриття
інформації про контррозвідувальний захід,
інформування
органу
досудового
розслідування здійснюється після завершення
такого контррозвідувального заходу.
-773- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 15: абзац другий викласти у такій
редакції: «У разі виявлення Службою безпеки
України в ході оперативно-службової
діяльності
ознак
кримінального
правопорушення здійснюється невідкладне
інформування
відповідного
органу
досудового розслідування. Якщо ознаки
кримінального правопорушення виявлено під
час проведення контррозвідувального заходу,
який триває і припинення якого може
негативно вплинути на його результати, або
існує загроза, що таке повідомлення
спричинить розкриття інформації про
контррозвідувальний захід інформування
органу досудового розслідування про
виявлення
ознак
кримінального
правопорушення
здійснюється
після
завершення
відповідного
контррозвідувального заходу, але не більш
ніж через 30 днів з дня виявлення ознак
кримінального правопорушення. Рішення про
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4. Окремі відомості, здобуті або створені у
ході
оперативно-службової
діяльності
Служби безпеки України, за рішенням Голови
Служби безпеки України та у встановленому
ним
порядку
й
обсягах
можуть
оприлюднюватися через засоби масової
інформації або в інший спосіб.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

відтермінування інформування про виявлення
ознак
кримінального
правопорушення
приймає Голова Служба безпеки України,
його перший заступник або заступник».
-774- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

в частині четвертій статті 15 після слів «за
рішенням Голови Служби безпеки України»
доповнити словами «, погодженим з
комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів»;
-775- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

4. Окремі відомості, здобуті або створені у
ході
оперативно-службової
діяльності
Служби безпеки України, за рішенням Голови
Служби безпеки України та у встановленому
законодавством порядку й обсягах можуть
оприлюднюватися через засоби масової
інформації або в інший спосіб.
-776- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

У ч. 4 ст. 15 слова "та у встановленому ним
порядку" замінити словами "та згідно
встановлених законом умов, порядку та
обсягів"
-777- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у статті 15: частини четверту викласти у
такій редакції:
«4. З метою виконання завдань Служби
безпеки України та забезпечення дотримання
прав людини окремі відомості, здобуті або
створені Службою безпеки України у ході
оперативно-службової діяльності, можуть
оприлюднюватися через засоби масової
інформації або в інший спосіб у порядку та
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Пропозиції та поправки до проекту

обсягах,
встановлених
нормативноправовими актами Служби безпеки України.
-778- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

275

5. Інформація, здобута або створена вході
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, а також інформація,
пов’язана
з
її
оперативно-службовою
діяльністю,
не
надається
та
не
оприлюднюється, якщо існують обґрунтовані
підстави вважати, що її надання або
оприлюднення створить реальні чи потенційні
загрози державній безпеці України, життю чи
здоров'ю людини. Голова Служби безпеки
України, його заступники або уповноважені
керівники можуть відмовити в наданні
інформації про Службу безпеки України та її
оперативно-службову діяльність та/або її
оприлюдненні, якщо він обґрунтовано вважає,
що таке надання або оприлюднення створює
загрози
власній
безпеці
та
безпеці
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України.

У статті 15:
частину четверту викласти у такій
редакції:
«4. Відомості, здобуті або створені у ході
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, за рішенням Голови Служби
безпеки України, його першого заступника,
заступника або уповноважених ними осіб та у
встановленому ним порядку й обсягах можуть
оприлюднюватися через засоби масової
інформації або інших відкритих джерелах.»;
-779- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
5. Інформація, здобута або створена вході
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, а також інформація,
пов’язана
з
її
оперативно-службовою
діяльністю,
не
надається
та
не
оприлюднюється, якщо існують обґрунтовані
підстави вважати, що її надання або
оприлюднення створить реальні чи потенційні
загрози державній безпеці України, життю чи
здоров'ю людини її честі та гідності. Голова
Служби безпеки України, його заступники або
уповноважені керівники можуть відмовити в
наданні інформації про Службу безпеки
України та її оперативно-службову діяльність
та/або
її
оприлюдненні,
якщо
він
обґрунтовано вважає, що таке надання або
оприлюднення створює загрози власній
безпеці та безпеці оперативно-службової
діяльності Служби безпеки України.
-780- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

5. Інформація, здобута або створена в ході
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, а також інформація,
пов’язана
з
її
оперативно-службовою
діяльністю,
не
надається
та
не
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Висновки, обґрунтування

оприлюднюється в порядку передбаченому
Законом України "Про доступ до публічної
інформації".
-781- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В ч. 5 ст. 15 слово "потенційні" - вилучити,
слова "власній безпеці та" - вилучити
-782- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Відхилено

5) частини п’яту, статтю 15 викласти в
новій редакції:
“5. Інформація, здобута або створена вході
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, а також інформація,
пов’язана
з
її
оперативно-службовою
діяльністю, може бути визнана державною
таємницею.
-783- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

-частину п’яту викласти у такій редакції:
5. У порядку, встановленому нормативноправовими актами Служби безпеки України,
за рішенням Голови Служби безпеки України
або погодженим ним рішенням його першого
заступника або заступника може не
надаватися і не оприлюднюватися інформація,
здобута чи створена в ході оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України або пов’язана з нею, якщо існують
обґрунтовані підстави вважати, що надання
або оприлюднення такої інформації створить
реальні загрози державній безпеці, життю чи
здоров'ю людини. Положення абзацу першого
цієї частини не може застосовуватися до
інформації, що містить відомості, доступ до
яких не може бути обмежено відповідно до
законів та міжнародних договорів України,
згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України»;
-784- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 15: частину п’яту викласти у такій
редакції:
«5. Обмеження доступу до
інформації, здобутої або створеної в ході
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276

277

278

279

Редакція, прийнята в першому читанні

6. Обробка і зберігання інформації,
здобутої або створеної в ході оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України, здійснюється в порядку та у строки,
визначені законодавством.

Матеріальні носії такої інформації
обліковуються,
обробляються,
використовуються,
передаються,
зберігаються, змінюються, знеособлюються і
знищуються в порядку, встановленому
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
7. Матеріальні носії інформації про
Службу безпеки України та її оперативнослужбову діяльність, яка не підлягає
знищенню відповідно до цього або інших
законів України, втратила своє значення для
практичного використання Службою безпеки
України, але має значущість для суспільства
чи держави, наукову або історичну цінність, є
специфічним видом архівних документів, які
потребують особливих умов їх зберігання і
використання відомостей, що в них містяться.
Архівні документи Служби безпеки
України передаються на постійне зберігання
до Галузевого державного архіву Служби
безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, а також інформація,
пов’язана
з
її
оперативно-службовою
діяльністю здійснюється на підставі та у
спосіб передбачені Законом України «Про
доступ до публічної інформації».»;
-785- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

частини шосту статтю 15 викласти в новій
редакції:
6. Обробка і зберігання інформації,
здобутої або створеної в ході оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України, здійснюється в порядку та у строки,
визначені законами “Про інформацію”, “Про
державну таємницю”, “Про доступ до
публічної
інформації”,
“Про
захист
персональних даних”, “Про Національний
архівний фонд та архівні установи”.

-786- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано редакційно

частину сьому статтю 15 викласти в новій
редакції:
7. Матеріальні носії інформації Служби
безпеки України є специфічним видом
архівних документів, передаються на постійне
зберігання до Галузевого державного архіву
Служби безпеки України.”;

Враховано
редакційно у ч.8 ст.15

-787- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано частково

Після абзацу 2 частини 7 статті 15
Розділу III доповнити двома абзацами
такого змісту: «Підлягає розархівуванню та
оцифруванню вся інформація репресивних

9.
Підлягає
розархівуванню
та
оцифруванню вся інформація репресивних
органів
комуністичного
тоталітарного
режиму 1917-1991 років відповідно до Закону
України «Про доступ до архівів репресивних
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органів
комуністичного
тоталітарного
режиму 1917-1991 років відповідно до Закону
України «Про доступ до архівів репресивних
органів
комуністичного
тоталітарного
режиму 1917-1991 років» Майно (культові
речі того періоду, предмети, книги тощо), яке
було конфісковане репресивними органами
комуністичного тоталітарного режиму в
період 1917-1991 років підлягає поверненню
спадкоємцям,
родичам
постраждалих,
релігійним
конфесіям
чи
іншим
правонаступникам.»
-788- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину дев’яту статті 15 викласти в такій
редакції:
«9.
Підлягає
розархівуванню
та
оцифруванню вся інформація репресивних
органів
комуністичного
тоталітарного
режиму 1917-1991 років відповідно до Закону
України «Про доступ до архівів репресивних
органів
комуністичного
тоталітарного
режиму 1917-1991 років».»;
280
281
282

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

органів
комуністичного
режиму 1917-1991 років».

тоталітарного

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Стаття 16. Забезпечення конспірації в
оперативно-службовій

Стаття
службової
України

16. Прикриття оперативнодіяльності Служби безпеки

діяльності Служби безпеки України
1. З метою зашифрування належності до
Служби безпеки України підрозділів,
приміщень, транспортних засобів або
співробітників,
осіб,
залучених
до
конфіденційного співробітництва, негласних
позаштатних працівників Служби безпеки
України при здійсненні визначених цим
Законом функцій Служба безпеки України
може виготовляти, придбавати або іншим
чином
набувати
та
використовувати
документи
прикриття,
заздалегідь
ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби, організовувати та
забезпечувати
створення,
діяльність,

-789- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

у статті 19: - частину першу після слів
«визначених
цим
Законом
функцій»
доповнити
словами
«в
порядку
передбаченому законодавством»;
-790- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в частині першій статті 16
Слова "Для виконання завдань та функцій
визначених цим Законом" замінити словами
"Виключно з метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, боротьби
з тероризмом та контррозвідувального
забезпечення державного суверенітету і

Враховано
редакційно у ч.4 ст.16
Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

1.
Виключно
з
метою
протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, боротьби з тероризмом та
контррозвідувального
забезпечення
державного суверенітету і незалежності,
територіальної цілісності, конституційного
ладу і системи державного управління,
політичного, економічного, оборонного,
інформаційного
і
науково-технічного
потенціалу, безпеки населення, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури
в
рамках
контррозвідувальної
та
оперативнорозшукової діяльності Служба безпеки
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використання,
прикриття.

283

284

припинення

структур

2. Документи прикриття та заздалегідь
ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби можуть містити повністю
або частково несправжні відомості про події,
явища, факти, у тому числі персональні та/або
біометричні дані, повністю або частково мати
ознаки і властивості справжніх об'єктів, які
вони заміщують.

Державні органи, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації, які є замовниками або самостійно

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

незалежності, територіальної цілісності,
конституційного ладу і системи державного
управління,
політичного,
економічного,
оборонного, інформаційного і науковотехнічного потенціалу, безпеки населення,
кібербезпеки та інформаційної безпеки
держави, об'єктів критичної інфраструктури;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави в рамках контррозвідувальної та
оперативно-розшукової діяльності"
після слів "речі і документи" доповнити
словами та знаками (засоби прикриття)
-791- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

частину другу статті 16 викласти у такій
редакції:
2. Засоби прикриття та заздалегідь
ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби можуть містити повністю
або частково несправжні відомості про події,
явища, факти, у тому числі персональні та/або
біометричні дані, мати ознаки і властивості
справжніх об'єктів, які вони заміщують.
Державні органи, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації, які є замовниками або самостійно
виготовляють речі, документи або їх бланки,
надають Службі безпеки України відповідні
бланки документів (зразки) або самостійно
виготовляють на їхню вимогу засоби
прикриття,
заздалегідь
ідентифіковані
(помічені) або несправжні (імітаційні) засоби,
а також забезпечують внесення відомостей
або
даних
до
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних на строк
використання засобів прикриття.
-792- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України може виготовляти (створювати) або
іншим чином набувати та використовувати
спеціально виготовлені речі і документи (далі
засоби
прикриття),
заздалегідь
ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби, структури прикриття.
Використання засобів прикриття або структур
прикриття з іншою метою забороняється.
Засоби прикриття, заздалегідь ідентифіковані
(помічені) або несправжні (імітаційні) засоби
та структури прикриття використовуються
Службою
безпеки
України
для
зашифровування сил та засобів Служби
безпеки України.
2. Засоби прикриття та заздалегідь
ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби можуть містити повністю
або частково несправжні відомості про події,
явища, факти, у тому числі персональні та/або
біометричні дані, мати ознаки і властивості
справжніх об'єктів, які вони заміщують.
3. Державні органи, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації, які є замовниками або самостійно
виготовляють речі, документи або їх бланки,
надають Службі безпеки України відповідні
бланки документів (зразки) або самостійно
виготовляють на їх вимогу засоби прикриття,
заздалегідь ідентифіковані (помічені) або
несправжні (імітаційні) засоби, а також
забезпечують внесення відомостей або даних
до
автоматизованих
інформаційних,
довідкових систем, обліків, реєстрів, банків
або баз даних на строк використання засобів
прикриття.

Відхилено

У першому реченні другого абзацу
частини другої статті 16 після слів "Державні
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виготовляють речі, документи або їх бланки,
надають Службі безпеки України бланки
документів
(зразки)
або
самостійно
виготовляють на їхню вимогу засоби
прикриття, а також забезпечують внесення
відомостей або даних до автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних на строк
використання засобів прикриття.

органи, органи місцевого самоврядування,"
додати слово "державні".
-793- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

В абзаці другому частини другої статті 16
проекту слова «Державні органи» пропонуємо
замінити словами «Органи державної влади».
-794- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано частково

у статті 19: - абзац другий частин другої
викласти у такій редакції: «Державні органи,
органи
місцевого
самоврядування,
підприємства, установи, організації, які є
замовниками або самостійно виготовляють
речі, документи або їх бланки, надають
Службі безпеки України відповідні бланки
документів
(зразки)
або
самостійно
виготовляють на її письмовий запит засоби і
документи прикриття, а також забезпечують
внесення
відомостей
або
даних
до
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних
на строк використання відповідних засобів та
документів прикриття»;
-795- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

3.
Структури
прикриття
можуть
створюватися,
використовуватися
та
припинятися за відповідними рішеннями
Служби безпеки України повністю або
частково за рахунок бюджетних коштів,
призначених на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України, коштів з
інших джерел, які використовуються для
забезпечення конспірації, у будь-яких
організаційних
формах,
передбачених
законодавством України чи іноземної
держави, із внесенням до статутних
документів цих структур відомостей, які
повністю або частково приховують справжню
інформацію. За згодою власників або
керівників відповідних юридичних осіб
структури прикриття можуть створюватись у
формі філій, відділень, інших підрозділів

3.
Структури
прикриття
можуть
створюватися,
використовуватися
та
припинятися за відповідними рішеннями
Служби безпеки України повністю або
частково за рахунок бюджетних коштів,
призначених на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України, коштів з
інших джерел, які використовуються для
забезпечення конспірації, у будь-яких
організаційних
формах,
передбачених
законодавством України, із внесенням до
статутних
документів
цих
структур
відомостей, які повністю або частково
приховують справжню інформацію. За згодою
власників або керівників відповідних
юридичних осіб структури прикриття можуть
створюватись у формі філій, відділень, інших

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4.
Структури
прикриття
можуть
створюватися,
використовуватися
та
припинятися за відповідними рішеннями
Служби безпеки України повністю або
частково за рахунок бюджетних коштів,
призначених на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України, коштів з
інших джерел, які використовуються для
забезпечення конспірації, у будь-яких
організаційних формах із внесенням до
статутних
документів
цих
структур
відомостей, які повністю або частково
приховують справжню інформацію. За згодою
власників або керівників відповідних
юридичних осіб структури прикриття можуть
створюватись у формі філій, відділень, інших
підрозділів
наявних
юридичних
осіб
незалежно від форми власності.
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наявних юридичних осіб незалежно від форми
власності.

підрозділів
наявних
юридичних
осіб
незалежно від форми власності.
-796- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)
у статті 19:
частину третю викласти у такій редакції:
«3. З метою виконанні визначених цим
Законом завдань, здійсненні функцій і
реалізації повноважень Служба безпеки
України в порядку передбаченому актами
Служби безпеки України на території України
чи за її межами можуть створюватися,
використовуватися і припинятися згідно із
законодавством України чи іноземної
держави структури прикриття. Структури
прикриття можуть створюватися повністю або
частково за рахунок бюджетних коштів,
призначених на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України, коштів з
інших джерел, які використовуються нею для
забезпечення конспірації, а їх документи
можуть містити повністю або частково
несправжні дані або відомості про події,
явища, факти. За згодою власників або
керівників юридичних осіб структури
прикриття можуть створюватись у формі
філій, представництв чи інших відокремлених
підрозділів
наявних
юридичних
осіб
незалежно від форми власності. Майно
структур прикриття, що створені за бюджетні
кошти, є державною власністю. Кошти,
отримані від діяльності структур прикриття
або
реалізації
їхнього
майна,
використовуються Служби безпеки України
виключно для виконання завдань та
здійснення функцій, визначених цим Законом,
або зараховуються до державного бюджету»;
-797- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину третю статті 16 викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Майно структур прикриття, що створені
за бюджетні кошти, є державною власністю.
Кошти, отримані від діяльності структур
прикриття або реалізації їхнього майна,
використовуються Службою безпеки України
виключно для виконання завдань та
здійснення функцій, визначених цим Законом,
або зараховуються до бюджету Служби
безпеки України. Фінансовий контроль за
такою діяльністю здійснюється відповідно до
законодавства.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
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Майно структур прикриття, що створені за
бюджетні кошти, є державною власністю.
Кошти, отримані від діяльності структур
прикриття або реалізації їхнього майна,
використовуються Службою безпеки України.
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Висновки, обґрунтування

3.
Структури
прикриття
можуть
створюватися,
використовуватися
та
припинятися за відповідними рішеннями
Служби безпеки України повністю або
частково за рахунок бюджетних коштів,
призначених на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України, коштів з
інших джерел, які використовуються для
забезпечення конспірації, у будь-яких
організаційних формах із внесенням до
статутних
документів
цих
структур
відомостей, які повністю або частково
приховують справжню інформацію. За згодою
власників або керівників відповідних
юридичних осіб структури прикриття можуть
створюватись у формі філій, відділень, інших
підрозділів
наявних
юридичних
осіб
незалежно від форми власності.
Майно структур прикриття, що створені за
бюджетні кошти, є державною власністю.
Кошти, отримані від діяльності структур
прикриття або реалізації їхнього майна,
використовуються Служби безпеки України
виключно для виконання завдань та
здійснення функцій, визначених цим Законом,
або зараховуються до бюджету Служби
безпеки України. Фінансовий контроль за
такою діяльністю здійснюється відповідно до
законодавства.
-798- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

національної безпеки,
оборони та розвідки

Абзац другий частини третьої статті 16
законопроєкту виключити як такий, що не
відноситься
до
предмета
правового
регулювання цього законопроєкту і має
вирішуватися відповідно до норм бюджетного
законодавства.
-799- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В абзаці другому частини 3 статті 16
речення «Кошти, отримані від діяльності
структур прикриття або реалізації їхнього
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4. Виготовлення засобів прикриття,
використання коштів та майна структур
прикриття
здійснюється
у
порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
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майна, використовуються Службою безпеки
України» - виключити;
-800- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
частину четверту статті 16 викласти в такій
редакції:
4. Набування, виготовлення, облік,
зберігання, використання засобів прикриття,
заздалегідь ідентифікованих (помічених) або
несправжніх
(імітаційних)
засобів,
використання коштів та майна структур
прикриття
здійснюється
у
порядку,
визначеному законодавством.
-801- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Набування, виготовлення, облік,
зберігання, використання засобів прикриття,
заздалегідь ідентифікованих (помічених) або
несправжніх
(імітаційних)
засобів,
використання коштів та майна структур
прикриття
здійснюються
у
порядку,
визначеному законодавством.

Відхилено

Статтю 16 доповнити новою частиною 5
такого змісту: «5. Використання засобів,
коштів та майна структур прикриття з іншою,
ніж передбачена цією статтею, метою
забороняється.»
289
290

Стаття 17. Особливості оброблення та
захисту інформації про Службу безпеки
України та її оперативно-службову діяльність
1. Інформація про Службу безпеки України
та її оперативно-службову діяльність, а також
інформація, здобута або створена в ході її
оперативно-службової
діяльності,
може
оброблятися Службою безпеки України з
використанням електронного документообігу
у порядку, визначеному законодавством.

-802- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

. Статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Оброблення та захист
інформації про Службу безпеки України та її
оперативно-службову діяльність
1. Інформація, зазначена у статті 15 цього
Закону, обробляється Службою безпеки
України, у тому числі з використанням
електронного документообігу, та захищається
відповідно до законодавства в порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.
2.
Для
забезпечення
конспірації
персональні
дані
співробітників
та
працівників Служби безпеки України, які
містяться в базах персональних даних
державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій, можуть обробляються Службою

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Стаття 17. Обробка та захист інформації
про Службу безпеки України та її оперативнослужбову діяльність
1. Інформація, зазначена у статті 15 цього
Закону, обробляється Службою безпеки
України, у тому числі з використанням
електронного документообігу, та захищається
відповідно до законодавства в порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.
2.
Для
забезпечення
конспірації
персональні
дані
співробітників
та
працівників Служби безпеки України, які
містяться в базах персональних даних
державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій, можуть оброблятися Службою
безпеки України в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
3. Працівники (службовці) державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, що є
власниками,
розпорядниками
або
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безпеки України у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
3. Працівники (службовці) державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, що є
власниками,
розпорядниками
або
володільцями
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, у яких
міститься інформація про співробітників
Служби безпеки України та її оперативнослужбову діяльність, за розголошення
відомостей, що були їм довірені або стали
відомі у зв'язку із виконанням службових
обов'язків,
несуть
визначену
законом
відповідальність.
4. Інформація про оперативно-службову
діяльність Службу безпеки України, про
методи, сили і засоби Служби безпеки
України, інформація про забезпечення
споживачів інформацією, про взаємодію
Служби безпеки України з іншими суб’єктами
розвідувального
співтовариства,
з
державними органами, органами місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями, компетентними
органами іноземних держав, міжнародними
організаціями належить до таємної інформації
та підлягає віднесенню у встановленому
законом порядку до державної таємниці.
Інформація про оперативно-службову
діяльність Службу безпеки України не
підлягає оприлюдненню та наданню на запити
відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації", а також на інші
звернення
та
запити,
крім
запитів
парламентського контрольного комітету,
оформлених відповідно до вимог обігу
інформації з обмеженим доступом.
-803- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

володільцями
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, у яких
міститься інформація про співробітників
Служби безпеки України та її оперативнослужбову діяльність, за розголошення
відомостей, що були їм довірені або стали
відомі у зв'язку із виконанням службових
обов'язків,
несуть
визначену
законом
відповідальність.
4. Інформація про оперативно-службову
діяльність Служби безпеки України, про
методи, сили і засоби Служби безпеки
України, про забезпечення споживачів
інформацією, про взаємодію Служби безпеки
України з іншими суб’єктами розвідувального
співтовариства, з державними органами,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями,
компетентними органами іноземних держав,
міжнародними організаціями належить до
таємної інформації та підлягає віднесенню у
встановленому законом порядку до державної
таємниці.
Інформація про оперативно-службову
діяльність Служби безпеки України не
підлягає оприлюдненню та наданню на запити
відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації", а також на інші
звернення
та
запити,
крім
запитів
парламентського контрольного комітету,
оформлених відповідно до вимог обігу
інформації з обмеженим доступом.

Відхилено
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України та її оперативно-службову діяльність,
а також інформації, здобутої або створеної під
час оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України, здійснюється відповідно до
законодавства та в порядку, визначеному
актами Служби безпеки України.
3. Персональні дані співробітників та
працівників Служби безпеки України, які
містяться в базах персональних даних
державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій і належать до інформації з
обмеженим
доступом,
обробляються
Службою безпеки України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
4. Працівники (службовці) державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, що є
розпорядниками
або
володільцями
автоматизованих інформаційних, довідкових
систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних,
у
яких
міститься
інформація
про
співробітників Служби безпеки України та її
оперативно-службову
діяльність,
за
розголошення відомостей, що були їм
довірені або стали відомі у зв'язку із
виконанням службових обов'язків, несуть
відповідальність, визначену законом.
Стаття 18. Умови та межі використання і
застосування
співробітниками
Служби
безпеки України фізичної сили, спеціальних
засобів та вогнепальної зброї

У частині другій статті 17 слова «та в
порядку, визначеному актами Служби
безпеки України» виключити.

Висновки, обґрунтування

-804- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

У частині четвертій статті 17 слова
«державних органів» пропонуємо замінити на
слова «органів державної влади».
-805- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано редакційно

В тексті частини четвертої статті 17
слово «володільцями» замінити словом
«власниками»;
-806- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину четверту статті 17 видалити.
-807- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Стаття 18. Умови та межі використання і
застосування співробітниками Служби
безпеки
України
фізичної
сили,
спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
Для виконання завдань пов'язаних із
протидією агресії, загрози життю, здоров'ю
громадян в складі Служби безпеки України
діють військові формування.
-808- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Статтю 18 викласти у наступній редакції:

Відхилено

Відхилено

Стаття 18. Умови та межі використання і
застосування
співробітниками
Служби
безпеки України заходів примусу
1. Співробітник Служби безпеки України з
метою виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, у межах
повноважень, у виняткових випадках має
право застосовувати заходи примусу, до яких
належать:
1) фізичний вплив (сила);
2) застосування спеціальних засобів;
3) застосування вогнепальної зброї.
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«Стаття 18. Умови та межі використання і
застосування
співробітниками
Служби
безпеки України фізичного впливу (сили),
спеціальних засобів та вогнепальної зброї
1. Співробітник Служби безпеки
України, який належить до функціонального
підрозділу, органу, на який покладено
виконання завдань Служби безпеки України,
визначених цим Законом, з метою виконання
таких завдань, у виняткових випадках має
право вживати заходів примусу, до яких
належать фізичний вплив (сила), застосування
спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
2. Застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів та вогнепальної зброї має
бути адекватним рівню загрози.
3. Співробітник Служби безпеки України
має право зберігати, носити, використовувати
та застосовувати спеціальні засоби і
вогнепальну
зброю
лише
за
умов
проходження ним спеціальної підготовки.
4. Застосування заходів примусу такими
співробітниками Служби безпеки України
здійснюється на підставах та в порядку,
визначених
Законом
України
«Про
Національну поліцію».».
-809- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Статтю 18 викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Умови та межі використання і
застосування
співробітниками
Служби
безпеки України заходів примусу
1. Співробітник Служби безпеки України з
метою виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, у
виняткових випадках має право застосовувати
заходи примусу, до яких належать: фізичний
вплив (сила), застосування спеціальних
засобів та вогнепальної зброї.
Застосування заходів примусу має бути
адекватним рівню загрози.

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Застосування заходів примусу має бути
пропорційним рівню загрози.
3. Співробітники Служби безпеки України
мають
право
зберігати,
носити,
використовувати та застосовувати спеціальні
засоби і вогнепальну зброю лише за умови
проходження ними спеціальної підготовки.
4.
Заходом
фізичного
впливу
є
застосування будь-якої фізичної сили, у тому
числі спеціальних прийомів боротьби
(рукопашного бою), з метою припинення
протиправних діянь (дій або бездіяльності)
правопорушника.
5. Спеціальний засіб – це пристрій, прилад,
предмет,
спеціально
виготовлений,
конструктивно призначений і технічно
придатний для захисту людей від ураження
різними предметами (у тому числі зброєю),
тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника,
супротивника),
пригнічення чи обмеження волі людини
(психологічної
чи
фізичної)
шляхом
здійснення впливу на неї чи на предмети, що
її оточують, а також засоби активної оборони,
військова та спеціальна техніка, службові
тварини з чітким регулюванням підстав і
правил застосування таких засобів та
службових тварин.
6. Не є заходом примусу використання
співробітником Служби безпеки України
засобів індивідуального захисту (шоломів,
бронежилетів, засобів, що унеможливлюють
ідентифікацію особи, та іншого спеціального
екіпірування).
7. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний зупинити застосування певного
виду заходу примусу до особи в момент
досягнення очікуваного результату, а також за
необхідності – надати їй домедичну допомогу
та забезпечити можливість надання медичної
допомоги.
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Співробітники Служби безпеки України,
мають
право
зберігати,
носити,
використовувати та застосовувати спеціальні
засоби і вогнепальну зброю лише за умови
проходження ним спеціальної підготовки.
2.
Заходом
фізичного
впливу
є
застосування будь-якої фізичної сили, у тому
числі спеціальних прийомів боротьби
(рукопашного бою), з метою припинення
протиправних діянь (дій або бездіяльності)
правопорушника.
3. Спеціальний засіб – це пристрій,
прилад, предмет, спеціально виготовлений,
конструктивно призначений і технічно
придатний для захисту людей від ураження
різними предметами (у тому числі зброєю),
тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника,
супротивника),
пригнічення чи обмеження волі людини
(психологічної
чи
фізичної)
шляхом
здійснення впливу на неї чи на предмети, що
її оточують, а також засоби активної оборони,
військова та спеціальна техніка, службові
тварини, з чітким регулюванням підстав і
правил застосування таких засобів та
службових тварин.
4. Не є заходом примусу використання
співробітником Служби безпеки України
засобів індивідуального захисту (шоломів,
бронежилетів, засобів, що унеможливлюють
ідентифікацію особи, та іншого спеціального
екіпірування).
5. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний зупинити застосування певного
виду заходу примусу до особи в момент
досягнення очікуваного результату, а також за
необхідності – надати їй домедичну допомогу
та забезпечити можливість надання медичної
допомоги.
6. В особливий період, під час дії воєнного
стану, антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. В особливий період, під час дії воєнного
стану, антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії співробітники
Служби безпеки України мають право
застосовувати військову та спеціальну
(спеціального призначення) техніку.
9. Перевищення співробітником Служби
безпеки України своїх повноважень при
застосуванні заходів примусу тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
10.
Використання
та
застосування
спеціальних засобів, вогнепальної зброї
співробітниками Служби безпеки України
здійснюються відповідно до закону. Порядок
зберігання і носіння спеціальних засобів,
вогнепальної зброї та боєприпасів, що є на
озброєнні Служби безпеки України, їх
переліки (номенклатури) встановлюються
актами Служби безпеки України.
11.
Заборонено
використання
та
застосування заходів примусу до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб похилого
віку або з вираженими ознаками інвалідності
та малолітніх, крім випадків учинення ними
групового та/або збройного нападу чи опору
або якщо є безпосередня загроза життю чи
здоров'ю співробітника Служби безпеки
України або іншої особи.
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1. Співробітник Служби безпеки України з
метою виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, у
виняткових випадках має право застосовувати
заходи примусу, до яких належать: фізичний
вплив (сила), застосування спеціальних
засобів та вогнепальної зброї.

Пропозиції та поправки до проекту

національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії співробітники
Служби безпеки України мають право
застосовувати військову та спеціальну
(спеціального призначення) техніку.
7. Перевищення співробітником Служби
безпеки України своїх повноважень при
застосуванні заходів примусу тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
8.
Використання
та
застосування
спеціальних засобів, вогнепальної зброї
співробітниками Служби безпеки України
здійснюються відповідно до закону. Порядок
зберігання, носіння, спеціальних засобів,
вогнепальної зброї та боєприпасів, що є на
озброєнні Служби безпеки України, їх
переліки (номенклатури) встановлюються
актами Служби безпеки України.
9.
Заборонено
використання
та
застосування заходів примусу до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб похилого
віку або з вираженими ознаками інвалідності
та малолітніх, крім випадків учинення ними
групового та/або збройного нападу чи опору
або якщо є безпосередня загроза життю чи
здоров'ю співробітника Служби безпеки
України, або життю чи здоров'ю іншої
особи.».
-810- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)
Частину 1 статті 18 Законопроекту,
доповнити другим реченням, такого змісту:
«Співробітник Служби безпеки України, під
час виконання своїх завдань, повинен
дотримуватися гарантованих Конституцією
України прав і свобод громадян».
-811- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Абзац перший пункту 1 статті 18 Розділу
ІІІ законопроекту, викласти у наступній
редакції: «1. Співробітники Служби безпеки
України під час виконання службових

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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обов’язків у виняткових випадках мають
право застосовувати заходи фізичного впливу
(силу), спеціальні засоби та вогнепальну
зброю на підставах і в порядку, передбачених
Законом України «Про Національну поліцію».
Застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів та вогнепальної зброї має
бути адекватним рівню загрози.»;
-812- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині першій статті 18 після слів
«визначених цим Законом» доповнити
словами «, в межах повноважень»;
296

Застосування заходів примусу має бути
адекватним рівню загрози.

297

-813- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині другій статті 18 слово
«адекватним»
замінити
словом
«пропорційним».
-814- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Після абзацу 2 частину 1 статті 18
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо співробітника Служби безпеки
України неможливо ідентифікувати за
зовнішніми ознаками, він зобов’язаний
пред’явити особі документ, що посвідчує його
повноваження.»
Відповідно абзац 3 вважати абзацом 4.
298

299

Співробітник Служби безпеки України має
право зберігати, носити, використовувати та
застосовувати спеціальні засоби і вогнепальну
зброю лише за умови проходження ним
спеціальної підготовки.
2.
Заходом
фізичного
впливу
є
застосування будь-якої фізичної сили, у тому
числі спеціальних прийомів боротьби
(рукопашного бою), з метою припинення

-815- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 статті 18
Розділу ІІІ законопроекту – виключити.

Відхилено
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№

300

301
302

303

304

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

протиправних діянь (дій або бездіяльності)
правопорушника.
3. Спеціальний засіб – це пристрій, прилад,
предмет,
спеціально
виготовлений,
конструктивно призначений і технічно
придатний для захисту людей від ураження
різними предметами (у тому числі зброєю),
тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника,
супротивника),
пригнічення чи обмеження волі людини
(психологічної
чи
фізичної)
шляхом
здійснення впливу на неї чи на предмети, що
її оточують, а також засоби активної оборони,
військова та спеціальна техніка, службові
тварини, з чітким регулюванням підстав і
правил застосування таких засобів та
службових тварин.
4. Співробітник Служби безпеки України
уповноважений на використання заходів
примусу визначених виключно цим Законом.
5. Не є заходом примусу використання
співробітником Служби безпеки України
засобів індивідуального захисту (шоломів,
бронежилетів, засобів, що унеможливлюють
ідентифікацію особи, та іншого спеціального
екіпірування).
6. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно зупинити застосування
певного виду заходу примусу в момент
досягнення очікуваного результату, а також за
необхідності – надати домедичну допомогу та
забезпечити надання медичної допомоги
медичними працівниками особам, які зазнали
фізичної шкоди внаслідок застосування
заходів примусу.
7. Не допускається застосування зброї в
напрямку території суміжної держави, за
винятком випадків відбиття збройного
нападу, відсічі і стримування збройної агресії,
або вторгнення на територію України
озброєної (військової) особи та/або групи
осіб, збройних сил інших держав, припинення

Відповідно, пункти «8.», «9.», «10.», «11.»
вважати пунктами «2.», «3.», «4.», «5.»;
-816- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Визначення поняття «Спеціальний засіб»
пропонуємо перенести із частини третьої
статті 18 до статті 1 проекту, яка спеціально
присвячена розкриттю сенсу вживаних у
цьому
проекті
дефініцій.
Відповідно,
пропонуємо змінити нумерацію наступних
частин цієї статті.

-817- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Відхилено

Частину 6 статті 18 Законопроекту,
викласти в такій редакції: «Співробітник
Служби безпеки України зобов’язаний
негайно зупинити застосування певного виду
заходу примусу, якщо таке застосування
становить загрозу для життя та здоров’я
людини».

256

№

305

Редакція, прийнята в першому читанні

збройних провокацій, ведення вогню з
території суміжної держави, а також відбиття
нападу або припинення збройного опору
особи та/або групи осіб, яка незаконно
перетинає
чи
намагається
незаконно
перетнути державний кордон України.
8. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати військову та
спеціальну техніку в особливий період, під час
проведення антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії відповідно до
законодавства України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-818- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано редакційно

Співробітник Служби безпеки України має
право застосовувати військову та спеціальну
техніку в особливий період, під час дії
правового режиму воєнного стану, під час
проведення антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії відповідно до
законодавства України.
-819- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано
редакційно у ч.6 ст.18

8. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати військову та
спеціальну техніку в особливий період, під час
проведення антитерористичної операції,
спеціальної операції, спеціального або
оперативно-бойового заходу або здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії відповідно до законодавства України.
-820- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано
редакційно у ч.6 ст.18

8. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати військову та
спеціальну техніку в особливий період, під час
дії правового режиму воєнного стану, під час
проведення антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії відповідно до
законодавства України.
-821- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано
редакційно у ч.6 ст.18

Частину восьму статті 18 розділу І
проєкту Закону викласти у такій редакції:
«Співробітник Служби безпеки України при

Враховано
редакційно у ч.6 ст.18

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійсненні своїх посадових обов’язків має
право застосовувати військову та спеціальну
техніку в особливий період, під час
проведення антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії відповідно до
законодавства України.»
306

307

308

309

9.
Застосування
заходів
примусу
співробітниками Служби безпеки України в
разі їх участі в операції з боротьби з
міжнародним
тероризмом,
проведення
антитерористичної операції або затримання
правопорушників, під час їх безпосереднього
переслідування, на території іншої держави
здійснюється відповідно до укладених
міжнародних договорів України, згоду на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
10. Перевищення співробітником Служби
безпеки України своїх повноважень при
застосуванні заходів примусу тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
11. Правила зберігання, носіння та
застосування спеціальних засобів, що є на
озброєнні Служби безпеки України, порядок
зберігання і носіння вогнепальної зброї
співробітниками Служби безпеки України,
яка знаходиться в розпорядженні Служби
безпеки України, перелік вогнепальної зброї
та боєприпасів, що ними застосовуються при
виконанні покладених на Службу безпеки
України
завдань,
встановлюються
нормативними актами Служби безпеки
України.
12.
Заборонено
використання
та
застосування заходів примусу до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб похилого
віку або з вираженими ознаками інвалідності
та малолітніх, крім випадків учинення ними
групового та/або збройного нападу чи опору
або якщо є безпосередня загроза життю чи

-822- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

У частині дванадцятій статті 18 перед
словом "опору" додати слово "збройного"
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здоров'ю співробітника Служби безпеки
України, або життю чи здоров'ю іншої особи,
якщо відбити такий напад або опір чи усунути
загрозу іншим чином неможливо.
310

311

Стаття 19. Порядок застосування заходів
примусу

-823- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Статтю 18 Законопроекту доповнити
частинами 13-14 такого змісту: «13. Якщо
співробітника Служби безпеки України
неможливо ідентифікувати за зовнішніми
ознаками, він зобов’язаний пред’явити особі
документ, що посвідчує його повноваження.
14. Під час застосування заходів примусу
співробітники Служби безпеки України
зобов’язані повідомити особі про причини
застосування до неї таких заходів, а також
довести до її відома нормативно-правові акти,
на підставі яких застосовуються такі заходи.»
-824- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

Статтю 18 доповнити новою частиною 13
такого змісту:
«13. Співробітник Служби безпеки
України, що здійснив затримання особи, яка
вчинила
правопорушення,
зобов’язаний
негайно повідомити про це орган (установу),
уповноважений
законом
на
надання
безоплатної правової допомоги. У разі
неприбуття в установлений законодавством
строк захисника, призначеного органом
(установою), уповноваженим законом на
надання безоплатної правової допомоги,
уповноважена службова особа негайно
повідомляє про це відповідний орган
(установу), уповноважений законом на
надання безоплатної правової допомоги.».
-825- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Статтю 19 Розділу ІІІ законопроекту –
виключити;
-826- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Стаття 19. Порядок застосування заходів
примусу

Відхилено
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312

313

314

315

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний заздалегідь попередити особу
про застосування заходів примусу і надати їй
достатньо часу для виконання законної
вимоги співробітника, крім випадку, коли
зволікання може спричинити посягання на
життя і здоров'я особи та/або співробітника
Служби безпеки України або інші тяжкі
наслідки, або в ситуації, що склалася, таке
попередження
є
невиправданим
або
неможливим.

2. У разі неможливості уникнути
застосування заходу примусу такий захід
примусу не повинен перевищувати міри,
необхідної для виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, і має
зводитися до мінімізації завдання шкоди
життю та здоров'ю особи, яка скоїла
правопорушення, та життю і здоров'ю інших
осіб. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний при завданні фізичної шкоди
вжити заходів щодо надання невідкладної
домедичної допомоги особі, яка постраждала
в результаті застосування заходу примусу.
3. Попередження може бути зроблено
голосом, а за значної відстані або звернення до
великої групи людей – через гучномовні
установки, підсилювачі звуку.
4. Вид та інтенсивність застосування
заходу примусу визначаються співробітником
Служби безпеки України з урахуванням
конкретної
ситуації,
характеру

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Статтю 19 Розділу ІІІ законопроекту –
виключити;
-827- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

1. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний заздалегідь попередити особу
про застосування заходів примусу і надати їй
достатньо часу для виконання законної
вимоги співробітника, крім випадку, коли
зволікання може спричинити посягання на
життя і здоров'я особи та/або співробітника
Служби безпеки України або інші тяжкі
наслідки, або в ситуації, що склалася, таке
попередження
є
невиправданим
або
неможливим.
Якщо співробітника Служби безпеки
України неможливо ідентифікувати за
зовнішніми ознаками, він зобов’язаний
пред’явити особі документ, що посвідчує його
повноваження.
-828- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

1. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний заздалегідь попередити особу
про застосування заходів примусу і надати їй
достатньо часу для виконання законної
вимоги співробітника, крім випадку, коли
зволікання може спричинити посягання на
життя і здоров'я особи та/або співробітника
Служби безпеки України або інші тяжкі
наслідки, або якщо в ситуації, що склалася,
таке попередження є невиправданим або
неможливим.

Відхилено

2. У разі неможливості уникнути
застосування заходу примусу такий захід
примусу не повинен перевищувати міри,
необхідної для виконання покладених на
Службу безпеки України завдань, і має
зводитися до мінімізації завдання шкоди
життю та здоров'ю особи, яка скоїла
правопорушення, та життю або здоров'ю
інших осіб. Співробітник Служби безпеки
України зобов'язаний при завданні фізичної
шкоди вжити заходів щодо надання
невідкладної домедичної допомоги особі, яка
постраждала в результаті застосування заходу
примусу.
3. Попередження може бути зроблено
голосом, а за значної відстані або звернення до
великої групи людей – через гучномовні
установки, підсилювачі звуку.
4. Вид та інтенсивність застосування
заходу примусу визначаються співробітником
Служби безпеки України з урахуванням
конкретної
ситуації,
характеру

В частині 2 статті 19 Законопроекту, слова
«і має зводитися до мінімізації завдання»
замінити на слова «та не повинен завдавати»

260

№

316

317

318
319
320
321

Редакція, прийнята в першому читанні

правопорушення
та
індивідуальних
особливостей особи, яка вчинила або вчиняє
правопорушення.
Стаття 20. Застосування фізичного впливу
(сили)

1.Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати фізичний вплив
(силу), у тому числі спеціальні прийоми
боротьби (рукопашного бою), для:

Пропозиції та поправки до проекту

-829- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Статтю 20 Розділу ІІІ законопроекту –
виключити;
-830- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Статтю 20 Розділу ІІІ законопроекту –
виключити;
-831- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)
частину першу статті 20 викласти у такій
редакції:
«1.Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати фізичний вплив
(силу), у тому числі спеціальні прийоми
боротьби
(рукопашного
бою),
якщо
застосування інших заходів, передбачених
законом, не забезпечує виконання покладених
на нього повноважень, для:
1) забезпечення особистої безпеки або/та
безпеки інших осіб;
2) припинення правопорушення;
3) затримання особи, яка вчинила
правопорушення;
4) обмеження доступу в місця та/або на
об'єкт, що перебуває під охороною, або з
метою
проникнення
до
захопленого
терористами чи іншими озброєними особами
об'єкта (у тому числі публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння особи)»;

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

правопорушення
та
індивідуальних
особливостей особи, яка вчинила або вчиняє
правопорушення.
Стаття 20. Застосування фізичного впливу
(сили)

Відхилено

Враховано редакційно

1. Співробітник Служби безпеки України з
метою виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, у
виняткових випадках має право застосовувати
фізичний вплив (силу), у тому числі
спеціальні прийоми боротьби (рукопашного
бою), для:
1) забезпечення особистої безпеки або/та
безпеки інших осіб;
2) припинення правопорушення;
3) затримання особи, яка вчинила
правопорушення;
4) обмеження доступу в місця та/або на
об'єкт, що перебуває під охороною, або з
метою
проникнення
до
захопленого
терористами чи іншими озброєними особами
об'єкта (у тому числі публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння особи).

1) забезпечення особистої безпеки або/та
безпеки інших осіб;
2) припинення правопорушення;
3) затримання особи, яка вчинила
правопорушення;
4) обмеження доступу в місця та/або на
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативно-
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розшукових заходів та процесуальних дій),
або з метою проникнення до об'єкта (у тому
числі публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи, автомобільного
транспорту тощо), захопленого терористами
чи іншими особами, якщо такі особи
перешкоджають проникненню до об’єкта.
Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
фізичного впливу (сили), а начальник
(керівник)
або
заступник
начальника
(керівника)
функціонального
підрозділу
Центрального управління, регіонального
органу, закладу (підрозділу закладу) і
установи Служби безпеки України –
невідкладно письмово поінформувати про це
прокурора.

Стаття 21. Застосування та використання
спеціальних засобів
1. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати такі спеціальні
засоби:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-832- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Відхилено

В абз. 2 ч. 1 ст. 20 Законопроекту, після
слів «в якій він проходить службу» доповнити
такими словами «та Центр безоплатної
правової допомоги»
-833- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління,
регіонального
органу,
тренінгового центру, установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
фізичного впливу (сили), а начальник
(керівник)
або
заступник
начальника
(керівника) функціонального підрозділу
Центрального управління, регіонального
органу, тренінгового центру, установи
Служби безпеки України – невідкладно
письмово поінформувати про це прокурора.
-834- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Стаття 21. Застосування та використання
спеціальних засобів

Відхилено

1. Співробітники Служби безпеки України
під час виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, у
випадках, визначених у цій статті, можуть
застосовувати такі спеціальні засоби:
1) гумові та пластикові кийки для:

Статтю 21 Розділу ІІІ законопроекту –
виключити;
-835- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Пункти 1, 2. 3, 4, 5 статті 21 Розділу ІІІ
законопроекту – виключити. Відповідно,
пункт «6.» вважати пунктом «1.»;
-836- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

2. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
фізичного впливу (сили).
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

статтю 21 викласвти у такій редакції:
Стаття 21. Застосування та використання
спеціальних засобів
1. Співробітники Служби безпеки України
під час виконання завдань Служби безпеки
України, визначених цим Законом, у
випадках, визначених у цій статті, можуть
застосовувати такі спеціальні засоби:
1) гумові та пластикові кийки для:
а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) затримання особи, яка вчинила
правопорушення і чинить злісну непокору
законній вимозі співробітника Служби
безпеки України;
2) електрошокові пристрої контактної та
контактно-дистанційної дії для: а) відбиття
нападу на співробітника Служби безпеки
України, іншу особу та/або об'єкт, що
перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) відбиття нападу тварини, яка загрожує
життю або здоров'ю співробітника Служби
безпеки України, іншої особи;
3) кайданки та інші засоби обмеження
рухомості:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні
кримінального правопорушення та чинить
опір співробітнику Служби безпеки України
або намагається втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання (доставляння)
затриманого або заарештованого;

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) затримання особи, яка вчинила
правопорушення і чинить злісну непокору
законній вимозі співробітника Служби
безпеки України;
2) електрошокові пристрої контактної та
контактно-дистанційної дії для:
а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) відбиття нападу тварини, яка загрожує
життю або здоров'ю співробітника Служби
безпеки України, іншої особи;
3) кайданки та інші засоби обмеження
рухомості:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні
кримінального правопорушення та чинить
опір співробітнику Служби безпеки України
або намагається втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання (доставляння)
затриманого або заарештованого;
г) якщо особа своїми небезпечними діями
може завдати шкоду собі або оточуючим;
ґ) під час проведення процесуальних дій з
особою у випадках, коли вона може створити
реальну небезпеку оточуючим або собі;
4) засоби, споряджені речовинами
сльозогінної та дратівної дії, – для відбиття
нападу на співробітника Служби безпеки
України, іншу особу та/або об'єкт, що
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г) якщо особа своїми небезпечними діями
може завдати шкоду собі або оточуючим;
ґ) проведення процесуальних дій з особою
у випадках, коли вона може створити реальну
небезпеку оточуючим або собі;
4) засоби, споряджені речовинами
сльозогінної та дратівної дії, – для відбиття
нападу на співробітника Служби безпеки
України, іншу особу та/або об'єкт, що
перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
5) засоби примусової зупинки транспорту
– для примусової зупинки транспортного
засобу, якщо дії водія транспортного засобу
створюють загрозу життю чи здоров'ю
людини;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні
засоби для: а)маркування особи, яка
підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення;
б) маркування речових доказів з метою
подальшого виявлення та затримання осіб,
причетних
до
кримінального
правопорушення;
7) службових собак під час:
а) переслідування та затримання особи,
яка підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення;
б) конвоювання (доставлення) затриманої
або заарештованої особи;
в) охорони об'єктів Служби безпеки
України;
г) відбиття нападу на особу та/або
співробітника Служби безпеки України, а
також на об'єкт, що перебуває під охороною (у
тому числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
5) засоби примусової зупинки транспорту
– для примусової зупинки транспортного
засобу, якщо дії водія транспортного засобу
створюють загрозу життю чи здоров'ю
людини;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні
засоби для:
а) маркування особи, яка підозрюється у
вчиненні кримінального правопорушення;
б) маркування речових доказів з метою
подальшого виявлення та затримання осіб,
причетних
до
кримінального
правопорушення;
7) службових собак під час:
а) переслідування та затримання особи,
яка підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення;
б) конвоювання (доставлення) затриманої
або заарештованої особи;
в) охорони об'єктів Служби безпеки
України;
г) відбиття нападу на особу та/або
співробітника Служби безпеки України, а
також на об'єкт, що перебуває під охороною (у
тому числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
ґ) здійснення заходів, пов'язаних із
протидією тероризму;
8) пристрої, гранати та боєприпаси
світлозвукової дії, засоби акустичного та
мікрохвильового впливу для:
а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
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ґ) здійснення заходів, пов'язаних із
протидією тероризму;
8) пристрої, гранати та боєприпаси
світлозвукової дії, засоби акустичного та
мікрохвильового впливу для:
а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) затримання особи, яка чинить збройний
опір (наявності обґрунтованої інформації, що
свідчить про можливість вчинення такого
опору), або щоб змусити таку особу залишити
територію (транспортний засіб, будівлю,
споруду, земельну ділянку), на якій вона
перебуває;
в)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
9) пристрої, гранати, боєприпаси та
малогабаритні
підривні
пристрої
для
руйнування
перешкод
і
примусового
відчинення приміщень застосовуються для:
а) затримання особи;
б)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
в) руйнування перешкод і примусового
відчинення та проникнення до об’єкта (у тому
числі публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи, автомобільного
транспорту тощо);
10) пристрої для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, для:
а) захисту від нападу, що загрожує життю
та здоров'ю людини, у тому числі
співробітника Служби безпеки України;
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контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) затримання особи, яка чинить збройний
опір або за наявності обґрунтованої
інформації стосовно такої особи, що свідчить
про можливість вчинення нею такого опору, з
метою змусити таку особу залишити
територію (транспортний засіб, будівлю,
споруду, земельну ділянку), на якій вона
перебуває;
в)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
9) пристрої, гранати, боєприпаси та
малогабаритні
підривні
пристрої
для
руйнування
перешкод
і
примусового
відчинення приміщень для:
а) затримання особи;
б)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
в) руйнування перешкод і примусового
відчинення та проникнення до об’єкта (у тому
числі публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи, автомобільного
транспорту тощо);
10) пристрої для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, для:
а) захисту від нападу, що загрожує життю
та здоров'ю людини, у тому числі
співробітника Служби безпеки України;
б) відбиття збройного нападу на об'єкт, що
перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт, конвой, житлове та
нежитлове приміщення, а також для
звільнення їх у разі захоплення;
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б) відбиття збройного нападу на об'єкт, що
перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт, конвой, житлове та
нежитлове приміщення, а також для
звільнення їх у разі захоплення;
в) затримання особи, яка підозрюється у
вчиненні злочину і яка намагається втекти;
г) затримання особи, яка чинить збройний
опір або намагається втекти після затримання,
арешту або з-під варти;
ґ) затримання озброєної особи, яка
погрожує застосуванням зброї та інших
предметів, що загрожують життю чи здоров'ю
людини, у тому числі співробітника Служби
безпеки України;
д) подання сигналу тривоги або виклику
допоміжних сил; е) знешкодження тварини,
яка загрожує життю чи здоров'ю людини;
є) відбиття групового нападу;
11) засоби, споряджені безпечними
димоутворювальними препаратами, для:
а)
забезпечення
маскування
дій
співробітника Служби безпеки України,
спрямованих на затримання особи, яка чинить
збройний опір (наявності обґрунтованої
інформації, що свідчить про можливість
вчинення
такого
опору),
або
для
примушування такої особи до залишення
території (транспортного засобу, будівлі,
споруди, земельної ділянки), на якій вона
перебуває;
б)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
12) бронемашини та інші спеціальні
(спеціалізовані) транспортні засоби для: а)
відбиття групового нападу;
б) примусової зупинки транспортного
засобу, якщо дії водія транспортного засобу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
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в) затримання особи, яка підозрюється у
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого
злочину і намагається втекти;
г) затримання особи, яка чинить збройний
опір або намагається втекти після затримання,
арешту або з-під варти;
ґ) затримання озброєної особи, яка
погрожує застосуванням зброї та інших
предметів, що загрожують життю чи здоров'ю
людини, у тому числі співробітника Служби
безпеки України;
д) подання сигналу тривоги або виклику
допоміжних сил;
е) знешкодження тварини, яка загрожує
життю чи здоров'ю людини;
є) відбиття групового нападу;
11) засоби, споряджені безпечними
димоутворювальними препаратами, для:
а)
забезпечення
маскування
дій
співробітника Служби безпеки України,
спрямованих на затримання особи, яка чинить
збройний опір або за наявності обґрунтованої
інформації стосовно такої особи, що свідчить
про можливість вчинення нею такого опору,
або для примушування такої особи до
залишення території (транспортного засобу,
будівлі, споруди, земельної ділянки), на якій
вона перебуває;
б)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
12) бронемашини та інші спеціальні
(спеціалізовані) транспортні засоби для:
а) відбиття групового нападу;
б) примусової зупинки транспортного
засобу, якщо дії водія транспортного засобу
створюють загрозу життю чи здоров'ю
людини;
в) затримання озброєної особи, яка
підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення;

266

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

створюють загрозу життю чи здоров'ю
людини;
в) затримання озброєної особи, яка
підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення; г) звільнення шляху для
руху співробітників Служби безпеки України
під час реалізації повноважень, у разі
блокування їх напрямку руху іншими
транспортними засобами, перешкодами тощо;
13) водні і повітряні (безпілотні повітряні)
судна використовуються для:
а) забезпечення здійснення заходів,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (у
тому
числі
під
час
реалізації
попереджувальних,
режимних,
організаційних, виховних та інших заходів);
б) припинення діяльності на території
України незаконних збройних і воєнізованих
формувань, інших організацій, груп та осіб,
діяльність яких створює загрозу державній
безпеці;
14) засоби радіоелектронної протидії
(радіоелектронного придушення) для:
а) забезпечення здійснення заходів,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (у
тому
числі
під
час
реалізації
попереджувальних,
режимних,
організаційних, виховних та інших заходів);
б) припинення діяльності на території
України незаконних збройних і воєнізованих
формувань, інших організацій, груп та осіб,
діяльність яких створює загрозу державній
безпеці; г) захисту об’єктів Служби безпеки
України та маскування дій співробітників
Служби безпеки України.
2. Співробітнику Служби безпеки України
заборонено:
1)
наносити
удари
гумовими
(пластиковими) кийками по голові, шиї,
ключичній ділянці, статевих органах,
попереку (куприку) і в живіт;
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г)
звільнення
шляху
для
руху
співробітників Служби безпеки України під
час
реалізації
завдань,
передбачених
пунктами 1 - 3 частини першої статті 3, у разі
блокування їх напрямку руху іншими
транспортними засобами, перешкодами тощо;
13) водні і повітряні (безпілотні повітряні)
судна для:
а) забезпечення здійснення заходів,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (у
тому
числі
під
час
реалізації
попереджувальних,
режимних,
організаційних, виховних та інших заходів);
б) припинення діяльності на території
України незаконних збройних і воєнізованих
формувань, інших організацій, груп та осіб,
діяльність яких створює загрозу державній
безпеці;
14) засоби радіоелектронної протидії
(радіоелектронного придушення) для:
а) забезпечення здійснення заходів,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (у
тому
числі
під
час
реалізації
попереджувальних,
режимних,
організаційних, виховних та інших заходів);
б) припинення діяльності на території
України незаконних збройних і воєнізованих
формувань, інших організацій, груп та осіб,
діяльність яких створює загрозу державній
безпеці;
в) захисту об’єктів Служби безпеки
України та маскування дій співробітників
Служби безпеки України.
2. Співробітнику Служби безпеки України
заборонено:
1)
наносити
удари
гумовими
(пластиковими) кийками по голові, шиї,
ключичній ділянці, статевих органах,
попереку (куприку) і в живіт;
2) під час застосування засобів,
споряджених речовинами сльозогінної та
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2) під час застосування засобів,
споряджених речовинами сльозогінної та
дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу
по людях, розкидання і відстрілювання гранат
у натовп, повторне застосування їх у межах
зони ураження в період дії цих речовин;
3) відстрілювати патрони, споряджені
гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями
метальними
снарядами
несмертельної дії, з порушенням визначених
технічними характеристиками вимог щодо
відстані від особи та стрільби в напрямку
голови людини;
4) застосовувати засоби примусової
зупинки транспорту для примусової зупинки
мотоциклів,
мотоколясок,
моторолерів,
мопедів, транспортного засобу, що здійснює
пасажирські
перевезення,
а
також
застосовувати такі засоби на гірських шляхах
або ділянках шляхів з обмеженою видимістю,
залізничних
переїздах,
мостах,
шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
5) застосовувати кайданки більше ніж 2
години безперервно або без послаблення їх
тиску.
3.
Застосування
малогабаритного
підривного
пристрою
для
відкриття
приміщень є виправданим, якщо шкода,
заподіяна
правам
та
інтересам,
які
охороняються законом, є меншою, ніж шкода,
яку вдалося відвернути.
Дозволяється самостійне виготовлення та
використання малогабаритного підривного
пристрою
для
відкриття
приміщень
співробітником Служби безпеки України, за
умови
проходження
ним
відповідної
спеціальної підготовки та дотримання правил
проведення вибухових робіт в порядку
визначеному актами Служби безпеки
України.
4. Допустимі параметри спеціальних
засобів у частині їх фізичного, хімічного та
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дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу
по людях, розкидання і відстрілювання гранат
у натовп, повторне застосування їх у межах
зони ураження в період дії цих речовин;
3) відстрілювати патрони, споряджені
гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями
метальними
снарядами
несмертельної дії, з порушенням визначених
технічними характеристиками вимог щодо
відстані від особи та стрільби в напрямку
голови людини;
4) застосовувати засоби примусової
зупинки транспорту для примусової зупинки
мотоциклів,
мотоколясок,
моторолерів,
мопедів, транспортного засобу, що здійснює
пасажирські
перевезення,
а
також
застосовувати такі засоби на гірських шляхах
або ділянках шляхів з обмеженою видимістю,
залізничних
переїздах,
мостах,
шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
5) застосовувати кайданки більше ніж дві
години безперервно або без послаблення їх
тиску.
3.
Застосування
малогабаритного
підривного
пристрою
для
відкриття
приміщень є виправданим, якщо шкода,
заподіяна
правам
та
інтересам,
які
охороняються законом, є меншою, ніж шкода,
яку вдалося відвернути.
4. Дозволяється самостійне виготовлення
та використання малогабаритного підривного
пристрою
для
відкриття
приміщень
співробітником Служби безпеки України, за
умови
проходження
ним
відповідної
спеціальної підготовки та дотримання правил
проведення вибухових робіт у порядку
визначеному актами Служби безпеки
України.
5. Допустимі параметри спеціальних
засобів у частині їх фізичного, хімічного та
іншого впливу на організм людини
визначаються уповноваженими установами
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Пропозиції та поправки до проекту

іншого впливу на організм людини
визначаються уповноваженими установами
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я.
5. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
спеціального засобу.
6. Співробітники Служби безпеки
України, а також особи, звільнені зі служби у
Службі безпеки України у зв’язку із
закінченням строку контракту, за станом
здоров’я, за віком (у зв’язку з досягненням
граничного віку перебування на службі), у
зв’язку
із
скороченням
штатів
або
проведенням організаційних заходів – у разі
неможливості їх використання на службі,
через сімейні обставини, у зв’язку з
систематичним невиконанням умов контракту
командуванням
(за
бажанням
військовослужбовця),
у
зв’язку
з
неможливістю призначення на іншу посаду у
разі прямого підпорядкування близькій особі,
за власним бажанням (для співробітників
кадрового складу), для забезпечення власної
безпеки мають право придбавати у власність,
зберігати,
носити,
застосовувати
та
використовувати пристрої для відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими
чи
аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії.
-837- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я.
6. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
спеціального засобу.
7. Співробітники Служби безпеки України,
а також особи, звільнені із служби у Службі
безпеки України у зв’язку із закінченням
строку контракту, за станом здоров’я, за віком
(у зв’язку з досягненням граничного віку
перебування на службі), у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів – у разі неможливості
їх використання на службі, через сімейні
обставини, у зв’язку з систематичним
невиконанням
умов
контракту
командуванням
(за
бажанням
військовослужбовця),
у
зв’язку
з
неможливістю призначення на іншу посаду у
разі прямого підпорядкування близькій особі,
за власним бажанням (для співробітників
кадрового складу), для забезпечення власної
безпеки мають право придбавати у власність,
зберігати,
носити,
застосовувати
та
використовувати пристрої для відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими
чи
аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії.
Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт б) пункту восьмого частини
першої статті 21 викласти в такій редакції:
«б) затримання особи, яка чинить
збройний опір або за наявності обґрунтованої
інформації, що свідчить про можливість
вчинення такого опору, з метою змусити таку
особу залишити територію (транспортний
засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на
якій вона перебуває;»;
-838- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті в) пункту десятого частини
першої статті 21 після слів «у вчиненні»
доповнити словами «тяжкого або особливо
тяжкого»;

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-839- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті г) пункту дванадцятого
частини
першої
статті
21
слово
«повноважень» замінити словами «завдань,
передбачених пунктами 1 - 3 частини першої
статті 3»;
325
326

327

328

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

1) гумові та пластикові кийки для:
а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) затримання особи, яка вчинила
правопорушення і чинить злісну непокору
законній вимозі співробітника Служби
безпеки України;

-840- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Підпункт б пункту 1 частини 1 статті 21
доповнити словами «на підставах, у порядку
та на строки, визначені Конституцією
України,
Кримінальним
процесуальним
кодексом України та Кодексом України про
адміністративні правопорушення, а також
іншими законами України»

2) електрошокові пристрої контактної та
контактно-дистанційної дії для:
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329

а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) відбиття нападу тварини, яка загрожує
життю і здоров'ю співробітника Служби
безпеки України, іншої особи;

330

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-841- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано редакційно

Підпункт "б" пункту 2 частини першої
статті 21 викласти в такій редакції: "б)
відбиття нападу тварини, яка загрожує життю
і здоров'ю співробітника Служби безпеки
України або життю і здоров'ю іншої особи".
-842- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано
редакційно пп. б п.2 ч.1
ст.21

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

331

У підпункті б пункту 2 частини 1 статті 21
слова «життю і здоров'ю» замінити словами
«життю або здоров'ю».
-843- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

332

Пункт 2 частини 1 статті 21 доповнити
новим підпунктом в такого змісту: «в)
затримання особи, яка чинить збройний опір
або намагається втекти з-під варти;»
-844- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Пункт 2 частини 1 статті 21 доповнити
новим підпунктом г такого змісту:
«г)
затримання озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї або інших предметів, що
загрожують життю чи здоров’ю людей,
зокрема співробітнику Служби безпеки
України;»
333
334

335
336

3) кайданки та інші засоби обмеження
рухомості:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні
кримінального правопорушення та чинить
опір співробітнику Служби безпеки України
або намагається втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання (доставляння)
затриманого або заарештованого;
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337

г) якщо особа своїми небезпечними діями
може завдати шкоду собі або оточуючим;
ґ) проведення процесуальних дій з особою
у випадках, коли вона може створити реальну
небезпеку оточуючим або собі;

338

339

340

341
342
343

344
345
346
347
348

4) засоби, споряджені речовинами
сльозогінної та дратівної дії, – для відбиття
нападу на співробітника Служби безпеки
України, іншу особу та/або об'єкт, що
перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
5) засоби примусової зупинки транспорту
– для примусової зупинки транспортного
засобу, якщо дії водія транспортного засобу
створюють загрозу життю чи здоров'ю
людини;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні
засоби для:

Пропозиції та поправки до проекту

-845- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Додати новий підпункт такого змісту:
д) здійснення спеціальних та оперативнобойових заходів.

-846- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

Частину шосту статті 21 вилучити

а)маркування особи, яка підозрюється у
вчиненні кримінального правопорушення;
б) маркування речових доказів з метою
подальшого виявлення та затримання осіб,
причетних
до
кримінального
правопорушення;
7) службових собак під час:
а) переслідування та затримання особи, яка
підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення;
б) конвоювання (доставлення) затриманої
або заарештованої особи;
в) охорони об'єктів Служби безпеки
України;
г) відбиття нападу на особу та/або
співробітника Служби безпеки України, а
також на об'єкт, що перебуває під охороною (у
тому числі тимчасово на час проведення
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350
351

352
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контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
ґ) здійснення заходів, пов'язаних із
протидією тероризму (у тому числі під час
реалізації попереджувальних, режимних,
організаційних, виховних та інші заходів);
8) пристрої, гранати та боєприпаси
світлозвукової дії, засоби акустичного та
мікрохвильового впливу для:
а) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України, іншу особу та/або
об'єкт, що перебуває під охороною (у тому
числі тимчасово на час проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт;
б) затримання особи, яка чинить збройний
опір (наявності обґрунтованої інформації, що
свідчить про вчинення можливість такого
опору), або щоб змусити таку особу залишити
територію (транспортний засіб, будівлю,
споруду, земельну ділянку), на якій вона
перебуває;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-847- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

б) затримання особи, яка чинить збройний
опір (наявності обґрунтованої інформації, що
свідчить про можливість вчинення такого
опору), або щоб змусити таку особу залишити
територію (транспортний засіб, будівлю,
споруду, земельну ділянку), на якій вона
перебуває;
-848- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

підпункт б) пункту 8) частини 1 статті 21
проекту викласти у наступній редакції: "б)
затримання особи, яка чинить збройний опір
(наявності обґрунтованої інформації, що
свідчить про можливість вчинення такого
опору), або щоб змусити таку особу залишити
територію (транспортний засіб, будівлю,
споруду, земельну ділянку), на якій вона
перебуває;"
-849- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В п.п. б) п. 8) додати слова "після
попередження про необхідність припинення
протиправних дій і намір їх застосування"
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353

в)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
9) пристрої, гранати, боєприпаси та
малогабаритні
підривні
пристрої
для
руйнування
перешкод
і
примусового
відчинення приміщень застосовуються для:
а) затримання особи;

354

355

Пропозиції та поправки до проекту

-850- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

П.п. а) п. 9) - вилучити, змінивши
нумерацію пунктів
356
357

358

359
360

361

б)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
в) руйнування перешкод і примусового
відчинення та проникнення до об’єкта (у тому
числі публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи, автомобільного
транспорту тощо);
10) пристрої для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, для:
а) захисту від нападу, що загрожує життю
та здоров'ю людини, у тому числі
співробітника Служби безпеки України;
б) відбиття збройного нападу на об'єкт, що
перебуває під охороною (у тому числі
тимчасово
на
час
проведення
контррозвідувальних,
оперативнорозшукових заходів та процесуальних дій),
службовий автотранспорт, конвой, житлове та
нежитлове приміщення, а також для
звільнення їх у разі захоплення;
в) затримання особи, яка підозрюється у
вчиненні злочину і яка намагається втекти;

-851- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 21: - підпункт «в» пункту 10
частини першої викласти у такій редакції:
«в)затримання особи, яка підозрюється у
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого
злочину і яка намагається втекти»;
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362

г) затримання особи, яка чинить збройний
опір або намагається втекти після затримання,
арешту або з-під варти;
ґ) затримання озброєної особи, яка
погрожує застосуванням зброї та інших
предметів, що загрожують життю чи здоров'ю
людини, у тому числі співробітника Служби
безпеки України;
д) подання сигналу тривоги або виклику
допоміжних сил;
е) знешкодження тварини, яка загрожує
життю чи здоров'ю людини;;
є) відбиття групового нападу;

363

364
365
366

Пропозиції та поправки до проекту

-852- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

в п.п.є) п. 10) додати слова "що загрожує
життю чи здоров’ю людини "
367
368

369
370
371

11) засоби, споряджені безпечними
димоутворювальними препаратами, для:
а)
забезпечення
маскування
дій
співробітника Служби безпеки України,
спрямованих на затримання особи, яка чинить
збройний опір (наявності обґрунтованої
інформації, що свідчить про можливість
вчинення
такого
опору),
або
для
примушування такої особи до залишення
території (транспортного засобу, будівлі,
споруди, земельної ділянки), на якій вона
перебуває;
б)
звільнення
особи,
незаконно
позбавленої свободи, у тому числі внаслідок
вчинення терористичного акту;
12) бронемашини та інші спеціальні
(спеціалізовані) транспортні засоби для:
а) відбиття групового нападу;

-853- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 21: - у підпункті «а» пункту 11
частини
першої
слова
«(наявності
обґрунтованої інформації, що свідчить про
можливість
вчинення
такого
опору)»
виключити;

-854- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п.п. а) п.12) додатти слова "що загрожує
життю чи здоров’ю людини"
-855- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 21: підпункт «а» пункту 12 частини
першої викласти у такій редакції: «а) відбиття
групового нападу, що загрожує життю та
здоров’ю людини»;
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372

б) примусової зупинки транспортного
засобу, якщо дії водія транспортного засобу
створюють загрозу життю чи здоров'ю
людини;
в) затримання озброєної особи, яка
підозрюється у вчиненні злочину;
г)
звільнення
шляху
для
руху
співробітників Служби безпеки України під
час реалізації повноважень, у разі блокування
їх напрямку руху іншими транспортними
засобами, перешкодами тощо;
13) водні і повітряні (безпілотні повітряні)
судна використовуються для:

373
374

375

376

377

378

379
380

381

а) забезпечення здійснення заходів,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (у
тому
числі
під
час
реалізації
попереджувальних,
режимних,
організаційних, виховних та інших заходів);
б)
протидії
транснаціональній
організованій злочинності та іншій злочинній
діяльності, що становить загрозу державній
безпеці;
в) припинення діяльності на території
України незаконних збройних і воєнізованих
формувань, інших угруповань або об'єднань,
діяльність яких створює загрозу державній
безпеці
14) засоби радіоелектронної протидії
(радіолектронного придушення) для:
а) забезпечення здійснення заходів,
спрямованих на боротьбу з тероризмом (у
тому
числі
під
час
реалізації
попереджувальних,
режимних,
організаційних, виховних та інших заходів);
б)
протидії
транснаціональній
організованій злочинності та іншій злочинній
діяльності, що становить загрозу державній
безпеці;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-856- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

13) водні і безпілотні повітряні судна
використовуються для:
-857- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 21: - у підпункті «а» пункту 13
частини першої слова «(у тому числі під час
реалізації попереджувальних, режимних,
організаційних, виховних та інших заходів)»
виключити;
-858- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

б) протидії злочинній діяльності, що
становить загрозу державній безпеці;

-859- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

б) протидії злочинній діяльності, що
становить загрозу державній безпеці;
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382

в) припинення діяльності на території
України незаконних збройних і воєнізованих
формувань, інших угруповань або об'єднань,
діяльність яких створює загрозу державній
безпеці
г) захисту об’єктів Служби безпеки
України та маскування дій співробітників
Служби безпеки України.
2. Співробітнику Служби безпеки України
заборонено:
1)
наносити
удари
гумовими
(пластиковими) кийками по голові, шиї,
ключичній ділянці, статевих органах,
попереку (куприку) і в живіт;
2) під час застосування засобів,
споряджених речовинами сльозогінної та
дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу
по людях, розкидання і відстрілювання гранат
у натовп, повторне застосування їх у межах
зони ураження в період дії цих речовин;
3) відстрілювати патрони, споряджені
гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями
метальними
снарядами
несмертельної дії, з порушенням визначених
технічними характеристиками вимог щодо
відстані від особи та стрільби в напрямку
голови людини;
4) застосовувати засоби примусової
зупинки транспорту для примусової зупинки
мотоциклів,
мотоколясок,
моторолерів,
мопедів, транспортного засобу, що здійснює
пасажирські
перевезення,
а
також
застосовувати такі засоби на гірських шляхах
або ділянках шляхів з обмеженою видимістю,
залізничних
переїздах,
мостах,
шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
5) застосовувати кайданки більше ніж 2
години безперервно або без послаблення їх
тиску.
3.
Застосування
малогабаритного
підривного
пристрою
для
відкриття
приміщень є виправданим, якщо шкода,

383
384
385

386

387

388

389
390

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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заподіяна
правам
та
інтересам,
які
охороняються законом, є меншою, ніж шкода,
яку вдалося відвернути.
Дозволяється самостійне виготовлення та
використання малогабаритного підривного
пристрою
для
відкриття
приміщень
співробітником Служби безпеки України, за
умови
проходження
ним
відповідної
спеціальної підготовки та дотримання правил
проведення вибухових робіт на підставі
нормативно-правового
акту,
що
розробляється та затверджується Службою
безпеки
України
в
установленому
законодавством порядку.
4. Допустимі параметри спеціальних
засобів у частині їх фізичного, хімічного та
іншого впливу на організм людини
визначаються уповноваженими установами
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я.
Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
фізичного впливу (сили), а начальник
(керівник)
або
заступник
начальника
(керівника)
функціонального
підрозділу
Центрального управління, регіонального
органу, закладу (підрозділу закладу) і
установи Служби безпеки України –
невідкладно письмово поінформувати про це
прокурора.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-860- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Відхилено

В абз. 2 ч. 4 ст. 21 Законопроекту, після
слів «в якій він проходить службу» доповнити
такими словами «та Центр безоплатної
правової допомоги»
-861- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про завдання особі тілесних ушкоджень,
каліцтва або смерті внаслідок застосування
спеціального засобу, а начальник (керівник)
або заступник начальника (керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
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6. Співробітники Служби безпеки України,
а також особи, звільнені зі служби у Службі
безпеки України у зв’язку із закінченням
строку контракту, за станом здоров’я, за віком
(у зв’язку з досягненням граничного віку
перебування на службі), у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів – у разі неможливості
їх використання на службі, через сімейні
обставини, у зв’язку з систематичним
невиконанням
умов
контракту
командуванням
(за
бажанням
військовослужбовця),
у
зв’язку
з
неможливістю призначення на іншу посаду у
разі прямого підпорядкування близькій особі;
за власним бажанням (для осіб офіцерського
складу, які проходять кадрову військову
службу), для забезпечення власної безпеки
мають право придбавати у власність пристрої

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(підрозділу закладу) і установи Служби
безпеки України – невідкладно письмово
поінформувати про це прокурора.
-862- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно повідомити (усно або
письмово) начальника (керівника) або
заступника
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління,
регіонального
органу,
тренінгового центру, установи Служби
безпеки
України, в якій він проходить
службу, про завдання особі тілесних
ушкоджень, каліцтва або смерті внаслідок
застосування фізичного впливу (сили), а
начальник
(керівник)
або
заступник
начальника (керівника) функціонального
підрозділу
Центрального
управління,
регіонального органу, тренінгового центру,
установи Служби безпеки України –
невідкладно письмово поінформувати про це
прокурора.
-863- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Співробітники Служби безпеки України,
а також особи, звільнені зі служби у Службі
безпеки України у зв’язку із закінченням
строку контракту, за станом здоров’я, за віком
(у зв’язку з досягненням граничного віку
перебування на службі), у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів – у разі неможливості
їх використання на службі, через сімейні
обставини, у зв’язку з систематичним
невиконанням
умов
контракту
командуванням
(за
бажанням
військовослужбовця),
у
зв’язку
з
неможливістю призначення на іншу посаду у
разі прямого підпорядкування близькій особі;
за власним бажанням (для осіб офіцерського
складу, які проходять кадрову військову
службу), для забезпечення власної безпеки
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Пропозиції та поправки до проекту

для
відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями
метальними
снарядами
несмертельної дії.

мають право придбавати у власність,
зберігати, носити та застосовувати пристрої
для
відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями
метальними
снарядами
несмертельної дії.
-864- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Статтю 22 Розділу ІІІ законопроекту –
виключити;
-865- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Стаття 22. Застосування та використання
вогнепальної зброї

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 22. Застосування та використання
вогнепальної зброї

Відхилено

Статтю 22 виключити
396
397

1. Застосування вогнепальної зброї є
найбільш суворим заходом примусу.
2. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
виключно для:

-866- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частини 2-11 статті 22 викласти в такій
редакції:
2. Співробітник Служби безпеки України
може застосовувати вогнепальну зброю
виключно для:
1) відбиття нападу у випадку загрози його
життю чи здоров'ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує
їхньому життю чи здоров'ю;
3) звільнення заручників або осіб, яких
незаконно позбавлено волі, у тому числі
внаслідок вчинення терористичного акту;
4) відбиття нападу на об'єкт, що перебуває
під охороною (у тому числі тимчасово на час
проведення
контррозвідувальних,
оперативно-розшукових
заходів
та
процесуальних
дій),
службовий
автотранспорт, конвой, житлове та нежитлове
приміщення, а також звільнення таких
об'єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею
тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка
намагається втекти;
6) затримання особи, яка чинить збройний
опір, намагається втекти з-під варти з

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

1. Застосування вогнепальної зброї є
найбільш суворим заходом примусу.
2. Співробітник Служби безпеки України
може застосовувати вогнепальну зброю
виключно для:
1) відбиття нападу в разі загрози його
життю чи здоров'ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує
їхньому життю чи здоров'ю;
3) звільнення заручників або осіб, яких
незаконно позбавлено волі, у тому числі
внаслідок вчинення терористичного акту;
4) відбиття нападу на об'єкт, що перебуває
під охороною (у тому числі тимчасово на час
проведення
контррозвідувальних,
оперативно-розшукових
заходів
та
процесуальних
дій),
службовий
автотранспорт, конвой, житлове та нежитлове
приміщення, а також звільнення таких
об'єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею
тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка
намагається втекти;
6) затримання особи, яка чинить збройний
опір, намагається втекти з-під варти з
використанням зброї та/або інших засобів, що
створюють загрозу життю та здоров’ю інших
осіб, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що
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використанням зброї та/або інших засобів, що
створюють загрозу життю та здоров’ю інших
осіб, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що
загрожують життю або здоров'ю людини
та/або співробітника Служби безпеки
України;
7) зупинки транспортного засобу шляхом
його пошкодження, якщо водій своїми діями
створює загрозу життю чи здоров'ю людини
та/або співробітника Служби безпеки
України;
8) знешкодження терористів;
9) звільнення захоплених об’єктів вищих
органів державної влади, об’єктів критичної
інфраструктури, що мають важливе значення
для національної безпеки від осіб, які чинять
збройний опір та/або щодо яких наявна
обґрунтована інформація щодо наявності в
них зброї (інших засобів, використання яких
несе загрозу життю та здоров’ю людей).
3. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки після попередження про необхідність
припинення протиправних дій і намір її
застосування. Попередження про намір
застосування зброї може здійснюватися
одним з таких способів: подання відповідної
голосової
команди;
демонстрація
або
діставання вогнепальної зброї; здійснення
попереджувального пострілу (у безпечному
напрямку).
4. Застосування вогнепальної зброї без
попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує
співробітник Служби безпеки України із
вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до
нього, скоротивши визначену ним відстань, чи
доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також
раптового нападу із застосуванням бойової
техніки, транспортного засобу або іншого
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загрожують життю або здоров'ю людини
та/або співробітника Служби безпеки
України;
7) зупинки транспортного засобу шляхом
його пошкодження, якщо водій своїми діями
створює загрозу життю чи здоров'ю людини
та/або співробітника Служби безпеки
України;
8) знешкодження терористів;
9) звільнення захоплених об’єктів вищих
органів державної влади, об’єктів критичної
інфраструктури, що мають важливе значення
для національної безпеки, від осіб, які чинять
збройний опір та/або щодо яких наявна
обґрунтована інформація щодо наявності в
них зброї (інших засобів, використання яких
несе загрозу життю та здоров’ю людей).
3. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки після попередження про необхідність
припинення протиправних дій і намір її
застосування.
4. Попередження про намір застосування
зброї може здійснюватися одним з таких
способів:
1) подання відповідної голосової команди;
2)
демонстрація
або
діставання
вогнепальної зброї;
3) здійснення попереджувального пострілу
(у безпечному напрямку).
5. Застосування вогнепальної зброї без
попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує
співробітник Служби безпеки України із
вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до
нього, скоротивши визначену ним відстань, чи
доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі
раптового нападу із застосуванням бойової
техніки, транспортного засобу або іншого
засобу, що загрожує життю чи здоров'ю
особи;
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засобу, що загрожує життю чи здоров'ю
особи;
3)
якщо
особа,
затримана
або
заарештована за вчинення тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, втікає із
застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти
вогнепальною зброєю;
6) для знешкодження терористів та інших
осіб, коли їхні дії реально загрожують життю
та
здоров'ю
заручників,
учасників
антитерористичної операції, спеціальної
операції, спеціального або оперативнобойового заходу а також інших осіб;
7) для знешкодження озброєних осіб або
щодо яких наявна обґрунтована інформація
щодо наявності в них зброї (інших засобів,
використання яких несе загрозу життю та
здоров’ю людей), коли попередження про
застосування щодо них зброї створить
реальну загрозу для життя та здоров’я людей
та/або співробітників Служби безпеки
України.
5. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки з метою заподіяння особі такої шкоди,
яка є необхідною і достатньою в такій
обстановці, для негайного відвернення чи
припинення збройного нападу та/або опору. В
разі
знешкодження
терористів,
які
загрожують життю заручників – ступінь
заподіяння шкоди має бути гарантованим для
відвернення загрози.
6. Співробітник Служби безпеки України
може застосовувати вогнепальну зброю у разі
збройного нападу. Під озброєною особою у
цьому Законі слід розуміти особу, яка має при
собі вогнепальну або іншу зброю, або інший
предмет використання якого може завдати
значної шкоди життю та здоров’ю людини.
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3)
якщо
особа,
затримана
або
заарештована за вчинення тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, втікає із
застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти
вогнепальною зброєю;
6) для знешкодження терористів та інших
осіб, коли їхні дії реально загрожують життю
та
здоров'ю
заручників,
учасників
антитерористичної операції, спеціальної
операції, спеціального або оперативнобойового заходу, а також інших осіб;
7) для знешкодження озброєних осіб або
осіб, стосовно яких наявна обґрунтована
інформація щодо наявності в них зброї (інших
засобів, використання яких несе загрозу
життю
та
здоров’ю
людей),
коли
попередження про застосування стосовно них
зброї створить реальну загрозу життю та
здоров’ю людей та/або співробітників
Служби безпеки України.
6. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки з метою заподіяння особі такої шкоди,
яка є необхідною і достатньою в такій
обстановці для негайного відвернення чи
припинення збройного нападу та/або опору.
7. У разі знешкодження терористів, які
загрожують життю та здоров’ю заручників,
ступінь заподіяння шкоди має бути
гарантованим для відвернення загрози.
8. Співробітнику Служби безпеки України
заборонено застосовувати вогнепальну зброю
в місцях, де може бути завдано шкоди іншим
особам, а також у вогненебезпечних та
вибухонебезпечних місцях, крім випадків
необхідності відбиття нападу, подолання
збройного опору або крайньої необхідності.
9. Співробітник Служби безпеки України
має право взяти до рук вогнепальну зброю і
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7. Співробітнику Служби безпеки України
заборонено застосовувати вогнепальну зброю
в місцях, де може бути завдано шкоди іншим
особам, а також у вогненебезпечних та
вибухонебезпечних місцях, крім випадків
необхідності відбиття нападу, подолання
збройного опору або крайньої необхідності.
8. Співробітник Служби безпеки України
має право взяти до рук вогнепальну зброю і
привести її в готовність, якщо вважає, що в
обстановці, яка склалася, можуть виникнути
підстави для її застосування.
9. Під час затримання особи, стосовно якої
у співробітника Служби безпеки України
виникла підозра у вчиненні тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, а також під час
перевірки документів у такої особи
співробітник Служби безпеки України має
право привести в готовність вогнепальну
зброю та попередити особу про можливість її
застосування.
10. Співробітник Служби безпеки України
має право використати вогнепальну зброю для
подання
сигналу
тривоги,
виклику
допоміжних сил або для знешкодження
тварини, яка загрожує (або існує висока
імовірність здійснення нею нападу) життю чи
здоров'ю співробітника Служби безпеки
України або іншої особи.
11. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно усно або письмово
повідомити
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про
застосування
(використання)
вогнепальної зброї, а у випадку, якщо
внаслідок
застосування
(використання)
вогнепальної зброї особі було завдано тілесні
ушкодження, каліцтво або смерть, або
пошкоджено її майно.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

привести її в готовність, якщо вважає, що в
обстановці, яка склалася, можуть виникнути
підстави для її застосування.
10. Під час затримання особи, стосовно
якої у співробітника Служби безпеки України
виникла підозра у вчиненні тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, а також під час
перевірки документів у такої особи
співробітник Служби безпеки України має
право привести в готовність вогнепальну
зброю та попередити особу про можливість її
застосування.
11. Співробітник Служби безпеки України
має право використати вогнепальну зброю для
подання
сигналу
тривоги,
виклику
допоміжних сил або для знешкодження
тварини, яка загрожує (або існує висока
імовірність здійснення нею нападу) життю чи
здоров'ю співробітника Служби безпеки
України або іншої особи.
12. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно усно або письмово
повідомити
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про
застосування
(використання)
вогнепальної зброї.
Примітка. Під озброєною особою в цьому
Законі слід розуміти особу, яка має при собі
вогнепальну чи іншу зброю або інший
предмет, використання якого може завдати
значної шкоди життю та здоров’ю людини.
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-867- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті другому частини п’ятої статті 22
після слів «а також» доповнити словами «у
разі»;

-868- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині сьомій статті 22 після слова
«життю» доповнити словами «та здоров’ю»;

-869- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину шосту статті 22 «6. Співробітник
Служби безпеки України може застосовувати
вогнепальну зброю у разі збройного нападу.»
виключити;
-870- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині дванадцятій статті 22 слова «, а у
випадку, якщо внаслідок застосування
(використання) вогнепальної зброї особі було
завдано тілесні ушкодження, каліцтво або
смерть, або пошкоджено її майно»
виключити;
-871- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Статтю 22 доповнити приміткою такого
змісту:
«Примітка: Під озброєною особою у цьому
Законі слід розуміти особу, яка має при собі
вогнепальну або іншу зброю, або інший
предмет використання якого може завдати
значної шкоди життю та здоров’ю людини.»;
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Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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398

1) відбиття нападу на співробітника
Служби безпеки України у випадку загрози
його життю чи здоров'ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує
їхньому життю чи здоров'ю;
3) звільнення заручників або осіб, яких
незаконно позбавлено волі, у тому числі
внаслідок вчинення терористичного акту;
4) відбиття нападу на об'єкт, що перебуває
під охороною (у тому числі тимчасово на час
проведення
контррозвідувальних,
оперативно-розшукових
заходів
та
процесуальних
дій),
службовий
автотранспорт, конвой, житлове та нежитлове
приміщення, а також звільнення таких
об'єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею
тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка
намагається втекти;
6) затримання особи, яка чинить збройний
опір, намагається втекти з-під варти з
використанням зброї та/або інших засобів, що
створюють загрозу життю та здоров’ю інших
осіб, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що
загрожують життю і здоров'ю людини та/або
співробітника Служби безпеки України;
7) зупинки транспортного засобу шляхом
його пошкодження, якщо водій своїми діями
створює загрозу життю чи здоров'ю людини
та/або співробітника Служби безпеки
України;
8) знешкодження терористів;

399
400
401

402
403

404

405
406

9) звільнення захоплених об’єктів вищих
органів державної влади, об’єктів критичної
інфраструктури, що мають важливе значення
для національної безпеки від осіб, які чинять
збройний опір та/або щодо яких наявна
обгрунтована інформація щодо наявності в
них зброї (інших засобів, використання яких
несе загрозу життю та здоров’ю людей).

Пропозиції та поправки до проекту

-872- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у статті 22: - у пункті 9 частини другої
слова «та/або щодо яких наявна обгрунтована
інформація щодо наявності в них зброї (інших
засобів, використання яких несе загрозу
життю та здоров’ю людей)» виключити;
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3. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки після попередження про необхідність
припинення протиправних дій і намір її
застосування.
Попередження про намір застосування
зброї може здійснюватися шляхом подання
відповідної голосової команди та/або
здійснення попереджувального пострілу (у
безпечному напрямку).

408

409
410

411

412

413
414
415

416

Пропозиції та поправки до проекту

-873- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Попередження про намір застосування
зброї може здійснюватися одним з таких
способів: подання відповідної голосової
команди; демонстрація або діставання
вогнепальної
зброї;
здійснення
попереджувального пострілу (у безпечному
напрямку).

4. Застосування вогнепальної зброї без
попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує
співробітник Служби безпеки України із
вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до
нього, скоротивши визначену ним відстань, чи
доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також
раптового нападу із застосуванням бойової
техніки, транспортного засобу або іншого
засобу, що загрожує життю чи здоров'ю
особи;
3) якщо особа, затримана або заарештована
за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого
злочину,
втікає
із
застосуванням
транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти
вогнепальною зброєю;
6) для знешкодження терористів, коли їхні
дії реально загрожують життю та здоров'ю
заручників, учасників антитерористичної
операції або інших осіб;

7) при спробі особи скоротити визначену

-874- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

6) для знешкодження терористів та інших
осіб, коли їхні дії реально загрожують життю
та
здоров'ю
заручників,
учасників
антитерористичної операції, спеціальної
операції, спеціального або оперативнобойового заходу або інших осіб;
-875- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано
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співробітником Служби безпеки України із
вогнепальною зброєю в руках відстань до
нього чи до об’єкта, що перебуває під
охороною Служби безпеки України, чи
доторкнутися до зброї;
8) для знешкодження озброєних осіб або
щодо яких наявна обґрунтована інформація
щодо наявності в них зброї (інших засобів,
використання яких несе загрозу життю та
здоров’ю людей), коли попередження про
застосування щодо них зброї створить
реальну загрозу для життя та здоров’я людей
та/або співробітників Служби безпеки
України.
5. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки з метою заподіяння особі такої шкоди,
яка є необхідною і достатньою в такій
обстановці, для негайного відвернення чи
припинення збройного нападу та/або опору.

у статті 22: - у пункті 7 частини четвертої
слова «чи до об’єкта, що перебуває під
охороною
Служби
безпеки
України»
виключити;

6. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю у
разі збройного нападу.
Під озброєною особою у цьому Законі слід
розуміти особу, яка має при собі вогнепальну
або іншу зброю, або інший предмет
використання якого може завдати значної
шкоди життю та здоров’ю людини.
7. Співробітнику Служби безпеки України
заборонено застосовувати вогнепальну зброю
в місцях, де може бути завдано шкоди іншим
особам, а також у вогненебезпечних та
вибухонебезпечних місцях, крім випадків
необхідності відбиття нападу, подолання
збройного опору або крайньої необхідності.

-876- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

у статті 22: - пункт 8 частини четвертої
викласти у такій редакції:
«8) для
знешкодження
озброєних
осіб,
коли
попередження про застосування щодо них
зброї створить реальну загрозу для життя
людей та/або співробітників Служби безпеки
України»;
-877- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

5. Співробітник Служби безпеки України
має право застосовувати вогнепальну зброю
тільки з метою заподіяння особі такої шкоди,
яка є необхідною і достатньою в такій
обстановці, для негайного відвернення чи
припинення збройного нападу та/або опору.
Вразі знешкодження терористів, які
загрожують життю заручників – ступінь
заподіяння шкоди має бути гарантованим
для відвернення загрози.

-878- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 22: абзац другий частини шостої
виключити (щодо визначення озброєної
особи);
-879- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 22: - у частині сьомій слова
«подолання збройного опору» виключити;
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8. Співробітник Служби безпеки України
має право взяти до рук вогнепальну зброю і
привести її в готовність, якщо вважає, що в
обстановці, яка склалася, можуть виникнути
підстави для її застосування.
9. Під час затримання особи, щодо якої у
співробітника Служби безпеки України
виникла підозра у вчиненні тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, а також під час
перевірки документів у такої особи
співробітник Служби безпеки України має
право привести в готовність вогнепальну
зброю та попередити особу про можливість її
застосування.
10. Співробітник Служби безпеки України
має право використати вогнепальну зброю для
подання
сигналу
тривоги,
виклику
допоміжних сил або для знешкодження
тварини, яка загрожує (або існує висок
імовірність здійснення нею нападу) життю чи
здоров'ю співробітника Служби безпеки
України або іншої особи.

423

424

425

11. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно усно або письмово
повідомити
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про
застосування
(використання)
вогнепальної зброї, а у випадку, якщо
внаслідок
застосування
(використання)
вогнепальної зброї особі було завдано тілесні
ушкодження, каліцтво або смерть, або
пошкоджено її майно – начальник (керівник)
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу

Пропозиції та поправки до проекту

-880- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Слово «щодо» (нежива істота) замінити
словом «стосовно» (жива істота)

-881- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

10. Співробітник Служби безпеки України
має право використати вогнепальну зброю для
подання
сигналу
тривоги,
виклику
допоміжних сил або для знешкодження
тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю
співробітника Служби безпеки України або
іншої особи.
-882- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у статті 22: у частині десяті слова «(або
існує висок імовірність здійснення нею
нападу)» виключити;
-883- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

11. Співробітник Служби безпеки України
зобов'язаний негайно усно або письмово
повідомити
начальника
(керівника)
функціонального підрозділу Центрального
управління,
регіонального
органу,
тренінгового центру, установи Служби
безпеки України, в якій він проходить службу,
про
застосування
(використання)
вогнепальної зброї, а у випадку, якщо
внаслідок
застосування
(використання)
вогнепальної зброї особі було завдано тілесні
ушкодження, каліцтво або смерть, або
пошкоджено її майно – начальник (керівник)
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(підрозділу закладу), установи Служби
безпеки України невідкладно письмово
інформує про це прокурора.

функціонального підрозділу Центрального
управління,
регіонального
органу,
тренінгового центру, установи Служби
безпеки України невідкладно письмово
інформує про це прокурора.

Стаття 23. Захист об'єктів Служби безпеки
України
1. Служба безпеки України відповідно до
чинного
законодавства
України
уповноважена
здійснювати
заходи
з
фізичного, спеціального та інженернотехнічного захисту (далі - заходи захисту)
своїх сил та засобів

Висновки, обґрунтування

-884- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
статтю 23 викласти у такій редакції:
Стаття 23. Захист об'єктів Служби безпеки
України
1. Служба безпеки України відповідно до
чинного
законодавства
України
уповноважена
здійснювати
заходи
з
фізичного, спеціального та інженернотехнічного захисту (далі - заходи захисту)
своїх сил та засобів.
З цією метою в Центральному управлінні
та регіональних органів Служби безпеки
України створюються та функціонують
підрозділи, на які покладається реалізація
повноважень із забезпечення захисту та
охорони сил та засобів Служби безпеки
України.
2. Співробітники підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони сил та
засобів Служби безпеки України під час
виконання покладених на них обов’язків,
мають право
: 1) здійснювати (за умови наявності
доступного
для
вільного
візуального
сприйняття особами попередження) відео-,
фото- або аудіоспостереження та фіксацію,
обробляти та зберігати отриману інформацію;
2) використовувати засоби інженернотехнічного захисту, технічні засоби захисту та
охорони, службових (сторожових) собак;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 23. Захист об'єктів Служби безпеки
України
1. Служба безпеки України відповідно до
чинного
законодавства
України
уповноважена
здійснювати
заходи
з
фізичного, спеціального та інженернотехнічного захисту (далі – заходи захисту)
своїх сил та засобів.
2. З цією метою в Центральному
управлінні та в регіональних органах Служби
безпеки
України
створюються
та
функціонують підрозділи, на які покладається
реалізація повноважень із забезпечення
захисту та охорони сил та засобів Служби
безпеки України.
3. Співробітники підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони сил та
засобів Служби безпеки України, під час
виконання покладених на них обов’язків
мають право:
1) здійснювати (за умови наявності
доступного
для
вільного
візуального
сприйняття особами попередження) відео-,
фото- або аудіоспостереження та фіксацію,
обробляти та зберігати отриману інформацію;
2) використовувати засоби інженернотехнічного захисту, технічні засоби захисту та
охорони, службових (сторожових) собак;
3) здійснювати перевірку документів та
поверхову перевірку осіб, огляд транспортних
засобів, що мають намір потрапити до
охоронюваної території, з’ясовувати підстави
для перебування на такій території;
4) припиняти та обмежувати здійснення
відео-, фото- або аудіофіксації об’єктів
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3) здійснювати перевірку документів та
поверхову перевірку осіб, огляд транспортних
засобів, що мають намір потрапити до
охоронюваної території, з’ясовувати підстави
для перебування на такій території;
4) припиняти та обмежувати здійснення
відео-, фото- або аудіофіксації об’єктів
захисту,
застосування
радіовипромінювальних та радіоприймальних
пристроїв;
5) припиняти спроби несанкціонованого
доступу до майна та проникнення на об’єкти,
що відносяться до сил та засобів Служби
безпеки України, всупереч установленому
порядку, затримувати осіб, які вчиняють такі
спроби або здійснюють інші правопорушення,
за які законом передбачена кримінальна чи
адміністративна
відповідальність,
до
прибуття групи реагування патрульної поліції
чи слідчо-оперативної групи;
6) у разі нападу на сили та засоби
застосовувати в порядку, передбаченому цим
Законом, фізичний вплив (силу та прийоми
боротьби, рукопашного бою), спеціальні
засоби та вогнепальну зброю.
3. Порядок доступу на об’єкти що
відносяться до сил та засобів Служби безпеки
України, організація та здійснення заходів з їх
захисту визначаються законодавством та
актами Служби безпеки України.
4. Права співробітників підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони об'єктів
Служби безпеки України, визначені частиною
другою цієї статті, у виняткових випадках,
пов’язаних із запобіганням загрозі власній
безпеці
або
її
усуненням,
можуть
поширюватися на контрольовану територію
навколо об’єктів охорони, межі якої
визначаються Центральним управлінням або
регіональним органом Служби безпеки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

захисту,
застосування
радіовипромінювальних та радіоприймальних
пристроїв;
5) припиняти спроби несанкціонованого
доступу до майна та проникнення на об’єкти,
що відносяться до сил та засобів Служби
безпеки України, всупереч установленому
порядку, затримувати осіб, які вчиняють такі
спроби або здійснюють інші правопорушення,
за які законом передбачена кримінальна чи
адміністративна
відповідальність,
до
прибуття групи реагування патрульної поліції
чи слідчо-оперативної групи;
6) у разі нападу на сили та засоби
застосовувати в порядку, передбаченому цим
Законом, фізичний вплив (силу та прийоми
боротьби, рукопашного бою), спеціальні
засоби та вогнепальну зброю.
4. Порядок доступу на об’єкти, що
відносяться до сил та засобів Служби безпеки
України, організація та здійснення заходів з їх
захисту визначаються законодавством та
актами Служби безпеки України.
5. Права співробітників підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони об'єктів
Служби безпеки України, визначені частиною
другою цієї статті, у виняткових випадках,
пов’язаних із запобіганням загрозі власній
безпеці
або
її
усуненням,
можуть
поширюватися на контрольовану територію
навколо об’єктів охорони, межі якої
визначаються Центральним управлінням або
регіональним органом Служби безпеки
України за погодженням із відповідним
територіальним органом Національної поліції
України.
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України за погодженням із відповідним
територіальним органом поліції.
-885- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині п’ятій статті 23 слово «поліції»
замінити словами «Національної поліції
України»;

428

429

430

431
432

433

З цією метою в Центральному управлінні
та регіональних органів Служби безпеки
України створюються та функціонують
підрозділи, на які покладається реалізація
повноважень із забезпечення захисту та
охорони сил та засобів Служби безпеки
України.
2. Співробітники підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони сил та
засобів Служби безпеки України під час
виконання покладених на них обов’язків
мають право:
1) здійснювати (за умови наявності
доступного
для
вільного
візуального
сприйняття особами попередження) відео-,
фото- або аудіоспостереження та фіксацію,
обробляти та зберігати отриману інформацію;
2) використовувати засоби інженернотехнічного захисту, технічні засоби захисту та
охорони, службових (сторожових) собак;
3) здійснювати перевірку документів та
поверхову перевірку осіб, огляд транспортних
засобів, що мають намір потрапити до
охоронюваної території, з’ясовувати підстави
для перебування на такій території;
4) припиняти та обмежувати здійснення
відео-, фото- або аудіофіксації об’єктів
захисту,
застосування
радіовипромінювальних та радіоприймальних
пристроїв;

-886- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано

у частині 2 статті 23 проекту після слів
"...покладених на них обов`язків" додати
символ ","

-887- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 23: у пункті 4 частини другої після
слів «або аудіофіксації» доповнити словами
«безпосередньо на території»;
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434

5) припиняти спроби несанкціонованого
доступу до майна та проникнення на об’єкти
що відносяться до сил та засобів Служби
безпеки України всупереч установленому
порядку, затримувати осіб, які вчиняють такі
спроби або здійснюють інші правопорушення,
за які законом передбачена кримінальна чи
адміністративна
відповідальність,
до
прибуття групи реагування патрульної поліції
чи слідчо-оперативної групи;
6) у разі нападу на сили та засоби
застосовувати
в
установленому
законодавством порядку вогнепальну зброю,
заходи фізичного впливу (силу) та спеціальні
засоби, передбачені цим Законом.

435

436

Пропозиції та поправки до проекту

-888- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

6) у разі нападу на сили та засоби
застосовувати
в
установленому
законодавством порядку фізичний вплив
(силу та прийоми боротьби, рукопашного
бою),
спеціальні засоби та вогнепальну
зброю, передбачені цим Законом.

3. Порядок доступу на об’єкти що
відносяться до сил та засобів Служби безпеки
України, організація та здійснення заходів з їх
захисту визначаються законодавством та
актами Служби безпеки України.

437

-889- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

438

частину третю доповнити новим абзацом
другим такого змісту:
«Доступ на об’єкти, що відносяться до сил
та засобів Служби безпеки України, не може
бути
обмежено
для
Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, а
також для осіб, які ним залучені у
встановленому законом порядку до виконання
функції
національного
превентивного
механізму.».
-890- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

4. Права співробітників підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони об'єктів
Служби безпеки України, визначені частиною
другою цієї статті, у виняткових випадках,
пов’язаних із запобіганням загрозі власній
безпеці
або
її
усуненням,
можуть
поширюватися на контрольовану територію

4. Права співробітників підрозділів, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони об'єктів
Служби безпеки України, визначені частиною
другою цієї статті, у виняткових випадках,
пов’язаних із запобіганням загрозі власній
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навколо об’єктів охорони, межі якої
визначаються Центральним управлінням або
регіональним органом Служби безпеки
України за погодженням із відповідним
територіальним органом поліції.

безпеці
або
її
усуненням,
можуть
поширюватися на контрольовану територію
навколо об’єктів охорони, межі якої
визначаються Центральним управлінням або
регіональним органом Служби безпеки
України за погодженням із відповідним
територіальним органом поліції. У випадку,
якщо дії співробітників підрозділу із захисту
та охорони об'єктів спричинили обмеження
конституційних прав і свобод громадян,
негайно але не пізніше 24 годин керівник
органу Служби безпеки України, якому
підпорядкований підрозділ із захисту та
охорони, повідомляє про застосовані заходи
прокурора.
-891- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Стаття 24. Здійснення оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України в особливий період, під час дії
воєнного стану, антитерористичної операції
або здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії, територіальної
оборони

1. В особливий період, під час дії воєнного
стану, антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії, територіальної
оборони Служба безпеки України для
виконання покладених цим Законом завдань
проводить
слідчі
(розшукові)
дії,
контррозвідувальні та оперативно-розшукові
заходи, використовує технічні засоби для
отримання інформації стосовно особи, місця

У
назві
статті
24
після
слів
«антитерористичної операції» доповнити
словами «(операції Об’єднаних сил)».
-892- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Назву статті 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Здійснення оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України під час дії воєнного стану, в
особливий період, в період проведення
антитерористичної операції або здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії, територіальної оборони»;
-893- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)
1. В особливий період, під час дії воєнного
стану, антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії, територіальної
оборони Служба безпеки України для
виконання покладених цим Законом завдань
проводить
слідчі
(розшукові)
дії,
контррозвідувальні та оперативно-розшукові
заходи, використовує технічні засоби для

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 24. Здійснення оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України під час дії воєнного стану, в
особливий період, у період проведення
антитерористичної операції або здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії, територіальної оборони

1. В особливий період, під час дії воєнного
стану,
проведення
антитерористичної
операції
або
здійснення
заходів
із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії,
територіальної оборони Служба безпеки
України для виконання покладених цим
Законом
завдань
проводить
контррозвідувальні та оперативно-розшукові
заходи, використовує технічні засоби для
отримання інформації стосовно особи, місця
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або речі, що знаходяться на тимчасово
окупованій території або території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, відповідно до вимог цього
Закону та інших актів законодавства України.

отримання інформації стосовно особи, місця
або речі, що знаходяться на тимчасово
окупованій території або території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, відповідно до вимог цього
Закону.
-894- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Частину 1 статті 24 після слів
«антитерористичної операції» доповнити
словами «(операції Об’єднаних сил)».
-895- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

У частині першій статті 24 слова «слідчі
(розшукові) дії» виключити.
-896- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

2. В умовах, зазначених у частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, Служба безпеки
України може проводити спеціальні операції
(заходи).
3. В умовах, зазначених у частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, співробітники та
підрозділи Служби безпеки України мають
право застосовувати і використовувати зброю
та бойову техніку у випадку та поряду,
передбачених законодавством України для
з’єднань, військових частин та підрозділів
Збройних сил України.
4. В умовах, зазначених в частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, особи, залучені до

2. В умовах, зазначених у частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, Служба безпеки
України може проводити спеціальні операції
(заходи) та оперативно-бойові заходи.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або речі, що знаходяться на тимчасово
окупованій території або території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, відповідно до вимог цього
Закону та інших актів законодавства України.

2. В умовах, зазначених у частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, Служба безпеки
України може проводити спеціальні операції
(заходи) та оперативно-бойові заходи.
3. В умовах, зазначених у частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, співробітники та
підрозділи Служби безпеки України мають
право застосовувати і використовувати зброю
та бойову техніку у випадку та порядку,
передбачених законодавством України для
з’єднань, військових частин та підрозділів
Збройних Сил України.
4. В умовах, зазначених у частині першій
цієї статті, на тимчасово окупованій території
або території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
у районах бойових дій та зонах безпеки,
прилеглих до цих районів, особи, залучені до
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Редакція, прийнята в першому читанні

конфіденційного співробітництва, гласні і
негласні позаштатні працівники Служби
безпеки України під оперативним контролем
співробітників Служби безпеки України
можуть зберігати та застосовувати технічні та
інші
засоби,
придбавати,
зберігати,
застосовувати спеціальні засоби активної
оборони та вогнепальну зброю в порядку,
визначеному законодавством.
5. В особливий період, під час дії воєнного
стану, антитерористичної операції, операції
об’єднаних сил або здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Служба
безпеки
України
може
проводити
контррозвідувальні заходи та розвідувальні
заходи в інтересах контррозвідки стосовно
особи, місця або речі, що перебувають на
тимчасово окупованій території або території,
де органи державної влади тимчасово не
здійснюють
свої
повноваження,
застосовувати технічні засоби розвідки без
дотримання вимог статті 8-2 Закону України
«Про контррозвідувальну діяльність» та статті
15 Закону України «Про розвідку».
Стаття 25. Взаємодія Служби безпеки
України з правоохоронними та іншими
державними
органами,
військовими
формуваннями,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями та об'єднаннями
громадян

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-897- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

5. В особливий період, під час дії воєнного
стану, антитерористичної операції, операції
об’єднаних сил або здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Служба
безпеки
України
може
проводити
контррозвідувальні заходи стосовно особи,
місця або речі, що перебувають на тимчасово
окупованій території або території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, застосовувати технічні
засоби розвідки без дотримання вимог статті
8-2 Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність» та статті 15 Закону України «Про
розвідку».
-898- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

В назві статті 25 Розділу III після слів
«підприємствами,
установами
та
організаціями» додати словосполучення
«державної форми власності» та викласти
назву статті в наступній редакції: «Стаття
25. Взаємодія Служби безпеки України з
правоохоронними та іншими державними
органами,
військовими
формуваннями,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності та об'єднаннями
громадян»
-899- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

конфіденційного співробітництва, гласні і
негласні позаштатні працівники Служби
безпеки України під оперативним контролем
співробітників Служби безпеки України
можуть зберігати та застосовувати технічні та
інші
засоби,
придбавати,
зберігати,
застосовувати спеціальні засоби активної
оборони та вогнепальну зброю в порядку,
визначеному законодавством.
5. В особливий період, під час дії воєнного
стану,
проведення
антитерористичної
операції
або
здійснення
заходів
із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Служба
безпеки
України
може
проводити
контррозвідувальні заходи та розвідувальні
заходи в інтересах контррозвідки стосовно
особи, місця або речі, що перебувають на
тимчасово окупованій території або території,
де органи державної влади тимчасово не
здійснюють
свої
повноваження,
застосовувати технічні засоби розвідки без
дотримання вимог статті 82 Закону України
«Про контррозвідувальну діяльність» та статті
15 Закону України «Про розвідку».
Стаття 25. Взаємодія Служби безпеки
України з правоохоронними та іншими
державними
органами,
військовими
формуваннями,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями та об'єднаннями
громадян

295

№

446

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Служба безпеки України здійснює свою
діяльність у взаємодії з правоохоронними та
іншими державними органами, Збройними
Силами України та іншими утвореними
відповідно
до
закону
військовими
формуваннями, а також з органами місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями та громадськими
об'єднаннями.

Пропозиції та поправки до проекту

У статті 25 слова «державні органи» у
відповідних відмінках замінити словами
«органи державної влади» у відповідних
відмінках.
-900- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

В частині 1 статті 25 Розділу III після
слів «підприємствами, установами та
організаціями» додати словосполучення
«державної форми власності» та викласти
частину 1 в наступній редакції: «1. Служба
безпеки України здійснює свою діяльність у
взаємодії з правоохоронними та іншими
державними органами, Збройними Силами
України та іншими утвореними відповідно до
закону військовими формуваннями, а також з
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями
державної форми власності та громадськими
об'єднаннями.»
-901- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

1. Служба безпеки України здійснює свою
діяльність у взаємодії з правоохоронними та
іншими державними органами, Збройними
Силами України та іншими утвореними
відповідно
до
закону
військовими
формуваннями, а також з органами місцевого
самоврядування,
державними
підприємствами, установами, організаціями
та громадськими об'єднаннями.
-902- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині першій статті 25 і далі по тексту
слова «відповідно до закону» замінити
словами «відповідно до законів України»;
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2. Державні органи, військові формування,
органи
місцевого
самоврядування,
підприємства, установи, організації державної

Висновки, обґрунтування

-903- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
2. Державні органи, військові формування,
органи місцевого самоврядування, державні

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Служба безпеки України здійснює свою
діяльність у взаємодії з правоохоронними та
іншими державними органами, Збройними
Силами України та іншими утвореними
відповідно до законів України військовими
формуваннями, а також з органами місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями та громадськими
об'єднаннями.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

2. Правоохоронні та інші державні органи,
Збройні Сили України та інші утворені
відповідно до законів України військові
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Пропозиції та поправки до проекту

форми власності зобов’язані надавати
сприяння Службі безпеки України у реалізації
покладених на неї завдань.

підприємства,
установи,
організації
державної форми власності зобов’язані
надавати сприяння Службі безпеки України у
реалізації покладених на неї завдань.
-904- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 2 статті 25 після слова «власності»
доповнити словами «в межах повноважень».
-905- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

У частині другій статті 25 законопроекту
слова «…державної форми власності…»
пропоную замінити на слова «…незалежно від
форми власності…».
-906- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

Частину другу статті 25 після слів
«державної форми власності» доповнити
словами
«у
межах
повноважень та
встановленому законом порядку надають».
-907- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

частину другу статті 25 викласти у такій
редакції:
2. Державні органи, Збройні Сили України
та інші утворені відповідно до закону
військові формування, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності
зобов’язані надавати допомогу Службі
безпеки України у реалізації покладених на
неї завдань, у тому числі на підставі спільних
актів або відповідних угод.
Державні органи, Збройні Сили України
та інші утворені відповідно до закону
військові формування, що залучаються
Службою безпеки України до виконання
окремих завдань забезпечення державної
безпеки, а також порядок їх залучення
визначаються відповідно до законодавства
України.».
-908- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

формування,
органи
місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності
зобов’язані надавати допомогу Службі
безпеки України у реалізації покладених на
неї завдань, у тому числі на підставі спільних
актів або відповідних угод.
3. Державні органи, Збройні Сили України
та інші утворені відповідно до законів
України
військові
формування,
що
залучаються Службою безпеки України до
виконання окремих завдань забезпечення
державної безпеки, а також порядок їх
залучення визначаються відповідно до
законодавства України.

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано
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За письмовим зверненням Служби
безпеки України державні органи, військові
формування,
органи
місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації будь-якої форми власності та
об'єднання громадян вживають заходів для
забезпечення реалізації Службою безпеки
України
визначених
цим
Законом
повноважень, у тому числі на підставі угод,
укладених
з
дотриманням
вимог
законодавства України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У частині другій статті 25 перед словами
«Державні органи» доповнити словами
«Правоохоронні та інші»;

-909- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

В абзаці 2 частини 2 статті 25 Розділу III
замість словосполучення «будь-якої форми
власності»
внести
словосполучення
«державної форми власності» та викласти
абзац в наступній редакції: «За письмовим
зверненням
Служби
безпеки
України
державні органи, військові формування,
органи
місцевого
самоврядування,
підприємства, установи, організації державної
форми власності та об'єднання громадян
вживають заходів для забезпечення реалізації
Службою безпеки України визначених цим
Законом повноважень, у тому числі на
підставі угод, укладених з дотриманням вимог
законодавства України.»
-910- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

За письмовим зверненням Служби безпеки
України
державні
органи,
військові
формування,
органи
місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації державної форми власності та
об'єднання громадян вживають заходів для
забезпечення реалізації Службою безпеки
України
визначених
цим
Законом
повноважень, у тому числі на підставі угод,
укладених
з
дотриманням
вимог
законодавства України.
449

Державні органи та військові формування,
що залучаються Службою безпеки України до
виконання окремих завдань забезпечення
державної безпеки, а також порядок їх
залучення визначаються відповідно до
Стратегії забезпечення державної безпеки
України та розроблених на її виконання
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державних програм та нормативно-правових
актів.
450

-911- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Доповнити статтю 25 новою частиною 3
такого змісту:
«3. Взаємодія Служби безпеки України з
правоохоронними та іншими державними
органами України у питаннях боротьби з
організованою злочинністю здійснюється з
урахуванням особливостей, встановлених
Законом України «Про організаційно-правові
основи
боротьби
з
організованою
злочинністю».»
451

452

Стаття 26. Співробітництво Служби
безпеки України з органами та установами
іноземних
держав,
міжнародними
організаціям
1. Служба безпеки України на основі
принципів
взаємності
встановлює
за
погодженням з Президентом України і
підтримує
контакти,
здійснює
обмін
інформацією та проводить спільні заходи з
компетентними органами іноземних держав,
до повноважень яких належить здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної
та
правоохоронної
діяльності,
іншими
компетентними
структурами
іноземних
держав,
а
також
з
міжнародними
організаціями.

-912- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

1. Служба безпеки України встановлює за
погодженням з Кабінетом Міністрів України і
підтримує
контакти,
здійснює
обмін
інформацією та проводить спільні заходи з
компетентними органами іноземних держав,
до повноважень яких належить здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної
та
правоохоронної
діяльності,
іншими
компетентними
структурами
іноземних
держав,
а
також
з
міжнародними
організаціями.
-913- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Стаття 26. Співробітництво Служби
безпеки України з органами та установами
іноземних
держав,
міжнародними
організаціям
1. Служба безпеки України на основі
принципів
взаємності
встановлює
за
погодженням з Президентом України і
підтримує
контакти,
здійснює
обмін
інформацією та проводить спільні заходи з
компетентними органами іноземних держав,
до повноважень яких належить здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної
та
правоохоронної
діяльності,
іншими
компетентними
структурами
іноземних
держав,
а
також
з
міжнародними
організаціями.

Частину першу статті 26 законопроекту
після слів «…правоохоронної діяльності…»
вважаю
доцільним
доповнити
словосполученням «…діяльності з протидії
кіберзлочинам, антитерористичної діяльності,
охорони державної таємниці,…».
453

З метою виконання покладених на неї
завдань
та
сприяння
забезпеченню
міжнародної колективної безпеки Служба
безпеки України може укладати міжнародні

2. З метою виконання покладених на неї
завдань
та
сприяння
забезпеченню
міжнародної колективної безпеки Служба
безпеки України може укладати міжнародні
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454

455

Редакція, прийнята в першому читанні

договори з органами чи організаціями,
зазначеними в абзаці першому частини
першої цієї статті, в порядку, визначеному
законодавством.
2. Служба безпеки України з дозволу
Президента України для забезпечення
міжнародного співробітництва та виконання
покладених на неї завдань може направляти
своїх представників для роботи в закордонних
дипломатичних установах України, а також в
міжнародні організації та інституції.

3. Служба безпеки України може
ініціювати створення та брати участь у
міжнародних слідчих групах відповідно до
цього закону та інших законодавчих актів та
міжнародних договорів України, залучати до
роботи іноземних експертів, мати інші
повноваження, пов’язані з виконанням нею
своїх обов’язків.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

договори з органами чи організаціями,
зазначеними в частині першій цієї статті, в
порядку, визначеному законодавством.
-914- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
2. Служба безпеки України з дозволу
Кабінету Міністрів України для забезпечення
міжнародного співробітництва та виконання
покладених на неї завдань може направляти
своїх представників для роботи в закордонних
дипломатичних установах України, а також в
міжнародні організації та інституції.
-915- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слова "з дозволу" замінити словами "за
погодженням з"

-916- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

3.
Служба
безпеки
України
за
погодженням з Президентом України для
забезпечення міжнародного співробітництва
та виконання покладених на неї завдань може
направляти своїх представників для роботи в
закордонних
дипломатичних
установах
України, а також в міжнародні організації та
інституції.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Частину 3 статті 26 Розділу III вилучити.
-917- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова «міжнародних договорів України»
замінити словами «міжнародних договорів
України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України».
-918- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

4. Служба безпеки України може
ініціювати створення та брати участь у
міжнародних слідчих групах відповідно до
цього Закону та інших законодавчих актів та
міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, залучати до роботи іноземних
експертів.

У частині третій статті 26 після слів
«міжнародних договорів України» додати
слова «згода на обов’язковість яких надана
Верховною
Радою
України»,
що
відповідатиме положенням частини першої
статті 9 Конституції України («Чинні
міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є
частиною
національного
законодавства
України»).
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Пропозиції та поправки до проекту

-919- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в частині третій статті 26 слова "мати інші
повноваження, пов’язані з виконанням нею
своїх обов’язків." виключити.
456

4. Обмін інформацією з компетентними
органами іноземних держав, до повноважень
яких
належить
здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної
та
правоохоронної
діяльності,
іншими
компетентними
структурами
іноземних
держав,
а
також
з
міжнародними
організаціями здійснюється Службою безпеки
України з дотриманням вимог законодавства
України, в порядку, визначеному відомчим
нормативно-правовим актом Служби безпеки
України, та у спосіб, узгоджений з іноземною
стороною.

Висновки, обґрунтування

Враховано

-920- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

В частині 4 статті 26 Розділу III після
слова «контррозвідувальної» вилучити
слова «розвідувальної та правоохоронної»,
виклавши частину 4 в такій редакції: «4.
Обмін інформацією з компетентними
органами іноземних держав, до повноважень
яких
належить
здійснення
контр
розвідувальної з міжнародними організаціями
здійснюється Службою безпеки України з
дотриманням вимог законодавства України, в
порядку, визначеному відомчим нормативноправовим актом Служби безпеки України, та у
спосіб, узгоджений з іноземною стороною.»
-921- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

У частині четвертій статті 26 слова
«відомчим
нормативно-правовим»
пропонуємо виключити як зайві.
-922- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

Частину четверту статті 26 законопроекту
після слів «…правоохоронної діяльності…»
вважаю
доцільним
доповнити
словосполученням
«…протидія
кіберзлочинам, антитерористичної діяльності,
охорона державної таємниці,…».
-923- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У частині четвертій статті 26 слова «та
правоохоронної» виключити.
-924- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині п'ятій статті 26 слово
«відомчим» виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Обмін інформацією з компетентними
органами іноземних держав, до повноважень
яких
належить
здійснення
контррозвідувальної,
розвідувальної,
правоохоронної
діяльності,
протидія
кіберзлочинам, боротьба з тероризмом та
іншими
компетентними
структурами
іноземних держав, а також з міжнародними
організаціями здійснюється Службою безпеки
України з дотриманням вимог законодавства
України, у порядку, визначеному нормативноправовим актом Служби безпеки України, та у
спосіб, узгоджений з іноземною стороною.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
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Стаття 27. Обов'язковість виконання
законних вимог посадових (службових) осіб
Служби безпеки України

Пропозиції та поправки до проекту

-925- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Висновки, обґрунтування

національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Статтю 27 Розділу III вилучити.
-926- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 27. Обов'язковість виконання
законних вимог посадових (службових) осіб
Служби безпеки України

Статтю 27 виключити.
458

459

460

1. Посадові (службові) особи Служби
безпеки України під час реалізації ними
покладених на Службу безпеки України
повноважень є представниками держави.
2. Законні вимоги посадових (службових)
осіб Служби безпеки України є обов'язковими
для виконання всіма фізичними та
юридичними особами.
3.
Фізична
особа
або
керівник
(уповноважена відповідальна посадова особа)
юридичної особи в разі не явки на виклик до
Служби безпеки України для отримання
офіційного
застереження
несе
адміністративну відповідальність згідно з
Кодексом України про адміністративні
правопорушення.

-927- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Частину першу статті 27 пропонуємо
виключити як зайву, змінивши, відповідно,
нумерацію наступних частин статті.

-928- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

В частині третій статті 27 слова "на
виклик" замінити словами "на офіційно
врученій їй у встановленому законом
порядку виклик"
-929- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

частину третю статті 27 виключити;
Обґрунтування: усунення неправомірного
тиску на громадян з боку спецслужби, та
ризику порушення прав людини. Поправками
пропонується судова санкція на будь-яке
втручання у права людини. Тому, залишення
норми про відповідальність фізичних осіб
недоцільна;
-930- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1. Посадові (службові) особи Служби
безпеки України під час реалізації ними
покладених на Службу безпеки України
повноважень є представниками держави.
2. Законні вимоги посадових (службових)
осіб Служби безпеки України є обов'язковими
для виконання всіма фізичними та
юридичними особами.
3.
Фізична
особа
або
керівник
(уповноважена відповідальна посадова особа)
юридичної особи в разі неявки на виклик до
Служби безпеки України для отримання
офіційного
застереження
несе
відповідальність згідно із законом.

Виключити зміни
-931- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

у статті 27 частину третю виключити.
-932- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

частини третю статті 27 виключити;
-933- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано
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4. Посадова особа в разі не явки на виклик
до Служби безпеки України для проведення
контррозвідувального
опитування
несе
відповідальність згідно з законодавством.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

частину третю статті 27 викласти у такій
редакції:
3.
Фізична
особа
або
керівник
(уповноважена відповідальна посадова особа)
юридичної особи в разі неявки на виклик до
Служби безпеки України для отримання
офіційного
застереження
несе
відповідальність згідно з законом.
-934- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

В частині четвертій статті 27 слова "на
виклик" замінити словами "на офіційно
врученій їй у встановленому законом порядку
виклик"
-935- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Посадова особа в разі неявки на виклик
до Служби безпеки України для проведення
контррозвідувального
опитування
несе
відповідальність згідно із законом.

Відхилено

Виключити зміни
-936- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

У частині четвертій статті 27 слово
«законодавством» пропонуємо замінити
словом
«законом»,
оскільки
засади
відповідальності згідно з пунктом 22 частини
першої статті 92 Конституції України
встановлюються не законодавством, а
законом.
-937- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

частини четверту статті 27 виключити;
462

-938- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Доповнити проєкт після статті 27 новою
статтею 27-1 такого змісту: «Стаття 27-1.
Негласне переміщення осіб та предметів через
державний кордон та митний кордон України
1. Служба безпеки України для здійснення
визначених цим Законом функцій може
негласно переміщувати через державний
кордон та митний кордон України: співробітників Служби безпеки України та
осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва; - предмети, зокрема зразки
виробів чи речовин, у тому числі вилучених
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чи обмежених у цивільному обігу на території
України,
а
також
технічні
засоби
контррозвідки. 2. Рішення щодо проведення
заходів, визначених у частині першій цієї
статті, за клопотанням Голови Служби
безпеки України або уповноважених ним
посадових
осіб
приймає
керівник
відповідного центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони
державного
кордону,
та/або
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної
митної справи, або уповноважені ними особи
в порядку, визначеному цим Законом та
спільними актами цих органів.»
-939- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

463

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити проєкт після статті 27 новою
статтею 27-2 такого змісту:
«Стаття
27-2.
Контрольоване
використання
майна,
вилученого
чи
обмеженого у цивільному обігу 1. Для
здійснення визначених цим Законом функцій
співробітники Служби безпеки України, а
також особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, з дозволу Голови Служби
безпеки України або уповноважених ним
керівників можуть придбавати, зберігати,
переміщувати, реалізовувати вилучене з чи
обмежене у цивільному обороті майно, в тому
числі те, яке не може перебувати у власності
громадян,
громадських
об'єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав на території України. 2.
Порядок
контролю
за
придбанням,
зберіганням, переміщенням, реалізацією
майна, зазначеного в частині першій цієї
статті, визначається Кабінетом Міністрів
України.»
464
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-940- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Стаття 28. Кадри Служби безпеки України

-941- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

Частину першу статті 28 розділу IV після
слова «курсанти» доповнити словом «
(слухачі)».
-942- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

1. Після слів "яким присвоєні спеціальні
звання", розділовий знак "," та слова
"державні службовці" - виключити.
-943- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

1. Кадри Служби безпеки України
становлять співробітники Служби безпеки
України (співробітники, яким присвоєні
спеціальні звання, державні службовці та
військовослужбовці) і працівники, які уклали
трудовий договір із Службою безпеки
України, а також курсанти Служби безпеки
України.

Враховано редакційно

1. Кадри Служби безпеки України
становлять співробітники Служби безпеки
України
(військовослужбовці
й
співробітники, яким присвоєні спеціальні
звання, державні службовці) та працівники,
які уклали трудовий договір зі Службою
безпеки України.
-944- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

1. Кадри Служби безпеки України
становлять співробітники Служби безпеки
України
(військовослужбовці
й
співробітники, яким присвоєні спеціальні
звання, державні службовці) та працівники,
які уклали трудовий договір зі Службою
безпеки України.
-945- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Слова
"державні
службовці"
виключити.
-946- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

З частини першої статті 28 (Кадри Служби
безпеки України) проекту пропонується
виключити слова “державні службовці”.
-947- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у частині першій статті 28 проекту слова «,
державні службовці» – виключити.
-948- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

У статті 28 редакції законопроєкту
467

1. Кадри Служби безпеки України
становлять співробітники Служби безпеки
України
(військовослужбовці
й
співробітники, яким присвоєні спеціальні
звання, державні службовці) та працівники,
які уклали трудовий договір зі Службою
безпеки України, а також курсанти Служби
безпеки України.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині 1 статті 28 законопроекту слова
«державні службовці» виключити.
Обгрунтування:
Законопроектом
пропонується
передбачити, що склад кадрів Служби безпеки
України будуть становити співробітники
Служби безпеки України (військовослужбовці
й співробітники, яким присвоєні спеціальні
звання, державні службовці) та працівники,
які уклади трудовий договір зі Службою
безпеки України, а також курсанти Служби
безпеки України.
Натомість зазначена редакція призведе до
управлінського “хаосу”, оскільки включення
до складу кадрів СБУ державних службовців
не враховує низки факторів та світову
тенденцію щодо надання при побудові
спецслужб пріоритету власним традиціям,
історичному досвіду й вимогам національного
законодавства.
Питання
правовідносин
СБУ
з
військовослужбовцями врегульовано актами
законодавства
з
питань
проходження
військової служби, а питання правовідносин з
працівниками, які уклали трудовий договір із
Службою безпеки України, до складу яких
входять
і
державні
службовці,
–
законодавством з питань державної служби та
трудовим законодавством.
Виконання особовим складом СБУ
покладених на неї завдань обумовлює
необхідність:
дотримання чіткої субординації;
беззаперечного та точного виконання
наказів та розпоряджень керівництва (крім
явно злочинних);
підтримання
постійної
готовності
виконувати завдання;
швидкого посилення певних ділянок
оперативно-службової
діяльності
досвідченими фахівцями шляхом штатного
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маневру чи проведення інших організаційних
заходів, тощо.
На сьогодні виконання завдань за
пріоритетними
напрямами
оперативнослужбової
діяльності
здійснюється
структурними
підрозділами,
які
укомплектовані
співробітникамивійськовослужбовцями,
що
дозволяє
забезпечувати вищезазначені особливості
оперативно-службової діяльності.
Зокрема, за такого підходу, оскільки навіть
при спільному виконанні окремих завдань
співробітниками різних підрозділів без
визначення старшого групи зберігається чітка
субординація та відповідно керованість. При
цьому, посилення певних ділянок за рахунок
комплектування їх військовослужбовцями, на
відміну від “цивільними особами”, потребує
значно менше часу і дозволяє якнайшвидше
реагувати на зміни в оперативній обстановці.
На відміну від зазначеного, запровадження
поряд з військовою службою додаткового
особливого виду служби – державної служби
– призведе, зокрема, до таких негативних
наслідків.
1.
Високо
ймовірної
суттєвої
бюрократизації процесу управління кадрами.
Зазначене обумовлено тим, що одночасно
4 категорії кадрів проходитимуть службу та
працюватимуть
за
різними
нормами
законодавства (різний порядок прийняття на
службу,
призначення,
переміщення,
звільнення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності, заохочення тощо). На
сьогодні, починаючи з 01.05.2016, коли
набрав чинності новий Закон України “Про
державну службу”, вже суттєво відчувається
бюрократизація такого процесу, адже
законодавство про державну службу, яке до
того було наближено до законодавства про
працю, стало більш самостійним та процеси
управління кадрами в частині державних
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службовців висувають нові вимоги перед
підрозділами управління персоналом, в тому
числі наявність у складі таких підрозділів
співробітників, які спеціалізуються саме на
законодавстві
про
державну
службу.
Запровадження ще одного виду служби
(додатково до існуючих видів) може
призвести до збільшення штатів підрозділів
управління персоналом.
2. Ускладнення керованості при спільному
виконанні комплексних та складних завдань із
залученням різних підрозділів (різних
категорій кадрів) СБУ.
Спільне
виконання
потребуватиме
обов’язкового визначення як керівника групи
так і старшого для кожної категорії кадрів.
При цьому, у разі настання негативних
наслідків при спільному виконанні існуватиме
ускладненість з’ясування обставин, причин та
умов їх настання у ході службових перевірок,
службових чи спеціальних розслідувань тощо
(регулювання вказаних питань для кожної
категорії кадрів матиме свої особливості та
передбачатиметься різними нормативноправовими актами).
3.
Ускладнення
оперативного
маневрування особовим складом СБУ для
посилення певних напрямів оперативнослужбової діяльності через різність статусів
особового складу, що, в свою чергу,
потребуватиме
щоразу
проведення
організаційно-штатних змін чи звільнення
особового складу з одного виду служби та
вжиття заходів щодо його прийняття на інший
вид служби.
Здійснення таких заходів в умовах
триваючої гібридної війни з одночасним
поступовим
скороченням
загальної
чисельності СБУ ймовірніше призведе до
відтоку кваліфікованих кадрів та, як наслідок,
зниженням ефективності діяльності СБУ у
цілому.
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4.
Необхідності
розробки
низки
законодавчих
та
підзаконних
актів,
спрямованих на врегулювання правовідносин
СБУ з такою категорією кадрів, уточнення в
усіх без виключення нормативно-правових
актах особливостей взаємодії різних категорій
кадрів СБУ і порядку поширення на них
нормативно-правових актів.
-949- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

1. Кадри Служби безпеки України
становлять співробітники Служби безпеки
України
(військовослужбовці
й
співробітники, яким присвоєні спеціальні
звання) та працівники, які уклали трудовий
договір зі Службою безпеки України, а також
курсанти Служби безпеки України.
-950- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

У частині 1 статті 28 слова «державні
службовці» виключити.
-951- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

1. Пропонуємо виключити з частини
першої статті 28 (Кадри Служби безпеки
України)
проекту
слова
“державні
службовці”.
-952- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

З частини першої статті 28 законопроекту
пропоную виключити слова «державні
службовці».
-953- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пропонується виключити з частини
першої статті 28 (Кадри Служби безпеки
України)
проекту
слова
“державні
службовці”.
-954- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

У частині першій статті 28
«військовослужбовці й» виключити.
-955- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

слова
2. Військові посади та посади, за якими
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доповнити новою частиною другою:
2. Військові посади та посади за якими
передбачено спеціальні звання можуть
заміщуватись державними службовцями у
порядку, визначеному актами Служби
безпеки України.

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

передбачено спеціальні звання, можуть
заміщуватися державними службовцями у
порядку, визначеному актами Служби
безпеки України.

2. Порядок обліку кадрів Служби безпеки
України визначається актами Служби безпеки
України.
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Пропозиції та поправки до проекту

Стаття 29. Комплектування Служби
безпеки України
1.
До
Служби
безпеки
України
приймаються
на
добровільній
основі
громадяни України, які володіють державною
мовою, спроможні за своїми діловими та
моральними якостями, освітнім рівнем і
станом здоров'я ефективно виконувати
посадові (службові) обов'язки, а також
відповідають
кваліфікаційним
вимогам,
встановленим до штатних посад.

-956- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

доповнити новою частиною:
3. Співробітникам Служби безпеки
України за формою, визначеною актом
Служби безпеки України, оформлюються та
видаються
службові
посвідчення,
що
використовуються в порядку та у випадках,
визначеними цим актом.

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-957- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

У частині першій статті 29 після слів "які
володіють державною мовою" додати слова
"відповідно
до
рівня,
визначеного
Національною комісією зі стандартів
державної мови".
-958- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 1 статті 29 після слів «громадяни
України» доповнити словами та комою «які
досягли 18-річного віку,».
-959- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 29: у абзаці першому частини
першої після слів та знаків «які володіють
державною мовою,» та перед словами
«спроможні
за
своїми
діловими
та
моральними якостями» додати слова « є
компетентними та доброчесними,»;
-960- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

3. Порядок обліку кадрів Служби безпеки
України визначається актами Служби безпеки
України.
4. Співробітникам Служби безпеки
України за формою, визначеною актом
Служби безпеки України, оформлюються та
видаються
службові
посвідчення,
що
використовуються в порядку та у випадках,
визначених цим актом.

Стаття 29. Комплектування Служби
безпеки України
1.
До
Служби
безпеки
України
приймаються
на
добровільній
основі
громадяни України, які володіють державною
мовою, здатні за своїми діловими та
моральними якостями, освітнім рівнем і
станом здоров'я ефективно виконувати
посадові (службові) обов'язки, а також
відповідають
кваліфікаційним
вимогам,
встановленим до штатних посад. При прийомі
на службу (роботу) до Служби безпеки
України не допускається дискримінація
громадян України за ознаками статі, раси,
кольору шкіри, етнічного та соціального
походження, інші форми дискримінації.

З метою уточнення кола осіб, які можуть
претендувати на зарахування до числа
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співробітників СБУ, частину першу статті 29
проекту пропонуємо викласти в такій
редакції:
«1. До Служби безпеки України
приймаються
на
добровільній
основі
повнолітні дієздатні громадяни України, які
володіють державною мовою, спроможні за
своїми діловими та моральними якостями,
освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно
виконувати посадові (службові) обов'язки, а
також
відповідають
кваліфікаційним
вимогам, встановленим до відповідних
штатних посад. При прийомі на службу
(роботу) до Служби безпеки України
забороняються привілеї чи обмеження за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками».
-961- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

473

Після абзацу 1 частини 1 статтю 29
доповнити новим абзацом такого змісту: «На
службу до оперативних та слідчих підрозділів
зараховуються громадяни не молодше 23
років, які мають повну вищу освіту.»
Відповідно абзац 2 вважати абзацом 3.
474

475

476

При прийомі на службу (роботу) до
Служби безпеки України не допускається
дискримінація громадян України за ознаками
статі, раси, кольору шкіри, етнічного та
соціального походження, інші форми
дискримінації.
2. Служба безпеки України вживає заходів
із забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків при комплектуванні Служби
безпеки України.
3. На службу (роботу) в Службу безпеки
України не може бути прийнята особа:

-962- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)
У частині третій статті 29 між пунктами 10
і 11 додати новий пункт: "яка в минулому
мала громадянство (підданство) іноземної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Враховано у змінах
до ст.3 ЗУ «Про
національну
безпеку
України»

Враховано редакційно

2. Служба безпеки України вживає заходів
із забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків при комплектуванні Служби
безпеки України.
3. На службу (роботу) до Служби безпеки
України не може бути прийнята особа:
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держави, яка визнана відповідно до
чинного
законодавства
державоюагресором;".
-963- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину третю статті 29 викласти в такій
редакції:
«3. На службу (роботу) в Службу безпеки
України не може бути прийнята особа:
1) яка визнана або визнавалася
недієздатною, цивільна дієздатність якої
обмежена або була раніше обмежена;
2) яка має захворювання, що перешкоджає
виконанню
посадових
(службових)
обов’язків.
Перелік
захворювань,
що
перешкоджають
виконанню
посадових
(службових) обов’язків співробітника Служби
безпеки України, визначається актом Служби
безпеки України спільно з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров'я;
3) до якої були застосовані заходи
адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією
протягом календарного року, що передує
призначенню;
4) яка має непогашену або незняту
судимість за вчинення кримінального
правопорушення,
крім
реабілітованої;
стосовно якої було припинено кримінальне
провадження з нереабілітуючих підстав;
5) засуджена за умисне вчинення тяжкого
або особливо тяжкого злочину, у тому числі
особа, судимість якої погашена чи знята у
визначеному законом порядку;
6) яка відмовилася від проходження
перевірок, пов’язаних з прийняттям на службу
(роботу) до Служби безпеки України,
стосовно неї та її близьких родичів(дружина,
чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри), або

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) яка визнана або визнавалася
недієздатною, цивільна дієздатність якої
обмежена або була раніше обмежена;
2) яка має захворювання, що перешкоджає
виконанню
посадових
(службових)
обов’язків.
Перелік
захворювань,
що
перешкоджають
виконанню
посадових
(службових) обов’язків співробітника Служби
безпеки України, визначається актом Служби
безпеки України спільно з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров'я;
3) до якої були застосовані заходи
адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією,
протягом календарного року, що передує
призначенню;
4) яка має непогашену або незняту
судимість за вчинення кримінального
правопорушення, (крім реабілітованої), або
стосовно якої було припинено кримінальне
провадження з нереабілітуючих підстав;
5) засуджена за умисне вчинення тяжкого
або особливо тяжкого злочину, у тому числі
особа, судимість якої погашена чи знята у
визначеному законом порядку;
6) яка відмовилася від проходження
перевірок, пов’язаних з прийняттям на службу
(роботу) до Служби безпеки України,
стосовно неї та її близьких родичів, або не
пройшла перевірку, у тому числі відмовилася
від психофізіологічного дослідження із
застосуванням технічних засобів фіксації
реакції людини, відмовилася від оформлення
допуску до державної таємниці або їй
відмовлено в наданні такого допуску, якщо
для виконання нею службових обов’язків
потрібен такий допуск;
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не пройшла перевірку, у тому числі
відмовилася
від
психофізіологічного
дослідження із застосуванням технічних
засобів фіксації реакції людини , відмовилася
від оформлення допуску до державної
таємниці або їй відмовлено в наданні такого
допуску, якщо для виконання нею службових
обов’язків потрібен такий допуск;
7) яка має або мала громадянство
(підданство) іноземної держави або є або була
особою без громадянства;
8) близькі родичі якої (дружина, чоловік,
діти, батьки, рідні брати і сестри): мають
громадянство (підданство) іноземної держави
або є особами без громадянства, за умови
наявності перевіреної інформації про їх
співпрацю з структурами іноземних держав та
організаціями діяльність яких спрямована
проти України; співпрацювали з незаконними
воєнізованими
угрупованнями
чи
терористичними організаціями, окупаційними
адміністраціями держави – агресора, за
наявності перевіреної інформації про таку
співпрацю;
9) яка надала завідомо неправдиву
інформацію під час прийняття на службу
(роботу) до Служби безпеки України.».
-964- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті четвертому частини третьої статті
29 слова «крім реабілітованої;» замінити
словами «(крім реабілітованої), або»;

477
478

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7) яка має або мала громадянство
(підданство) іноземної держави або є чи була
особою без громадянства;
8) близькі родичі якої мають громадянство
(підданство) іноземної держави або є особами
без громадянства, за умови наявності
перевіреної інформації про їхню співпрацю з
структурами
іноземних
держав
та
організаціями, діяльність яких спрямована
проти України; співпрацювали з незаконними
воєнізованими
угрупованнями
чи
терористичними організаціями, окупаційними
адміністраціями держави – агресора, за умови
наявності перевіреної інформації про таку
співпрацю;
9) яка надала завідомо неправдиву
інформацію під час прийняття на службу
(роботу) до Служби безпеки України.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

1) яка визнана у встановленому
законодавством порядку недієздатною або
обмежено дієздатною;
2) яка відповідно до медичного висновку
має
захворювання,
що
перешкоджає
виконанню
посадових
(службових)
обов’язків;
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479

3) яка відмовилася від взяття зобов'язань
дотримуватися
обмежень
та
заборон,
установлених
Законом
України
"Про
запобігання корупції";
4) до якої були застосовані заходи
адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією;

480

Пропозиції та поправки до проекту

-965- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у частині третій: пункт 3 виключити;
-966- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

4) на яку протягом останнього року до дня
прийняття на службу (роботу) в Службі
безпеки України рішенням суду, яке набрало
законної
сили,
було
накладено
адміністративне стягнення за
вчинення
пов’язаного з корупцією правопорушення;
-967- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 4 частини 3 статті 29 проекту виключити
-968- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

пункт 4 частини 3 статті 29 виключити
-969- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Пункт 4 частини 3 статті 29 викласти у
такій редакції: «4) до якої протягом п’яти
років перед вступом були застосовані заходи
адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією;»
-970- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано
редакційно у п.3

пункт 4 частини 3 статті 29 викласти у
такій редакції:
«яка піддавалася
адміністративному
стягненню
за
правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили;»
-971- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано
редакційно у п.3

Враховано редакційно

Відхилено

виключити пункт 4 частини 3 статті 29;
-972- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

пункт 4 викласти у такій редакції: «4) на
яку протягом останнього року до дня
прийняття на службу (роботу) в Службі
безпеки України рішенням суду, яке набрало

Враховано
редакційно у п.3

314

№

481

482

Редакція, прийнята в першому читанні

5) звільнена зі служби (роботи) за
вчинення корупційного правопорушення або
правопорушення, пов'язаного з корупцією;

6) особа, засуджена за умисне вчинення
тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому
числі судимість якої погашена чи знята у
визначеному законом порядку;

Пропозиції та поправки до проекту

законної
сили,
було
накладено
адміністративне стягнення за вчинення
пов’язаного з корупцією правопорушення;»;
-973- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
5) яку було протягом останніх трьох років
звільнено зі служби (роботи) за вчинення
корупційного
правопорушення
або
правопорушення, пов'язаного з корупцією;
-974- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у п.3
Відхилено

у пункті 5 частини 3 статті 29 проекту:
слова “або правопорушення, пов’язаного з
корупцією” - виключити
-975- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

у пункті 5 частини 3 статті 29 слова “або
правопорушення, пов’язаного з корупцією”
виключити
-976- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

у пункті 5 частини 3 статті 29 виключити
слова “або правопорушення, пов’язаного з
корупцією”.
-977- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

у пункті 5 частини 3 статті 29 виключити
слова “або правопорушення, пов’язаного з
корупцією”.
-978- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

пункт 4 викласти у такій редакції: «4) на
яку протягом останнього року до дня
прийняття на службу (роботу) в Службі
безпеки України рішенням суду, яке набрало
законної
сили,
було
накладено
адміністративне стягнення за вчинення
пов’язаного з корупцією правопорушення;»;
-979- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
редакційно у п.3

Відхилено

6) яку відповідно до вироку суду, що
набрав законної сили, позбавлено права
займатися діяльністю,
пов’язаною з
виконанням функцій держави, або обіймати
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певні посади, протягом строку дії такого
позбавлення права;
-980- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
6) особа, засуджена за умисне вчинення
злочину, у тому числі судимість якої
погашена чи знята у визначеному законом
порядку;
-981- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

483

484

7) особа, яка має непогашену або незняту
судимість за вчинення кримінального
правопорушення, крім реабілітованої; щодо
якої
було
припинено
кримінальне
провадження з нереабілітуючих підстав;

8) звільнена з військових формувань,

пункт 6 викласти у такій редакції: «6) яку
відповідно до вироку суду, що набрав
законної сили, позбавлено права займатися
діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій
держави, або обіймати певні посади, протягом
строку дії такого позбавлення права;»;
-982- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у п.5
Відхилено

Враховано редакційно

7) особа, яка має непогашену або незняту
судимість за вчинення кримінального
правопорушення, крім реабілітованої;
-983- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано
редакційно у п.5

7) особа, яка має непогашену або незняту
судимість за вчинення кримінального
правопорушення, крім реабілітованої; особа,
вина
у
вчиненні
кримінального
правопорушення
якої,
встановлена
обвинувальним вироком суду, що набув
законної сили;
-984- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано
редакційно у п.5

Враховано редакційно

Враховано

Слово «щодо» (нежива істота) замінити
словом «стосовно» (жива істота)
-985- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано у п.4
Відхилено

В тексті пункту сьомого частини 3 статті
29 слово «припинено» замінити словом
«закрито»;
-986- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у пункті 7 слова «щодо якої було
припинено кримінальне провадження з
нереабілітуючих підстав;» виключити;
-987- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено
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правоохоронних органів, судів, органів
прокуратури, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування у зв'язку зі:
службовою невідповідністю; позбавленням
військового
(спеціального)
звання
у
дисциплінарному порядку; систематичним
невиконанням
умов
контракту
військовослужбовцем; встановленням за
результатами
спеціальної
перевірки
відомостей, які не відповідають установленим
законодавством вимогам для зайняття посади;
застосуванням
заборони,
передбаченої
частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України "Про очищення влади"
(протягом дії такої заборони); повідомленням
у
ході
встановлених
законодавством
перевірок, у тому числі за попереднім місцем
служби (роботи), завідомо неправдивих
відомостей про себе або про своїх близьких
родичів;
вчиненням
дисциплінарного
проступку, який передбачає звільнення;
появою на роботі у нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп'яніння;
вчиненням за місцем роботи розкрадання (у
тому числі дрібного) майна власника,
встановленого вироком суду, що набрав
законної сили, чи постановою органу, до
компетенції якого входить накладення
адміністративного
стягнення
або
застосування заходів громадського впливу;

8) звільнена з військових формувань,
правоохоронних органів, судів, органів
прокуратури, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування у зв'язку зі:
службовою невідповідністю; позбавленням
військового
(спеціального)
звання
у
дисциплінарному порядку; систематичним
невиконанням
умов
контракту
військовослужбовцем; встановленням за
результатами
спеціальної
перевірки
відомостей, які не відповідають установленим
законодавством вимогам для зайняття посади;
застосуванням
заборони,
передбаченої
частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України "Про очищення влади"
(протягом дії такої заборони); повідомленням
у
ході
встановлених
законодавством
перевірок, у тому числі за попереднім місцем
служби (роботи), завідомо неправдивих
відомостей про себе або про своїх близьких
родичів;
вчиненням
дисциплінарного
проступку, який передбачає звільнення;
появою на роботі у стані наркотичного,
алкогольного або токсичного сп'яніння;
вчиненням за місцем роботи розкрадання (у
тому числі дрібного) майна власника,
встановленого вироком суду, що набрав
законної сили, чи постановою органу, до
компетенції якого входить накладення
адміністративного
стягнення
або
застосування заходів громадського впливу;
-988- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити зміни
-989- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано

У розділі І законопроекту у пункті 8
частини третьої статті 29 нової редакції
Закону України «Про Службу безпеки
України»,
яка
передбачається
законопроектом,
виключити
слова
«застосуванням
заборони,
передбаченої
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частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади»
(протягом дії такої заборони);».
-990- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

пункт 8 виключити;

485

486

9) яка відмовилася від проходження
спеціальних
перевірок
передбачених
законодавством стосовно неї та її близьких
родичів, або визнана такою, що не пройшла
спеціальну перевірку, у тому числі
відмовилася
від
психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа,
відмовилася від оформлення допуску до
державної таємниці або їй відмовлено в
наданні такого допуску, якщо для виконання
нею службових обов’язків потрібен такий
допуск;

10) яка має громадянство (підданство)
іншої держави;

-991- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

8) близькі родичі якої (дружина, чоловік,
діти, батьки, рідні брати і сестри): мають
громадянство (підданство) іноземної держави
або є особами без громадянства, за умови
наявності перевіреної інформації про їх
співпрацю з структурами іноземних держав та
організаціями діяльність яких спрямована
проти України; співпрацювали з незаконними
воєнізованими
угрупованнями
чи
терористичними організаціями, окупаційними
адміністраціями держави – агресора, за
наявності перевіреної інформації про таку
співпрацю;
-992- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

У розділі І законопроекту у пункті 9
частини третьої статті 29 нової редакції
Закону України «Про Службу безпеки
України»,
яка
передбачається
законопроектом, виключити слова «у тому
числі відмовилася від психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа,».
-993- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у пункті 9 слова «стосовно неї та її
близьких родичів» та «у тому числі
відмовилася
від
психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа,»
виключити;
-994- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано редакційно

В частині третій статті 29 між пунктами 10
і 11 додати новий пункт: "яка є або була в
минулому штатним чи позаштатним
співробітником
спеціальних
служб,
правоохоронних
органів
іноземної
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11) близькі родичі якої (дружина, чоловік,
діти, батьки, рідні брати і сестри) мають
громадянство (підданство) іноземної держави,
яка визнана відповідно до чинного
законодавства державою-агресором, або є
особами без громадянства;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

держави, що визнана відповідно до чинного
законодавства державою-агресором".
-995- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

11) родичі та близькі особи якої (дружина,
чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри, а
також особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом і мають взаємні
права та обов’язки) мають громадянство
(підданство) іноземної держави, або є особами
без громадянства;
-996- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

11) близькі родичі якої (дружина, чоловік,
діти, батьки, рідні брати і сестри) мають
громадянство (підданство) іноземної держави,
яка визнана відповідно до чинного
законодавства державою-агресором, або є
особами без громадянства або працювали в
окупаційній
адміністрації
Російської
Федерації в окремих районах Донецької та
Луганської
областей
та
Автономної
Республіки Крим, були у складі незаконних
воєнізованих угруповань чи терористичних
організацій;
-997- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано частково

11) родичі та близькі особи якої (дружина,
чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри, а
також особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом і мають взаємні
права та обов’язки) мають громадянство
(підданство) іноземної держави, або є особами
без громадянства;
-998- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 11 частини 3 статті 29 проекту виключити.
-999- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 11 частини 3 статті 29 законопроекту
виключити.
Обгрунтування: Зазначеним пунктом
пропонується передбачити, що на службу
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(роботу) в Службу безпеки України не може
бути прийнята особа, близькі родичі якої
(дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і
сестри) мають громадянство (підданство)
іноземної держави, яка визнана відповідно до
чинного законодавства державою-агресором,
або є особами без громадянства.
Зазначена норма має дискримінаційний
характер.
1) Так, Конституцією України (стаття 38)
закріплено, що громадяни користуються
рівним правом доступу до державної служби.
При цьому, громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними
перед законом. Не може бути привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками (стаття 24
Конституції України). При цьому відповідні
обмеження на сьогодні не передбачено
законами України, які врегульовують
діяльність будь-якого державного органу
та/або проходження державної/публічної
служби, зокрема Законами України “Про
Національну поліцію”, “Про Державну
прикордонну
службу
України”,
“Про
Національну
гвардію
України”,
“Про
прокуратуру”,
“Про
Національне
антикорупційне бюро України”, “Про
Державне
бюро
розслідувань”,
“Про
судоустрій і статус суддів”, “Про державну
службу”, “Про військову службу і військовий
обов’язок”,
“Про
Військову
службу
правопорядку у Збройних Силах України”,
“Про альтернативну (невійськову) службу”.
2) Щодо близьких родичів, які є особами
без
громадянства,
зазначимо
таке.
Конституцією України (стаття 38) закріплено,
що громадяни користуються рівним правом
доступу до державної служби. При цьому,
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громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом. Не може
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими
ознаками (стаття 24 Конституції України).
На сьогодні за законодавством України
іноземці та особи без громадянства, які на
законних підставах перебувають на території
України, можуть у добровільному порядку (за
контрактом) проходити військову службу,
зокрема, в Національній гвардії України
(частина 5 статті 9 Закону України “Про
Національну гвардію України”) та у Збройних
Силах України (частина 6 статті 1 Закону
України “Про військовий обов’язок і
військову службу”).
Зазначене свідчить про необґрунтованість
заборони приймати на службу (роботу) до
СБУ осіб, родичі яких є особами без
громадянства.
-1000- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1001- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Підпункт 11 частини третьої статті 29
законопроекту пропонується викласти в
наступній редакції:
11) члени сім"ї якої мають громадянство
(підданство) іноземної держави або є особами
без громадянства, за умови встановлення у
законному порядку обгрунтованих підстав
вважати, що вони співпрацюють (або
співпрацювали) з розвідувальними органами
іноземних держав;
-1002- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Пункт 11 частини 3 статті 29 виключити.
-1003- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено
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12) стосовно якої набрало законної сили
рішення суду про визнання її активів або
активів, набутих за її дорученням іншими
особами або в інших передбачених статтею
290 Цивільного процесуального кодексу
України випадках, необґрунтованими та їх
стягнення в дохід держави;
13) яка надала завідомо неправдиву
інформацію під час прийняття на службу
(роботу) у розвідувальний орган.
4. Перед прийняттям на службу до Служби
безпеки України особа проходить медичний
огляд, професійно-психологічний відбір,
контррозвідувальне
опитування,
психофізіологічне
дослідження
із
застосуванням
поліграфа
у
порядку,
визначеному актами Служби безпеки України.
Відмова особи, що претендує на службу
(роботу) в Службі безпеки України від таких
перевірок є підставою для відмови в розгляді
її кандидатури.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 11 частини 3 статті 29 (щодо
заборони проходження служби в СБУ особам,
близькі родичі яких (дружина, чоловік, діти,
батьки, рідні брати і сестри) мають
громадянство (підданство) іноземної держави,
яка визнана відповідно до чинного
законодавства державою-агресором, або є
особами без громадянства) законопроекту
пропоную виключити.
-1004- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 11 частини 3 статті 29 (щодо
заборони проходження служби (роботи в СБУ
особами, близькі родичі якої (дружина,
чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри)
мають громадянство (підданство) іноземної
держави, яка визнана відповідно до чинного
законодавства державою-агресором, або є
особами без громадянства) законопроекту
пропонуємо виключити.
-1005- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 12 після слів «стосовно якої»
доповнити словами «протягом останніх трьох
років»;

-1006- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)
В частині 4 Статті 29 Розділу ІV
вилучити
словосполучення
«контррозвідувальне опитування,» та
викласти частину 4 в наступній редакції:
«4. Перед прийняттям на службу до Служби
безпеки України особа проходить медичний
огляд, професійно-психологічний відбір,
контррозвідувальне
опитування,
психофізіологічне
дослідження
із
застосуванням
поліграфа
у
порядку,
визначеному актами Служби безпеки

Враховано частково

4. Прийняття на службу (роботу) до
Служби безпеки України здійснюється
відповідно до закону та у порядку,
встановленому Службою безпеки України.
Перед прийняттям на службу (роботу) до
Служби безпеки України особа у визначеному
актами Служби безпеки України випадках та
у порядку проходить перевірку, медичний
огляд та професійно-психологічний відбір, у
тому числі психофізіологічне дослідження із
застосуванням технічних засобів фіксації
реакції людини. При зміні виду служби у
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Висновки, обґрунтування

України. Відмова особи, що претендує на
службу (роботу) в Службі безпеки України від
таких перевірок є підставою для відмови в
розгляді її кандидатури.»
-1007- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

4. Перед прийняттям на службу до Служби
безпеки України особа проходить конкурсний
відбір: тестування на знання законодавства,
тестування загальних здібностей, медичний
огляд, професійно-психологічний відбір,
контррозвідувальне
опитування,
психофізіологічне
дослідження
із
застосуванням
поліграфа
у
порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України. Відмова особи, що претендує на
службу (роботу) в Службі безпеки України від
таких перевірок є підставою для відмови в
розгляді
її
кандидатури.
Проведення
конкурсів
здійснюється
у
порядку,
встановленому Головою Служби безпеки
України, конкурсною комісією, до якої
входять співробітники Служби безпеки
України, які мають бездоганну репутацію,
допуск до державної таємниці та яким надано
доступ до інформації про кандидатів на
відповідні посади.
-1008- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі І законопроекту у частині
четвертій статті 29 нової редакції Закону
України «Про Службу безпеки України», яка
передбачається законопроектом, виключити
слова «, психофізіологічне дослідження із
застосуванням поліграфа».
-1009- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
1.
Пункти 4, 5, 6 статті 29 Розділу ІV
законопроекту об’єднати в пункт «4.»,
наступного змісту: «4. Прийняття на службу у
Службі безпеки України та просування по
службі здійснюється на конкурсних засадах.
Організація, порядок і методика проведення

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Службі безпеки України заходи, визначені
цією частиною, не здійснюються.

Враховано частково
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конкурсу, заходів щодо добору, проходження
медичного
огляду,
професійнопсихологічного відбору, опитування з
використанням поліграфу, поглибленого
вивчення
та
проведення
спеціальних
перевірок кандидатів на посади у Службу
безпеки України, а також кваліфікаційні
вимоги до відповідних посад співробітників
визначаються актами Служби безпеки
України з врахуванням вимог законодавства
України.». Відповідно, пункти: «7.», «8.», «9.»
вважати пунками «5.», «6.», «7.».;
-1010- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

491

5. Стосовно осіб, які претендують на
службу (роботу) в Службі безпеки України, за
їх письмовою згодою проводяться перевірки,
у тому числі спеціальні, у порядку,
визначеному законами України та актами
Служби безпеки України.

Частину четверту статті 29 викласти у
такій редакції:
4. Прийняття на службу (роботу) до
Служби безпеки України здійснюється
відповідно до закону та у порядку,
встановленому Службою безпеки України.
Перед прийняттям на службу (роботу) до
Служби безпеки України особа у визначеному
актами Служби безпеки України випадках та
порядку проходить перевірку, медичний
огляд та професійно-психологічний відбір, у
тому числі психофізіологічне дослідження із
застосуванням технічних засобів фіксації
реакції людини.
При зміні виду служби у Службі безпеки
України заходи, визначені цією частиною, не
здійснюються.
-1011- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
у частині п’ятій слова «проводяться
перевірки, у тому числі спеціальні, у порядку,
визначеному законами України та актами
Служби безпеки України» замінити словами
«проводиться спеціальна перевірка у порядку,
встановленому законом»;
-1012- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 5 та 6 статті 29 викласти у такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

Враховано

5. Організація, порядок і методика
проведення заходів щодо комплектування
(добору та вивчення кандидатів на посади у
Службу безпеки України), а також
кваліфікаційні вимоги до відповідних посад
співробітників визначаються актами Служби
безпеки України. Кваліфікаційні вимоги до
відповідних посад працівників у Службі
безпеки України визначаються відповідно до
законодавства про працю.
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Висновки, обґрунтування

5. Організація, порядок і методика
проведення заходів щодо комплектування
(добору та вивчення кандидатів на посади у
Службу безпеки України), а також
кваліфікаційні вимоги до відповідних посад
співробітників визначаються актами Служби
безпеки України. Кваліфікаційні вимоги до
відповідних посад працівників у Службі
безпеки України визначаються відповідно до
законодавства про працю.
6. Інформація про причини відмови у
прийнятті на службу (роботу) до Служби
безпеки України, а також відомості та
матеріали, отримані в ході перевірок та
вивчення кандидатів оприлюдненню та
наданню на запити не підлягають.
у зв'язку із цим частини 7, 8 та 9
виключити.
492

493

494

6. Особи, які претендують на службу у
Службі безпеки України, до призначення на
відповідну посаду подають декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
відповідно до Закону України "Про
запобігання корупції".
Особи, які претендують на роботу до
Служби безпеки України, подають такі
декларації
у
випадках,
передбачених
законодавством.
7. Прийняття на службу (роботу) до
Служби безпеки України здійснюється
відповідно до закону та у порядку,
встановленому Службою безпеки України.

-1013- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Інформація про причини відмови у
прийнятті на службу (роботу) до Служби
безпеки України, а також відомості та
матеріали, отримані під час перевірок і
вивчення
кандидатів
на
посади
оприлюдненню та наданню на запити не
підлягають.

Відхилено

частини 7 та 8 викласти наступним чином:
«7. Прийняття на службу у Службі
безпеки України та просування по службі
здійснюється
на
конкурсних
засадах,
визначених цим Законом. Прийняття на
роботу на посади державної служби
відбувається
на
конкурсних
засадах
відповідно до Закону України “Про державну
службу” з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. Кваліфікаційні вимоги до відповідних
посад працівників у Службі безпеки України
визначаються відповідно до законодавства
про працю.»
495

496

497

498

8. Організація, порядок і методика
проведення заходів щодо комплектування
(добору та вивчення кандидатів на посади у
Службу безпеки України), а також
кваліфікаційні вимоги до відповідних посад
співробітників визначаються актами Служби
безпеки України.
Кваліфікаційні вимоги до відповідних
посад працівників у Службі безпеки України
визначаються відповідно до законодавства
про працю.
9. Інформація про причини відмови у
прийнятті на службу (роботу)до Служби
безпеки України, а також відомості та
матеріали, отримані в ході вивчення
кандидатів оприлюдненню та наданню на
запити не підлягають.

-1014- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

частину дев’яту виключити.

-1015- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Після статті 29 законопроекту доповнити
новою статтею такого змісту:
«Стаття. Вимоги до кандидатів на посади
Голови Служби безпеки України, його
заступників та начальників регіональних
органів Служби безпеки України 1. Головою
Служби безпеки України може бути
призначений громадянин України, не
молодший 50 років, який має: повну вищу
освіту; стаж роботи у правоохоронних
органах, в тому числі в спеціальних
державних органах з правоохоронними
функціями, розвідувальних органах або в
органах прокуратури чи суду не менше 20
років; досвід роботи на керівних посадах у
системі Служби безпеки України не менше 10
років; 2. Заступником Голови Служби безпеки
України може бути призначений громадянин
України, не молодший 45 років, який має:
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повну вищу освіту; стаж роботи у
правоохоронних органах, в тому числі в
спеціальних
державних
органах
з
правоохоронними функціями, розвідувальних
органах або в органах прокуратури чи суду не
менше 15 років; досвід роботи на керівних
посадах у системі Служби безпеки України не
менше 5 років; 3. Начальником регіонального
органу Служби безпеки України може бути
призначений громадянин України, не
молодший 40 років, який має: повну вищу
освіту; стаж роботи у правоохоронних
органах, в тому числі в спеціальних
державних органах з правоохоронними
функціями, розвідувальних органах або в
органах прокуратури чи суду не менше 10
років; досвід роботи на керівних посадах у
системі Служби безпеки України не менше 3
років.
4.
Окрім
дотримання
умов,
передбачених цією статтею, кандидати на
посади Голови Служби безпеки України, його
заступників та начальників регіональних
органів Служби безпеки України також
повинні відповідати наступним вимогам: - не
бути членом жодної політичної партії або
членом організації, що заборонена законом чи
судом; - мати високі моральні якості та
бездоганну репутацію».
-1016- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроєкт новою статтею
після статті 29 наступного змісту:
«Стаття 30. Конкурсний добір до Служби
безпеки України
1. Конкурсний добір до Служби безпеки
України на посади співробітників, яким
присвоєне
спеціальне
звання,
посади
державної служби здійснюється відповідно до
порядку проведення конкурсного добору, що
затверджується Головою Служби безпеки
України із урахуванням цієї статті та інших
положень цього Закону.
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2. Про проведення конкурсу на зайняття
вакантної посади Центральне управління
Служби безпеки України розміщує відповідну
інформацію на офіційному веб-сайті Служби
безпеки України не пізніше ніж за 10 днів до
проведення конкурсу.
3. В оголошенні про проведення конкурсу
зазначаються вакантна посада, кількість таких
посад та строк, протягом якого кандидати
можуть подати заяву про участь у конкурсі.
3. Добір кандидатів здійснюється із числа
осіб, які відповідають вимогам, установленим
статтею 29 цього Закону.
4. Процедура добору кандидатів та їх
призначення на посаду у Службі безпеці
України включає:
1) прийняття Головою Служби безпеки
України, керівником державної служби в
органі Служби безпеки України рішення про
проведення добору на вакантні посади, що
розміщується на офіційному веб-сайті
Служби безпеки України, та повинно містити
виклад передбачених цим Законом вимог,
яким має відповідати кандидат на посаду, а
також перелік документів, що подаються до
Головного управління Служби безпеки
України, і кінцевий термін їх подання;
2) подання кандидатами відповідної заяви
та документів, визначених цим Законом;
3) здійснення Центральним управлінням,
органом Служби безпеки України, на основі
поданих кандидатами документів перевірки
відповідності осіб вимогам, установленим до
кандидата на посаду;
4)
складання
кандидатами,
які
відповідають
установленим
вимогам,
кваліфікаційного іспиту;
5) оприлюднення на офіційному веб-сайті
Служби безпеки України списку кандидатів,
які успішно склали кваліфікаційний іспит, та
є допущеними до проходження співбесіди.
Оприлюднення списку здійснюється у такий
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спосіб, щоби кандидат міг ідентифікувати
себе згідно виданому йому персональним
кодом перед складанням іспиту;
6) проходження кандидатами співбесіди з
конкурсною комісією;
7) проведення спеціальної перевірки
кандидатів, які успішно пройшли співбесіду;
8) проходження особами, які успішно
пройшли конкурсний добір до Служби
безпеки України для того, щоби бути вперше
прийнятими на службу або щоби вперше
вступити на державну службу до Служби
безпеки України первинної підготовки у
порядку, визначеному Головою Служби
безпеки України;
9) прийняття осіб, що успішно пройшли
первинну підготовку, на службу до Служби
безпеки України.
Критерії
успішного
проходження
первинної підготовки, а також перелік
підстав, за умови відповідності яким особа,
що успішно пройшла конкурсний добір на
керівну посаду (посаду начальницького
складу), звільняється від проходження
первинної підготовки, визначається у порядку
проведення конкурсного добору.
5. Для участі в конкурсному доборі
кандидат подає:
1) письмову заяву про участь у
конкурсному доборі;
2) копію паспорта громадянина України та
копію документа, що засвідчує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків;
3) анкету кандидата, що містить
інформацію про особу, та автобіографію;
4) копію документів про освіту, науковий
ступінь, вчене звання;
5) копію трудової книжки;
6) медичну довідку про стан здоров’я за
формою, затвердженою центральним органом
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виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я;
7) копію військового квитка (для
військовослужбовців
або
військовозобов’язаних);
8) довідку про допуск до державної
таємниці (у разі його наявності);
9) письмову згоду на збирання, зберігання
та використання інформації про неї з метою
оцінки готовності особи до роботи у Службі
безпеки України та проведення щодо неї
спеціальної перевірки;
10) заяву про відсутність заборгованості зі
сплати аліментів на утримання дитини,
сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за шість місяців з дня
пред’явлення виконавчого документа до
примусового виконання;
11) декларацію доброчесності і родинних
зв’язків.
Форма і зміст заяви про участь у
конкурсному
доборі,
декларації
доброчесності і родинних зв’язків, анкети
кандидата затверджуються Головою Служби
безпеки України та розміщуються на
офіційному веб-сайті Служби безпеки
України.
6. До участі в конкурсному доборі
допускаються особи, які подали всі необхідні
документи у визначений в оголошенні строк, і
відповідають вимогам, установленим до
кандидата.
7. Кваліфікаційний іспит проводиться з
метою перевірки рівня теоретичних знань у
галузі права, європейських стандартів у галузі
захисту прав людини, володіння державною
мовою, аналітичних здібностей кандидатів і
складається з анонімного тестування з
використанням комп’ютерної техніки.
8. Центральне управління, орган Служби
безпеки України повідомляє кандидатів,
допущених до кваліфікаційного іспиту, про
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дату, час і місце його проведення не пізніше
ніж за п’ять робочих днів до визначеної дати.
9. Особа, яка неуспішно склала
кваліфікаційний іспит, може бути допущена
до складання такого іспиту повторно не
раніше ніж через рік.
10. Співбесіда проводиться з метою
виявлення відповідності кандидата вимогам
професійної компетентності і доброчесності.
11. За результатами проведення співбесіди
формується остаточний рейтинговий список
кандидатів.
Особи, які за остаточним
рейтинговим списком займають найвищі
позиції у кількості вакантних посад,
допускаються до проведення спеціальної
перевірки.»
Нумерацію статей змінити відповідно.
500
501

Стаття 30. Штатні посади
1. Штатні посади, що підлягають
заміщенню
співробітниками
та/або
працівниками Служби безпеки України і
відповідні їм військові (спеціальні) звання
передбачаються у штатах функціональних
підрозділів
Центрального
управління,
регіональних органах, закладах (підрозділах
закладів) і установ Служби безпеки України.

Стаття 30. Штатні посади
-1017- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

Часину першу статті 30 розділу IV після
слова «співробітниками» доповнити словами
«, курсантами (слухачами)».
-1018- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

1. Штатні посади, що підлягають
заміщенню
співробітниками
та/або
працівниками Служби безпеки України і
відповідні їм військові (спеціальні) звання
передбачаються у штатах функціональних
підрозділів
Центрального
управління,
регіональних органах, тренінгових центрах,
установ Служби безпеки України
-1019- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 30: у частині першій слова
«військові (спеціальні)» замінити словом
«спеціальні»;
-1020- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
1. Штатні посади підлягають заміщенню:
співробітниками
яким
присвоєне
спеціальне звання та військовослужбовцями

1. Штатні посади підлягають заміщенню:
1) співробітниками, яким присвоєно
спеціальне звання;
2) військовослужбовцями Служби безпеки
України (з відповідними спеціальними та
військовими званнями);
3) державними службовцями Служби
безпеки України (у межах відповідних
категорій та підкатегорій посад та відповідних
рангів);
4) працівниками Служби безпеки України.
2. Штатні посади, що підлягають
заміщенню
передбачаються
у
штатах
функціональних підрозділів Центрального
управління, регіональних органів, закладів
(підрозділах закладів) і установ Служби
безпеки України відповідно до організаційної
структури Служби безпеки України.

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
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Служби безпеки України (із відповідними їм
спеціальними та військовими званнями);
державними
службовцями
Служби
безпеки України (у межах відповідних
категорій
та
підкатегорій
посад
та
відповідними рангами);
працівниками Служби безпеки України.
Штатні посади, що підлягають заміщенню
передбачаються у штатах функціональних
підрозділів
Центрального
управління,
регіональних органів, закладів (підрозділах
закладів) і установ Служби безпеки України
відповідно до організаційної побудови
Служби безпеки України.
-1021- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину першу статті 30 викласти в такій
редакції:
«1. Штатні посади підлягають заміщенню:
1) співробітниками Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання;
2) військовослужбовцями Служби безпеки
України (із відповідними їм спеціальними та
військовими званнями);
3) державними службовцями Служби
безпеки України (у межах відповідних
категорій
та
підкатегорій
посад
та
відповідними рангами);
4)
працівниками
Служби
безпеки
України.»;
-1022- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

у частині другій слова «офіцерським
(начальницьким)»
замінити
словом
«начальницьким»;
-1023- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

2. Перелік штатних посад у Службі безпеки
України,
що
підлягають
заміщенню
співробітниками, яким присвоєне спеціальне
звання,
державними
службовцями,
військовослужбовцями та працівниками

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

3. Перелік штатних посад у Службі безпеки
України,
що
підлягають
заміщенню
співробітниками, яким присвоєне спеціальне
звання,
державними
службовцями,
військовослужбовцями та працівниками
Служби безпеки України, визначається
Головою Служби безпеки України.
4. Штатні посади в оперативних
підрозділах, а також не більше третини
штатних посад в інших підрозділах, за умови,
що перебування на відповідних посадах
пов'язано з безпосереднім виконанням
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Служби безпеки України, визначається
Головою Служби безпеки України.
Штатні посади в оперативних підрозділах,
а також не більше третини штатних посад в
інших підрозділах, за умови, що перебування
на відповідних посадах пов'язане з
безпосереднім виконанням завдань, функцій
та реалізацією повноважень Служби безпеки
України,
заміщуються
співробітниками
кадрового складу, яким присвоєне спеціальне
звання, або співробітниками кадрового складу
- державними службовцями.
Штатні посади в оперативно-бойових
підрозділах та в органах військової
контррозвідки
можуть
заміщуватися
співробітниками
кадрового
складу
військовослужбовцями.
Штатні посади в підрозділах, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони сил та
засобів Служби безпеки України, можуть
заміщуватися військовослужбовцями.
503

3. Перелік посад у Службі безпеки
України,
що
підлягають
заміщенню
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України, та граничні військові звання за цими
посадами (крім посад, що підлягають
заміщенню співробітниками Служби безпеки
України, яким присвоюються звання вищого
офіцерського складу), а також перелік посад,
що підлягають заміщенню співробітниками,
яким
присвоєне
спеціальне
звання,
державними службовцями та працівниками
Служби безпеки України визначається
Головою Служби безпеки України.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

завдань, функцій та реалізацією повноважень
Служби безпеки України, заміщуються
співробітниками кадрового складу, яким
присвоєно
спеціальне
звання,
або
співробітниками
кадрового
складу
державними службовцями.
5. Штатні посади в оперативно-бойових
підрозділах та в органах військової
контррозвідки
можуть
заміщуватися
співробітниками
кадрового
складу
військовослужбовцями.
6. Штатні посади в підрозділах, на які
покладається реалізація повноважень із
забезпечення захисту та охорони сил і засобів
Служби
безпеки
України,
можуть
заміщуватися військовослужбовцями.

-1024- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

Частину третю статті 30 розділу IV
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Посади курсантів (слухачів) вищих
військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти
Служби безпеки України є посадами
військовослужбовців.»
-1025- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

частину третю викласти у такій редакції:
«3. Перелік посад у Службі безпеки України,
що підлягають заміщенню співробітниками,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
визначається Головою Служби безпеки
України з урахуванням статті 8 цього
Закону.».
-1026- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

7. Перелік штатних посад, що підлягають
заміщенню
вищим
офіцерським
(начальницьким) складом, затверджується
Президентом України.
8. Штатні посади Голови Служби безпеки
України та посади, передбачені частинами
другою та третьою статті 31 цього Закону, є
посадами співробітників кадрового складу.
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Посади в підрозділах, що здійснюють
оперативно-розшукову та контррозвідувальну
діяльність,
заміщуються
як
правило
військовослужбовцями.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину третю статті 30 викласти в такій
редакції:
"3. Перелік штатних посад, що підлягають
заміщенню
вищим
офіцерським
(начальницьким) складом, затверджується
Президентом України.
Штатні посади Голови Служби безпеки
України та посади, передбачені частиною
другою статті 31 цього Закону, є посадами
співробітників кадрового складу".
-1027- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Посади в підрозділах, що здійснюють
оперативно-розшукову, контррозвідувальну
та
оперативно-бойову
діяльність,
заміщуються військовослужбовцями.
-1028- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

Посади в підрозділах, що здійснюють
оперативно-розшукову та контррозвідувальну
діяльність (окрім підрозділів військової
контррозвідки та з проведення спеціальних
операцій), а також посади слідчих підлягають
заміщенню виключно співробітниками, яким
присвоєне спеціальне звання.
-1029- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано

У розділі І законопроекту у другому абзаці
частини третьої статті 30 нової редакції
Закону України «Про Службу безпеки
України»,
яка
передбачається
законопроектом, виключити слова «як
правило».
-1030- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Абзац другий частини третьої статті 30
законопроекту вбачаю за доцільне викласти у
такій редакції: «Посади в підрозділах, що
безпосередньо здійснюють виконання завдань
Служби безпеки, визначених статтею 3 цього
Закону,
заміщуються
як
правило
військовослужбовцями.».
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505

Стаття 31. Призначення (переведення) на
посади та звільнення з посад співробітників та
працівників Служби безпеки України
1. Співробітники та працівники Служби
безпеки
України
призначаються
(переводяться) на посади та звільняються з
посад відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.

506

507

2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України та начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Служби
безпеки України за погодженням з
Президентом України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1031- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

1. Співробітники та працівники Служби
безпеки
України
призначаються
(переводяться) на посади за результатами
конкурсного відбору та звільняються з посад
відповідно до законодавства з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
-1032- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

В частині 2 статті 31 законопроєкту
словосполучення
«за
погодженням
з
Президентом України» виключити
-1033- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Відхилено

В частині 2 статті 31 Законопроекту, слова
«за погодженням з Президентом України»
виключити.
-1034- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України та начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Служби
безпеки України.
-1035- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України та начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Кабінетом Міністрів
України.
-1036- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 31. Призначення (переведення) на
посади та звільнення з посад співробітників та
працівників Служби безпеки України
1. Співробітники та працівники Служби
безпеки
України
призначаються
(переводяться) на посади та звільняються з
посад відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України, начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Служби
безпеки України за погодженням із
Президентом України.
3. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України призначаються на
посади
після
їх
заслуховування
парламентським контрольним комітетом.

Відхилено

Враховано частково

2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України та начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
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звільняються з посад Головою Служби
безпеки України.
-1037- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України та начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Служби
безпеки України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України.
-1038- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

Перший заступник, заступники Голови
Служби безпеки України, начальники
функціональних підрозділів Центрального
управління та начальники регіональних
органів
Служби
безпеки
України
призначаються на посади з урахуванням
обов’язкового висновку за результатами
заслуховування комітетом Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, та звільняються з посад Головою
служби безпеки України.
-1039- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У частині 2 статті 31 слова “Перший
заступник” замінити словами “Перші
заступники”
-1040- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у частині 2 статті 31 проекту: слова
“перший заступник” замінити словами “перші
заступники”
-1041- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині 2 статті 31 законопроекту слова
“перший заступник” замінити словами “перші
заступники”.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Обгрунтування:
Законопроектом
пропонується
передбачити, що Голова Служби безпеки
України матиме серед заступників лише
одного першого заступника.
На сьогодні Голова Служби безпеки
України має двох перших заступників:
–
перший заступник Голови СБУ –
керівник Антитерористичного центру при
Службі безпеки України, який координує
питання боротьби з тероризмом не тільки в
СБУ, а – в цілому по країні;
–
перший заступник Голови СБУ –
керівник Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю та корупцією
Центрального управління Службі безпеки
України, який відповідальний за лінію
боротьби з організованою злочинністю.
Існування
вказаних
посад
перших
заступників
керівника
відомства
запроваджено у зв’язку з необхідністю
забезпечення
оптимального
розподілу
функціональних обов’язків серед керівництва
СБУ для ефективного і оперативного
вирішення покладених завдань за вказаними
надзвичайно важливими для безпеки держави
лініями роботи.
В умовах сьогодення, коли організована
злочинність
особливо
активно
використовується спецслужбами іноземних
держав для проведення розвідувальнопідривної та диверсійної діяльності проти
України,
протидія
їй
виключно
правоохоронними методами не є ефективною,
і тому потребує додаткового застосування
контррозвідувальних сил і засобів.
Законопроект (частина 5 статті 10)
передбачає, що єдиний перший заступник
Голови СБУ здійснюватиме координацію
роботи за лінією контррозвідки (як результат
послідовності
у
т.ч.
у
сфері
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контррозвідувальній
протидії
проявам
оргзлочинності).
У свою чергу боротьба з тероризмом та
координації
діяльності
субʼєктів,
які
залучаються до боротьби з тероризмом, є не
менш пріоритетним для СБУ, у зв’язку з чим
виникає обґрунтоване питання, яку саме
посаду першого заступника варто зберегти.
З урахуванням зазначеного видається
доцільним зберегти в СБУ дві посади перших
заступників
Голови
–
за
лініями
контррозвідувальної діяльності та боротьби з
тероризмом.
При цьому існування двох посад перших
заступників на сьогодні передбачено в системі
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру” (частина 2 статті 8).
-1042- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

У частині 2 статті 31 законопроекту слова
“перший заступник” замінити словами “перші
заступники”
-1043- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

2. Перші заступники та заступники Голови
Служби безпеки України та начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Служби
безпеки України за погодженням з
Президентом України.
-1044- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

Вилучити з тексту частини 2 статті 31
слова «за погодженням з Президентом
України».
-1045- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

В частині другій статті 31 слова «за
погодженням з Президентом України» вилучити;
-1046- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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У частині другій статті 31 слова «за
погодженням з Президентом України»
пропонуємо
виключити,
оскільки
призначення на посади та звільнення з посад
заступників Голови Служби безпеки України
за погодженням з Президентом України не
випливає з конституційних повноважень
останнього.
-1047- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

У частині 2 статті 31 слова «Перший
заступник» замінити словами «Перші
заступники».
-1048- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Відхилено

У частині 2 статті 31 законопроекту
слова “перший заступник” замінити словами
“перші заступники”.
-1049- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Частину другу статті 31 законопроекту
викласти в такій редакції: «2. Перші
заступники та заступники Голови Служби
безпеки України та начальники регіональних
органів
Служби
безпеки
України
призначаються на посади та звільняються з
посад Головою Служби безпеки України»;
-1050- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

У частині 2 статті 31 законопроекту
слова “перший заступник” замінити словами
“перші заступники”.
-1051- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину другу статті 31 викласти у такій
редакції:
2. Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України, начальники
регіональних органів Служби безпеки
України призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Служби
безпеки України за погодженням з
Президентом України.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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508

509

Редакція, прийнята в першому читанні

3.
Начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, закладів (підрозділів закладів) і
установ Служби безпеки України, а також
закладів, установ і підприємств, що належать
до сфери управління Служби безпеки
України, призначаються (переводяться) на
посади та звільняються з них Головою
Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Перший заступник та заступники Голови
Служби безпеки України призначаються на
посади після їх заслуховування комітетом
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів.
Рішення, прийняте за результатами такого
заслуховування,
має
рекомендаційний
характер.
-1052- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

3.
Начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, тренінгових центрів, установ
Служби безпеки України, а також тренінгових
центрів, установ, що належать до сфери
управління Служби безпеки України,
призначаються (переводяться) на посади та
звільняються з них Головою Служби безпеки
України.
-1053- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

3. Начальники (керівники) закладів
(підрозділів закладів) і установ Служби
безпеки України, а також закладів, установ і
підприємств, що належать до сфери
управління Служби безпеки України,
призначаються (переводяться) на посади та
звільняються з них Головою Служби безпеки
України.
-1054- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4.
Начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, закладів (підрозділів закладів) і
установ Служби безпеки України, а також
закладів, установ і підприємств, що належать
до сфери управління Служби безпеки
України, призначаються (переводяться) на
посади та звільняються з посад Головою
Служби безпеки України.

Частину 3 статті 31 доповнити новими
абзацами такого змісту:
«Начальниками
(керівниками)
функціональних підрозділів Центрального
управління,
начальниками
регіональних
органів, закладів (підрозділів закладів) і
установ Служби безпеки України, а також

340

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

закладів, установ і підприємств, що належать
до сфери управління Служби безпеки України
може бути призначений громадянин України,
не молодший 30 років, який:
1) має вищу освіту (ступінь вищої освіти
не нижче магістра);
2) має стаж роботи не менше п’яти років у
правоохоронних органах, в тому числі в
спеціальних
державних
органах
з
правоохоронними функціями, розвідувальних
органах або в органах прокуратури чи суду;
3) має досвід роботи на керівних посадах
у системі Служби безпеки України не менше
трьох років;
4) володіє державною мовою;
5) не є членом жодної політичної партії;
6) не є і не був членом організації,
забороненої законом або судом;
7) має високі моральні якості та бездоганну
репутацію;
8) за станом здоров’я спроможний
виконувати відповідні службові обов’язки.»
510

511

512

4. Призначення (переведення) на посади
співробітників та працівників Служби безпеки
України
здійснюється
відповідно
до
законодавства та у порядку, що визначається
Головою Служби безпеки України.
5. При прийнятті особи на службу до
Служби
безпеки
України
може
встановлюватися випробування на строк від
одного до шести місяців у порядку,
визначеному актами Служби безпеки України.
6. Співробітники Служби безпеки України
у
зв’язку
із
скороченням,
змінами
організаційно – штатної структури можуть
бути призначені за їх згодою без
обов'язкового проведення конкурсу на іншу
вакантну посаду у державних органах,
органах
місцевого
самоврядування,

-1055- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

5. При прийнятті особи на службу до
Служби безпеки України встановлюється
випробування на строк від одного до шести
місяців у порядку, визначеному актами
Служби безпеки України.
-1056- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у частині 6 статті 31 проекту слово
"Системі" викласти з маленької літери
"системі"
-1057- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

у

6. Співробітники Служби безпеки України
зв’язку
із
скороченням,
змінами

5. Призначення (переведення) на посади
співробітників та працівників Служби
безпеки України здійснюється відповідно до
законодавства у порядку, визначеному актами
Служби безпеки України.
6. При прийнятті особи на службу до
Служби
безпеки
України
може
встановлюватися випробування на строк від
одного до шести місяців у порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.
7. Співробітники Служби безпеки України
у зв’язку із скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів можуть бути призначені (переведені)
за їх згодою без обов'язкового проведення
конкурсу на вакантну посаду в державних
органах, органах місцевого самоврядування,
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правоохоронних
органах
та
Системі
прокуратури України, у разі їх відповідності
кваліфікаційним та спеціальним вимогам,
встановленим для зайняття посади, на яку
вони переводяться.

організаційно – штатної структури до 31
грудня 2023 року включно можуть бути
призначені за їх згодою без обов'язкового
проведення конкурсу на іншу вакантну посаду
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, правоохоронних органах та
Системі прокуратури України, у разі їх
відповідності кваліфікаційним та спеціальним
вимогам, встановленим для зайняття посади,
на яку вони переводяться.
-1058- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
4. Частину шосту статті 31 виключити.
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити норму законопроекту, якою
пропонується визначити, що колишні
співробітники СБУ можуть бути призначені
без обов’язкового проведення конкурсу, на
іншу вакантну посаду у державних органах,
органах
місцевого
самоврядування,
правоохоронних органах, прокуратурі.
Така пропозиція є несправедливою щодо
інших осіб, які також виявлять бажання
працювати у вказаних вище органах.
Тим більше, переведення колишніх
працівників СБУ на посади в органи місцевого
самоврядування є порушенням незалежності
вказаних органів.
Якщо вже і дозволяти їм переводитися на
інші посади, то лише у правоохоронні органи
та органи прокуратури.
-1059- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
6. Співробітники Служби безпеки України
у зв’язку із скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів можуть бути призначені (переведені)
за їх згодою, без обов'язкового проведення
конкурсу, на вакантну посаду у державних
органах, органах місцевого самоврядування,
правоохоронних
органах
та
органах

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

правоохоронних
органах
та
органах
прокуратури України у порядку, визначеному
законодавством, що регулює діяльність цих
органів,
у
разі
їх
відповідності
кваліфікаційним вимогам, встановленим для
зайняття посади, на яку вони переводяться.
Такі органи можуть звернутися із відповідним
запитом до Служби безпеки України з метою
отримання необхідної для прийняття на
службу (роботу) інформації стосовно такого
співробітника.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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Висновки, обґрунтування

513

прокуратури України, в порядку, визначеному
законодавством, що регулює діяльність цих
органів,
у
разі
їх
відповідності
кваліфікаційним вимогам, встановленим для
зайняття посади, на яку вони переводяться.
Такі
органи
можуть
звернутись
із
відповідними запитами до Служби безпеки
України з метою отримання необхідної для
прийняття на службу (роботу) інформації
стосовно такого співробітника.
-1060- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

514

Статтю 31 доповнити новою частиною
такого змісту:
«7. Співробітники Служби безпеки
України можуть бути звільнені зі служби у
зв’язку із службовою невідповідністю, яка
встановлена, в тому числі під час процедури
атестації, проведеної відповідно до цього
Закону.»
-1061- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

515

516

Стаття 32. Військовослужбовці Служби
безпеки України
1. Військовослужбовці Служби безпеки
України
проходять
військову
службу
відповідно до Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу”. На
них поширюється порядок проходження
військової
служби,
визначений
законодавством. Військовослужбовці Служби
безпеки України приймають Військову
присягу на вірність народу України.
Особливості проходження військової
служби
військовослужбовцями
Служби
безпеки України визначається Положенням
про
проходження
військової
служби
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України, що затверджується Президентом
України.

Статтю 32 виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 32. Військовослужбовці Служби
безпеки України
1. На співробітників Служби безпеки
України, які є військовослужбовцями,
поширюються положення законодавства про
проходження військової служби, соціальний
та правовий захист військовослужбовців у
частині відносин, не врегульованих цим
Законом.

-1062- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

Абзац другий частини першої статті 32
розділу ІV викласти у такій редакції:
«Особливості проходження військової
служби військовослужбовцями та курсантами
(слухачами) Служби безпеки України
визначаються відповідними положеннями, що
затверджуються Президентом України.»
-1063- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано
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Підстави
та
порядок
притягнення
військовослужбовців
Служби
безпеки
України, до дисциплінарної відповідальності,
а також застосування до них заохочень
визначаються
військовими
статутами
Збройних Сил України.
2.
У
Службі
безпеки
України
встановлюються військові звання відповідно
до Закону України “Про військовий обов’язок
і військову службу”.

Військові звання вищого офіцерського
складу
Служби
безпеки
України
присвоюються Президентом України.
3. Військовослужбовці Служби безпеки
України мають право на носіння військової
форми одягу із знаками розрізнення, зразки
яких затверджуються відповідно до Закону
України "Про військовий обов’язок і
військову службу".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзац другий і третій частини першої статті
32 виключити

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

-1064- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Частину другу статті 32 викласти в такій
редакції:
"2. Військовослужбовці Служби безпеки
України, крім підстав, передбачених Законом
України "Про військовий обов’язок і
військову службу", можуть бути звільнені з
військової служби у зв’язку з:
переведенням їх на посади в Службі
безпеки України, за якими передбачено
присвоєння спеціального звання, або посади
державної служби;
відмовою
від
оформлення
або
переоформлення допуску до державної
таємниці, відмовою в наданні допуску до
державної таємниці або скасування такого
допуску, якщо для виконання ними посадових
(службових) обов’язків потрібен допуск до
державної таємниці;
за згодою сторін".

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

-1065- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину третю статті 32 викласти у такій
редакції:
3. Військовослужбовці Служби безпеки
України мають право на носіння військової

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Військовослужбовці Служби безпеки
України, крім підстав, передбачених Законом
України "Про військовий обов’язок і
військову службу", можуть бути звільнені з
військової служби:
1) у зв’язку з переведенням їх на посади у
Службі безпеки України, за якими
передбачено присвоєння спеціального звання,
або посади державної служби;
2) у зв’язку з відмовою від оформлення або
переоформленням допуску до державної
таємниці, відмовою в наданні допуску до
державної таємниці або скасуванням такого
допуску, якщо для виконання ними посадових
(службових) обов’язків потрібен допуск до
державної таємниці;
3) за згодою сторін.

3. Військовослужбовці Служби безпеки
України мають право на носіння військової
форми одягу з відповідними знаками
розрізнення у порядку, визначеному актами
Служби безпеки України.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Право на носіння військової форми одягу
зберігається за особами, які проходили
військову службу в Службі безпеки України, у
випадках, передбачених Положенням про
проходження
військової
служби
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України.
Стаття 33. Співробітники Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання
1. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
приймаються на службу за контрактом, який
укладається на строк від одного до десяти
років.
Порядок
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким присвоюються спеціальні звання, а саме:
порядок прийняття на службу, порядок
присвоєння і позбавлення спеціальних звань,
укладання
та
розірвання
контрактів,
атестування,
призначення
на
посади,
перебування в розпорядженні, переміщення,
поновлення на службі (посаді), визначається
Положенням про проходження служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким присвоюються спеціальні звання, що
затверджується Президентом України.

Пропозиції та поправки до проекту

форми одягу із відповідними знаками
розрізнення у порядку, визначеному актами
Служби безпеки України.
Право на носіння форменого одягу
зберігається за особами, які проходили
військову службу в Службі безпеки України, у
випадках, передбачених актами Президента
України про проходження військової служби
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України.
-1066- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині четвертій статті 32 слово
«форменого» замінити словами «військової
форми»;

Висновки, обґрунтування

безпеки, оборони
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

-1067- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Порядок
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким присвоюються спеціальні звання,
зокрема: порядок прийняття на службу,
порядок
присвоєння
і
позбавлення
спеціальних звань, укладання та розірвання
контрактів, атестування, призначення на
посади, перебування в розпорядженні,
переміщення, поновлення на службі (посаді),
визначається Положенням про проходження
служби співробітниками Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, що затверджується Президентом
України. 2. Особи, які вперше прийняті на
службу в Службу безпеки України,

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

4. Право на носіння військової форми
одягу зберігається за особами, які проходили
військову службу у Службі безпеки України,
у випадках, передбачених актами Президента
України про проходження військової служби
військовослужбовцями
Служби
безпеки
України.
Стаття 33. Співробітники Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання
1. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєно
спеціальні
звання,
приймаються на службу за контрактом, що
укладається на строк від одного до десяти
років.
2.
Порядок
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким присвоюються спеціальні звання,
зокрема, порядок прийняття на службу,
порядок
присвоєння
і
позбавлення
спеціальних звань, укладення та розірвання
контрактів, атестування, призначення на
посади, перебування в розпорядженні,
переміщення, поновлення на службі (посаді),
визначається положенням про проходження
служби співробітниками Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, що затверджується Президентом
України.
3. Особи, які вперше прийняті на службу
до Служби безпеки України, призначені на
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Пропозиції та поправки до проекту

призначені на посади, за якими передбачене
присвоєння спеціальних звань, складають
Присягу такого змісту: «Я, (ім’я, призвище),
вступаючи до лав Служби безпеки України,
урочисто присягаю бути вірним і відданим
Українському народові, Україні, захищати її
конституційний
лад,
суверенітет
і
територіальну
цілісність,
безумовно
дотримуватись Конституції та законів
України,
Кодексу
доброчесності
співробітника Служби безпеки України.
Зобов’язуюся у своїй діяльності керуватися
принципом
верховенства
права,
неупередженості
та
справедливості,
незалежності та конфіденційності, чесно і
сумлінно виконувати службові обов’язки, не
вчиняти дій, що дискредитують звання
співробітника або підривають авторитет
Служби
безпеки
України».
Порядок
складання Присяги визначається актами
Служби безпеки України.
-1068- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У абзаці другому частини третьої статті 33
слова «Кодексу доброчесності співробітника
Служби безпеки України» виключити;

525

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який затверджується нормативноправовим актом Служби безпеки України.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

посади, за якими передбачено присвоєння
спеціальних звань, складають присягу такого
змісту:
«Я, (ім’я, прізвище), вступаючи до лав
Служби безпеки України, урочисто присягаю
бути вірним і відданим Українському народу,
Україні, захищати її конституційний лад,
суверенітет і територіальну цілісність,
безумовно
дотримуватися
Конституції
України та законів України. Зобов’язуюся у
своїй діяльності керуватися принципами
верховенства права, неупередженості та
справедливості,
незалежності
та
конфіденційності,
чесно
і
сумлінно
виконувати службові обов’язки, не вчиняти
дій, що дискредитують звання співробітника
або підривають авторитет Служби безпеки
України».
4.
Порядок
складення
присяги
визначається актами Служби безпеки
України.
Враховано

-1069- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

У абзаці третьому частини першої статті 33
Законопроекту слова «який затверджується
нормативно-правовим актом Служби безпеки
України»
замінити
словами
«що
затверджується законом»
-1070- Н.д. Літвінов О. М. (р.к. №379)

Враховано редакційно

5. Підстави та порядок заохочень і
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності співробітників Служби
безпеки України, яким присвоюються
спеціальні
звання,
визначаються
дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, що затверджується законом.

В абзаці 3 частини 1 статті 33
Законопроекту, слова
«Дисциплінарним
статутом Служби безпеки України, який
затверджується нормативно-правовим актом
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Служби безпеки України» замінити на слова
«законом України».
-1071- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який затверджується законом
України.
-1072- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який затверджується законом.
-1073- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

В абз 3 ч.1 ст. 33 слова "який
затверджується нормативно-правовим актом
Служби безпеки України." замінити словами
"який затверджується законом".
-1074- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Враховано редакційно

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який розробляється Службою
безпеки України і затверджується Законом
України «Про Дисциплінарний статут
Служби безпеки України.
-1075- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються спеціальні звання,
до
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дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Збройних Сил
України.
-1076- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який затверджується окремим
законом.
-1077- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який затверджується законом
України.
-1078- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Враховано редакційно

В абзаці третьому частини 1 статті 33 слова
«нормативно-правовим
актом
Служби
безпеки
України»
замінити
словами
«відповідним законом України».
-1079- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

В абзаці третьому частини першої статті 33
слова нормативно-правовим актом Служби
безпеки України замінити словом «законом».
-1080- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано

У абзаці 2 частини першої статті 33 слова
«нормативно-правовим
актом
Служби
безпеки» замінити словом «законом».
-1081- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відповідно до абзацу 3 частини першої 1
статті 33 проекту «підстави та порядок
притягнення співробітників Служби безпеки
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Висновки, обґрунтування

України, яким присвоюються спеціальні
звання, до дисциплінарної відповідальності, а
також застосування до них заохочень
визначаються Дисциплінарним статутом
Служби
безпеки
України,
який
затверджується нормативно-правовим актом
Служби безпеки України». Вказаний припис
не узгоджується з пунктом 22 частини першої
статті 92 Конституції України, де йдеться, що
виключно законами України визначаються
діяння,
які
є
дисциплінарними
правопорушеннями, та відповідальність за
них. Отже, Дисциплінарний статут СБУ має
затверджуватися виключно законом, а не
підзаконним актом, яким є нормативноправовий акт СБУ. У зв’язку з цим
пропонуємо слова «нормативно-правовим
актом Служби безпеки», вміщені в абзаці 3
частини першої 1 статті 33, замінити словом
«законом».
-1082- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

В абзаці 3 частини 1 статті 33 слова
«нормативно-правовим
актом
Служби
безпеки України» замінити словом «законом».
-1083- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

Абзац третій частини першої статті 33
законопроекту викласти в такій редакції:
«Підстави
та
порядок
притягнення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
Дисциплінарним статутом Служби безпеки
України, який затверджується законом»;
-1084- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано

В абзаці третьому частини першої статті
33 словосполучення «нормативно-правовим
актом Служби безпеки України» замінити
словом «Законом»;
-1085- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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2.
Час
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
зараховується до страхового стажу, стажу
служби
(роботи),
стажу
роботи
за
спеціальністю, а також до стажу військової та
державної служби відповідно до закону.
3. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, мають
право на носіння форменого одягу зі знаками
розрізнення.

Види, опис і зразки форменого одягу зі
знаками розрізнення, норми забезпечення
форменим одягом співробітників, порядок
носіння форменого одягу співробітниками
визначаються Головою Служби безпеки
України.

Право на носіння форменого одягу
зберігається за особами, які проходили
службу в Службі безпеки України та звільнені
у зв'язку із досягненням граничного віку

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці третьому частини першої статті 33
слова «нормативно-правовим актом Служби
безпеки України» замінити словом «законом».
-1086- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

У абзаці третьому частини першої статті 33
після слів «визначаються Дисциплінарним
статутом Служби безпеки України,» слова
«який затверджується нормативно-правовим
актом Служби безпеки України.» замінити
словами «який затверджується законом.»
-1087- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

4. Початком проходження служби
особами, яким присвоєні спеціальні звання,
вважається день зарахування до списків
особового складу.
-1088- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

5.
Час
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
зараховується до страхового стажу, стажу
служби
(роботи),
стажу
роботи
за
спеціальністю, а також до стажу військової та
державної служби відповідно до закону.
-1089- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

6. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, мають
право на носіння форменого одягу зі знаками
розрізнення. Види, опис і зразки форменого
одягу зі знаками розрізнення, норми
забезпечення
форменим
одягом
співробітників, порядок носіння форменого
одягу співробітниками визначаються актами
Служби безпеки України.
-1090- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Право на носіння форменого одягу
зберігається за особами, які проходили
службу в Службі безпеки України, у випадках,

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Початком проходження служби
особами, яким присвоєні спеціальні звання,
вважається день зарахування до списків
особового складу.

7.
Час
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України,
яким
присвоєно
спеціальні
звання,
зараховується до страхового стажу, стажу
служби
(роботи),
стажу
роботи
за
спеціальністю, а також до стажу військової та
державної служби відповідно до закону.
8. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєно спеціальні звання, мають
право на носіння форменого одягу із знаками
розрізнення. Види, опис і зразки форменого
одягу із знаками розрізнення, норми
забезпечення
форменим
одягом
співробітників, порядок носіння форменого
одягу співробітниками визначаються актами
Служби безпеки України.
9. Право на носіння військової форми
одягу зберігається за особами, які проходили
службу в Службі безпеки України, у випадках,
передбачених актами Президента України про
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перебування на службі, за станом здоров’я,
нагороджені державними нагородами за
результатами своєї оперативно-службової
діяльності, скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів за наявності вислуги двадцять і більш
років, а також за особами, які набули права на
пенсію за вислугу років відповідно до закону.

передбачених актами Президента України про
проходження
служби
співробітниками
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання.
-1091- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині дев’ятій статті 33 слово
«форменого» замінити словами «військової
форми»;

питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

проходження
служби
співробітниками
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

4. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
перебувають на спеціальному обліку в Службі
безпеки України.
Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, які
перебувають
на
військовому
обліку
військовозобов'язаних, на час служби у
Службі безпеки України знімаються з такого
обліку.

10. Співробітники Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання,
перебувають на спеціальному обліку у Службі
безпеки України.
11. Співробітники Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
які перебувають на військовому обліку
військовозобов'язаних, на час служби у
Службі безпеки України знімаються з такого
обліку.
-1092- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Після статті 33 проєкт доповнити новою
статтею 33-1 такого змісту: «Стаття 33-1.
Спеціальна форма одягу співробітників, яким
присвоєні
спеціальні
звання
та
військовослужбовців
Служби
безпеки
України 1. Співробітники, яким присвоєні
спеціальні звання та військовослужбовців
Служби безпеки України за рахунок
бюджетних
коштів
забезпечуються
спеціальною формою одягу. 2. Види й опис
спеціальної форми одягу визначаються
Президентом України. Норми забезпечення
спеціальною формою одягу, яким присвоєні
спеціальні звання та військовослужбовцям
затверджуються Головою Служби безпеки
України за узгодженням із центральним
уповноваженим органом з бюджетного
планування. 3. Порядок носіння спеціальної
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форми одягу визначається Головою Служби
безпеки України. 4. За особами, звільненими
зі служби в органах Служби безпеки України
у зв’язку з досягненням граничного віку
перебування на службі, за станом здоров'я або
у зв’язку зі скороченням штату, зберігається
право на носіння урочистої спеціальної форми
одягу при наявності вислуги двадцять і більш
років.»
-1093- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

533

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після статті 33 проєкт доповнити новою
статтею 33-2 такого змісту: «Стаття 33-2.
Службові
посвідчення
й
жетони
співробітників Служби безпеки України 1.
Співробітникам Служби безпеки України на
підтвердження їх особистості й повноважень
видаються службові посвідчення й жетони. 2.
Порядок видачі й використання посвідчень і
жетонів, а також їх опис і зразки
затверджуються Головою Служби безпеки
України. 3. Службове посвідчення є
документом,
що
підтверджують
приналежність особи до Служби безпеки
України, його посада й спеціальне звання. 4.
Службові посвідчення й жетони повинні мати
необхідний рівень захисту. 5. Службове
посвідчення співробітника підтверджує його
право на носіння й зберігання зброї,
спеціальних засобів, інші повноваження,
надані співробітникові Служби безпеки
України відповідно до законів України.»
534
535
536

Стаття 34. Спеціальні звання Служби
безпеки України
1.
У
Службі
безпеки
України
встановлюються такі спеціальні звання:
1) молодшого складу:

Стаття 34. Спеціальні звання Служби
безпеки України
1.
У
Службі
безпеки
України
встановлюються такі спеціальні звання:
1) молодшого складу:

537

капрал Служби безпеки України;

капрал Служби безпеки України;

538

сержант Служби безпеки України;

сержант Служби безпеки України;

539

старший
України;

сержант

Служби

безпеки

старший
України;

сержант

Служби

безпеки
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540

майстер-сержант Служби безпеки України;

майстер-сержант Служби безпеки України;

541

2) молодшого начальницького складу:

2) молодшого начальницького складу:

542

молодший лейтенант Служби безпеки
України;
лейтенант Служби безпеки України;

молодший лейтенант Служби безпеки
України;
лейтенант Служби безпеки України;

старший лейтенант Служби безпеки
України;
капітан Служби безпеки України;

старший лейтенант Служби безпеки
України;
капітан Служби безпеки України;

543
544
545
546

3) старшого начальницького складу:

3) старшого начальницького складу:

547

майор Служби безпеки України;

майор Служби безпеки України;

548

підполковник Служби безпеки України;

підполковник Служби безпеки України;

549

полковник Служби безпеки України;

полковник Служби безпеки України;

550

4) вищого начальницького складу:

4) вищого начальницького складу:

551
552
553

генерал Служби безпеки України третього
рангу;
генерал Служби безпеки України другого
рангу;
генерал Служби безпеки України першого
рангу.
-1094- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Завітневич О. М. (р.к. №38)
доповнити пункт новим абзацем:
генерал Служби безпеки України

554

555

556
557

2.
Спеціальні
звання
вищого
начальницького складу Служби безпеки
України є вищими спеціальними званнями, які
присвоюються Президентом України.
Стаття 35. Граничний вік перебування на
службі співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання
1. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальне звання,

Враховано

генерал Служби безпеки України третього
рангу;
генерал Служби безпеки України другого
рангу;
генерал Служби безпеки України першого
рангу;
генерал Служби безпеки України.

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
2.
Спеціальні
звання
вищого
начальницького складу Служби безпеки
України є вищими спеціальними званнями, які
присвоюються Президентом України.
Стаття 35. Граничний вік перебування на
службі співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання
1. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання,
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встановлюється
такий
граничний
вік
перебування на службі:
до підполковника Служби безпеки України
включно – 55 років;
від полковника Служби безпеки України –
60 років.
2. У разі необхідності співробітники
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання, які мають високу
професійну підготовку та досвід практичної
роботи на займаній посаді, а також визнані
придатними за станом здоров'я для
проходження служби, можуть бути залишені
на їх прохання на службі понад граничний вік
перебування на службі до п'яти років.
Стаття 36. Звільнення зі служби
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання
1. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
звільняються
зі
служби,
а
служба
припиняється у зв'язку із:
1) закінченням строку контракту;

Пропозиції та поправки до проекту

-1095- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

1) закінченням строку контракту або за
власним бажанням співробітника;
564

565

566
567

2) станом здоров’я – на підставі медичного
висновку про непридатність до служби у
Службі безпеки України, порядок надання
якого визначається Службою безпеки України
за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров'я;
3) досягненням встановленого цим
Законом граничного віку перебування на
службі співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання;
4) скороченням штатів (штатних посад)
або проведенням організаційних заходів;
5) службовою невідповідністю;

-1096- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

встановлюється
такий
граничний
вік
перебування на службі:
1) до підполковника Служби безпеки
України включно – 55 років;
2) від полковника Служби безпеки України
– 60 років.
2. У разі необхідності співробітники
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання, які мають високу
професійну підготовку та досвід практичної
роботи на займаній посаді, а також визнані
придатними за станом здоров'я для
проходження служби, можуть бути залишені
на їхнє прохання на службі понад граничний
вік перебування на службі до п'яти років.
Стаття 36. Звільнення із служби
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальні звання
1. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
звільняються
зі
служби,
а
служба
припиняється у зв'язку із:
1) закінченням строку контракту або його
припиненням за згодою сторін;
2) станом здоров’я – на підставі медичного
висновку про непридатність або обмежену
придатність до служби у Службі безпеки
України, порядок надання якого визначається
Службою безпеки України за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я;
3) досягненням встановленого цим
Законом граничного віку перебування на
службі співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання;
4) скороченням штатів (штатних посад)
або проведенням організаційних заходів;
5) службовою невідповідністю;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 5 частини 1 статті 36 після слів
«службовою невідповідністю» додати слова:
«яка встановлена, в тому числі під час
процедури атестації, проведеної відповідно до
цього Закону.»
568
569

6) встановленням невідповідності займаній
посаді за наслідками випробування;
7) позбавленням спеціального звання у
дисциплінарному порядку;

6) встановленням невідповідності займаній
посаді за наслідками випробування;
-1097- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити
-1098- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

Пункт 7 частини першої статті 36 Розділу І
законопроекту пропонуємо виключити
-1099- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Пункт 7 частини 1 статті 36 виключити.

570

571

572
573

8)
встановленням
за
результатами
спеціальної перевірки відомостей, які не
відповідають установленим законодавством
вимогам для зайняття посади;

9) систематичним невиконанням умов
контракту Службою безпеки України – за
бажанням співробітника;

10) систематичним невиконанням умов
контракту співробітником;
11) сімейними обставинами або іншими

-1100- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано

Пунктом 7 частини першої статті 36
Розділу І законопроекту передбачено підставу
звільнення з служби співробітників, яким
присвоєні спеціальні звання, у зв’язку з
позбавленням
спеціального
звання
у
дисциплінарному
порядку.
Пропонуємо
виключити зазначену підставу.
-1101- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

У частині першій статті 36: пункт 8
викласти у такій редакції: «8) встановлення за
результатами спеціальної перевірки надання
особою завідомо недостовірних відомостей
для зайняття посади у Службі безпеки
України;»;
-1102- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

7)
встановленням
за
результатами
спеціальної перевірки відомостей, що не
відповідають встановленим законодавством
вимогам для зайняття посади;

Відхилено

п. 9) ч.1 викласти в такій редакції - "9) за
власним
бажанням
співробітника
з
дотримання встановленого законодавством
строку та процедури звільнення;"
-1103- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

8) систематичним невиконанням умов
контракту Службою безпеки України – за
бажанням співробітника;

Відхилено

9) систематичним невиконанням умов
контракту співробітником;

пункт 10 виключити;
-1104- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

10) сімейними обставинами або іншими
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574
575
576

577

578

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

поважними
причинами,
перелік
яких
визначається Кабінетом Міністрів України;

11) сімейними обставинами або іншими
поважними причинами;

12) переведенням у встановленому
порядку на службу до інших державних
органів;
13) неможливістю призначення на іншу
посаду в разі прямого підпорядкування
близькій особі;
14) скасуванням допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на
співробітника, якому присвоєно спеціальне
звання, обов'язків вимагає доступу до
державної таємниці;

15)
набранням
законної
сили
обвинувальним
вироком
суду,
яким
співробітника визнано винним у вчиненні
умисного злочину або рішенням суду щодо
звільнення
його
від
кримінальної
відповідальності за вчинення умисного
злочину з нереабілітуючих підстав;

16) стосовно якої набрало законної сили
рішення суду про визнання її активів або
активів, набутих за її дорученням іншими
особами або в інших передбачених статтею
290 Цивільного процесуального кодексу

-1105- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт 13 частини 1 статті 36 викласти в
такій редакції:
13) відмовою від оформлення або
переоформлення допуску до державної
таємниці, відмовою співробітнику в наданні
допуску до державної таємниці або
скасування такого допуску, якщо для
виконання ним посадових (службових)
обов’язків потрібен такий допуск;
-1106- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт 13 частину 1 статті 36 доповнити
новим пунктом 15) в такій редакції:
"15) припинення громадянства України
або виїзд на постійне місце проживання за
межі
України,
набуття
громадянства
(підданства) іноземної держави."
-1107- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті п’ятнадцятому частини першої
статті 36 слово "іноземної" замінити словом
"іншої»;
-1108- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
пункт 16 викласти у такій редакції: «16)
набрання законної сили рішенням суду про
визнання його активів або активів, набутих за
його дорученням іншими особами або в інших
передбачених статтею 290 Цивільного

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

поважними
причинами,
визначеними
Кабінетом Міністрів України для осіб
рядового та начальницького складу;
11) переведенням у встановленому
порядку на службу до інших державних
органів;
12) неможливістю призначення на іншу
посаду в разі прямого підпорядкування
близькій особі;
13) відмовою від оформлення або
переоформлення допуску до державної
таємниці, відмовою співробітнику в наданні
допуску до державної таємниці або
скасуванням такого допуску, якщо для
виконання ним посадових (службових)
обов’язків потрібен такий допуск;

14)
набранням
законної
сили
обвинувальним
вироком
суду,
яким
співробітника визнано винним у вчиненні
умисного злочину, або рішенням суду щодо
звільнення
його
від
кримінальної
відповідальності за вчинення умисного
злочину з нереабілітуючих підстав;
15) припиненням громадянства України
або виїздом на постійне місце проживання за
межі України, набуттям громадянства або
підданства іноземної держави;

16)
набранням
законної
сили
обвинувальним
вироком
суду,
яким
призначено покарання у виді позбавлення
волі,
обмеження
волі,
позбавлення
військового звання чи позбавлення права
займати певні посади;
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579

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України випадках, необґрунтованими та їх
стягнення в дохід держави.

процесуального кодексу України випадках,
необґрунтованими та їх стягнення в дохід
держави;»;
-1109- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
пункти 16), 17) частини 1 статті 36
викласти в такій редакції:
16) у зв’язку з набранням законної сили
обвинувальним
вироком
суду,
яким
призначено покарання у виді позбавлення
волі,
обмеження
волі,
позбавлення
військового звання чи позбавлення права
займати певні посади;
17) у зв’язку з набранням законної сили
судовим рішенням, яким співробітника
притягнуто
до
адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення
та
накладено стягнення у вигляді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов'язані з виконанням
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування;
доповнити новим пунктом 18) в такій
редакції:
18) прийняттям на військову або державну
службу та призначенням на військові посади
або посади державної служби в Службі
безпеки України.
-1110- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

17) набуттям громадянства (підданства)
іншої держави.

17) набуттям співробітником громадянства
(підданства) іншої держави чи набуття
громадянства країни-агресора його близьким
родичем.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

17) набранням законної сили рішенням
суду, яким співробітника притягнуто до
адміністративної
відповідальності
за
вчинення адміністративного правопорушення
та накладено стягнення у вигляді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов'язані з виконанням
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування;
18) прийняттям на військову або державну
службу та призначенням на військові посади
або посади державної служби у Службі
безпеки України;
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580

581
582

583

584

585

Стаття 37. Особливості проходження
державної служби у Службі безпеки України
1. Державні службовці проходять службу у
Службі безпеки України відповідно до
законодавства України про державну службу
з урахуванням особливостей, передбачених
цим Законом.
Посади державних службовців Служби
безпеки України відносяться до відповідних
категорій та підкатегорій посад державної
служби
в
порядку,
встановленому
законодавством.
2. Повноваження керівника державної
служби у Службі безпеки України здійснюють
Голова Служби безпеки України або
визначений ним заступник, начальники
регіональних органів Служби безпеки
України або їх заступники відповідно до
компетенції.
3. Призначення у Службі безпеки України
державних службовців на посади Голови
Служби безпеки України та його заступників
(з одночасною втратою статусу державного
службовця),
начальника
(керівника)

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1111- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Частину першу статті 36 доповнити новим
пунктом такого змісту «за власним
бажанням»;
-1112- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

частину першу статті 36 доповнити новим
пунктом такого змісту «за власним
бажанням»;
-1113- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину першу статті 36 доповнити новим
пунктом 19 такого змісту:
«19) у зв’язку з наявністю реального чи
потенційного конфлікту інтересів, який має
постійний характер і не може бути
врегульований в інший спосіб.»;
-1114- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

19) у зв’язку з наявністю реального чи
потенційного конфлікту інтересів, який має
постійний характер і не може бути
врегульований в інший спосіб.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Статтю 37 виключити.

Стаття 37. Особливості проходження
державної служби у Службі безпеки України
1. Державні службовці проходять службу у
Службі безпеки України відповідно до
законодавства України про державну службу
з урахуванням особливостей, передбачених
цим Законом.
2. Посади державних службовців Служби
безпеки України відносяться до відповідних
категорій та підкатегорій посад державної
служби
в
порядку,
встановленому
законодавством.
3. Повноваження керівника державної
служби у Службі безпеки України здійснюють
Голова Служби безпеки України або
визначений ним заступник Голови Служби
безпеки України, начальники регіональних
органів Служби безпеки України.

-1115- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину третю статті 37 викласти в такій
редакції:

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з

4. Призначення осіб на посади державної
служби, які належать до посад співробітників
Служби безпеки України, здійснюється за
результатами відбору та перевірки без
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функціонального підрозділу Центрального
управління, начальника регіонального органу,
а також на визначені Президентом України
посади,
які
підлягають
заміщенню
співробітниками Служби безпеки України,
яким присвоюються вищі спеціальні звання,
здійснюється без проведення конкурсу.

3. Призначення осіб на посади державної
служби, які належать до посад співробітників,
здійснюється за результатами відбору та
перевірки
без
проведення
конкурсу,
передбаченого Законом України "Про
державну службу".
-1116- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині четвертій статті 37 після слова
«співробітників»
доповнити
словами
«Служби безпеки України»;

питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

проведення конкурсу, передбаченого Законом
України "Про державну службу".

Державні службовці Служби безпеки
України можуть бути переведені за їх згодою
без обов'язкового проведення конкурсу на
іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду
у Службі безпеки України, у тому числі з
регіонального органу до Центрального
управління Служби безпеки України, у разі їх
відповідності кваліфікаційним та спеціальним
вимогам, встановленим для зайняття посади,
на яку вони переводяться.
4. На державних службовців Служби
безпеки України, посади яких належать до
посад державної служби категорії "А", не
поширюються положення пунктів 16 – 18
частини третьої статті 13, частини першої
статті 15, абзацу третього пункту 1 частини
другої статті 68, частини другої статті 69
Закону України "Про державну службу".

-1117- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Абзац 2 пункту 3 статті 37 розділу ІV –
виключити;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

-1118- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

частину 4 викласти у такій редакції:
4. Службова діяльність державних
службовців Служби безпеки України підлягає
оцінюванню.
Порядок
оцінювання
визначається актом Служби безпеки України з
урахуванням особливостей проходження
державної служби в Службі безпеки України.
після частини 4 доповнити новою
частиною такого змісту:
5. Час проходження державної служби в
Службі безпеки України зараховується до
страхового стажу, стажу служби (роботи),
стажу роботи за спеціальністю, а також до
стажу служби співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання.
При переході державного службовця, який

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

5. Службова діяльність державних
службовців Служби безпеки України підлягає
оцінюванню.
Порядок
оцінювання
визначається актом Служби безпеки України з
урахуванням особливостей проходження
державної служби в Службі безпеки України.
6. Час проходження державної служби в
Службі безпеки України зараховується до
страхового стажу, стажу служби (роботи),
стажу роботи за спеціальністю, а також до
стажу служби співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання.
При переході державного службовця, який
проходить державну службу у Службі безпеки
України, на службу у Службі безпеки України
із присвоєнням спеціального звання стаж
державної служби зараховується до стажу
служби із присвоєнням спеціального звання.
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проходить державну службу в Службі безпеки
України, на службу в Службі безпеки України
із присвоєнням спеціального звання, стаж
державної служби зараховується до стажу
служби із присвоєнням спеціального звання.
-1119- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Доповнити проєкт новою статтею після
статті 37 наступного змісту:
Стаття 38. Атестація
1. Атестацією співробітників Служби
безпеки України є процедура, метою якої є
оцінка
службової
відповідності
співробітників,
а
саме:
професійної
компетентності, доброчесності та дотримання
норм
Кодексу
професійної
етики
співробітників Служби безпеки України.
2. Атестація проводиться з періодичністю
кожні три роки. Атестацію проводять
атестаційні комісії, утворені Головою Служби
безпеки із числа співробітників Управління
внутрішнього контролю.
3. Атестацію зобов’язані проходити ті
співробітники Служби безпеки України, яким
присвоєне спеціальне звання, а також
військовослужбовці та ті, які займають посади
державної служби.
4. Атестацію не проходять:
1) Голова Служби безпеки України та його
заступники;
2) співробітники Служби безпеки України,
призначення яких на посади згідно із цим
Законом відбувається за погодженням з
Президентом України;
3) співробітники Управління внутрішнього
контролю Служби безпеки України.
5. Атестація здійснюється згідно із цим
Законом та Порядком проходження атестації,
який затверджується Головою Служби
безпеки України. На процедури атестації
співробітників Служби безпеки України не
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поширюються положення Закону України
«Про професійний розвиток працівників».
6. Атестація включає такі етапи:
1) складення іспиту у формі анонімного
тестування з використанням комп’ютерної
техніки з метою виявлення рівня знань
законодавства та умінь у застосуванні закону;
2) проведення співбесіди з метою
виявлення відповідності вимогам професійної
компетентності, професійної етики та
доброчесності.
Атестація може включати інші етапи у
вигляді іспитів (в тому числі у формі
анонімного тестування), перелік таких етапів
визначається у Порядку проходження
атестації.
Тестування здійснюється з використанням
комп’ютерної
техніки
і
програмного
забезпечення, які забезпечують анонімність і
повний захист від зовнішнього втручання під
час тестування.
Співробітники Служби безпеки України,
які неуспішно склали іспит, не допускаються
до співбесіди.
7. За результатами атестації співробітника
Служби безпеки України атестаційна комісія
повинна ухвалити рішення про успішне
проходження ним атестації або рішення про
неуспішне проходження ним атестації.
8. Підставами для ухвалення комісією
рішення про неуспішне проходження
співробітником Служби безпеки України
атестації є одна із таких обставин:
1) неуспішне складення іспиту (в тому
числі неявка на іспит з причин, які Порядком
проходження атестації не визнаються
поважними);
2) неуспішне проходження співбесіди (в
тому числі неявка на співбесіду з причин, які
Порядком
проходження
атестації
не
визнаються поважними).
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Для ухвалення атестаційною комісією
рішення про неуспішне проходження
співбесіди
є
достатнім
наявність
у
атестаційної комісії обґрунтованого сумніву у
відповідності особи вимогам професійної
компетентності, професійної етики або
доброчесності.
9. Для проведення співбесіди атестаційні
комісії вправі отримувати в усіх органах
Служби безпеки України, Національному
антикорупційному
бюро
України,
Державному
бюро
розслідувань,
Національному агентстві з питань запобігання
корупції, інших органах державної влади
будь-яку необхідну для цілей атестації
інформацію про співробітника, в тому числі
інформацію про дотримання ним правил
професійної етики та доброчесності. Фізичні
та юридичні особи, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування мають
право подавати до атестаційної комісії
відомості, які можуть свідчити про
невідповідність
прокурора
критеріям
компетентності, професійної етики та
доброчесності.
10. Рішення атестаційної комісії про
неуспішне проходження атестації може бути
оскаржене співробітником Служби безпеки
України до апеляційної комісії, яка
утворюється Головою Служби безпеки
України із числа співробітників Управління
внутрішньої безпеки та діє на підставі
положення, затвердженого Головою Служби
безпеки України. Атестаційна комісія вправі
скасувати рішення атестаційної комісії за
умови, якщо при ухваленні такого рішення
атестаційною комісією було порушено
процедурні
норми.
Строк
розгляду
апеляційною комісією скарги не може
перевищувати 30 робочих днів.
11. Співробітник Служби безпеки України,
щодо якого ухвалено рішення атестаційної
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комісії про неуспішне проходження атестації,
підлягає
звільненню
за
службовою
невідповідністю.
12. Забороняється повторне складення
іспиту або проходження співбесіди одним і
тим же співробітником Служби безпеки
України в рамках однієї процедури атестації.
Нумерацію статей змінити відповідно.
589
590

591

592

Стаття 38. Працівники Служби безпеки
України
1. Умови праці працівників Служби
безпеки
України
регулюються
законодавством про працю.
2. На працівників Служби безпеки України
у разі їх тимчасового залучення до участі у
проведенні окремих заходів, що здійснюються
співробітниками Служби безпеки України, та
безпосередньо не пов'язаних з виконанням
такими
працівниками
їх
обов'язків,
поширюються гарантії правового захисту,
передбачені цим Законом для співробітників
Служби безпеки України.

-1120- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Частину 1 статті 38 після слів «Умови
праці» доповнити словами «та соціального
захисту».
-1121- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Частину другу статті 38 виключити.

-1122- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

статтю 38 проекту доповнити частиною 3
такого змісту: "3. На працівників Служби
безпеки України при прийнятті їх на роботу
застосовуються вимоги щодо проведення
стосовно них та їх близьких родичів
спеціальної перевірки."
-1123- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано
редакційно у ст.29

Статтю 38 доповнити новою частиною 3
такого змісту: «3. На працівників Служби
безпеки України поширюються умови оплати
праці, встановлені чинним законодавством
для
працівників
центральних
органів
виконавчої влади, у порядку і розмірах,
визначених Кабінетом Міністрів України.»

Враховано
редакційно в ч.7 ст.49

Стаття 38. Працівники Служби безпеки
України
1. Умови праці та соціального захисту
працівників Служби безпеки України
регулюються законодавством про працю.
2. На працівників Служби безпеки України
у разі їх тимчасового залучення до участі у
проведенні окремих заходів, що здійснюються
співробітниками кадрового складу Служби
безпеки України, та безпосередньо не
пов'язаних
з
виконанням
такими
працівниками їх обов'язків поширюються
гарантії правового захисту, передбачені цим
Законом для співробітників Служби безпеки
України.

Враховано редакційно

363

№

Редакція, прийнята в першому читанні

593

Стаття 39. Обов'язки співробітників
Служби безпеки України, пов'язані із
проходженням служби
1. Співробітники Служби безпеки України
зобов'язані:
дотримуватися Конституції й законів
України;
забезпечувати дотримання й захист прав і
свобод людину й громадянина, а також
законних інтересів фізичних і юридичних
осіб, держави;

594
595
596

597
598

599

здійснювати повноваження в межах
наданих їм прав і відповідно до посадових
обов'язків;
дотримуватися вимог військової й
трудової дисципліни, норм службової етики;

дотримуватися
прийнятих
антикорупційних та інших
установлених законами України;

на
себе
обмежень,

600

виконувати
законні
накази
й
розпорядження керівників, рішення й вказівки
вищих органів і посадових осіб, видані в
межах їх повноважень;

601

зберігати державну таємницю та іншу
охоронювану законом інформацію, у тому
числі й після припинення служби протягом
часу, установленого законом, про що дається
підписка;

Пропозиції та поправки до проекту

-1124- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Враховано

забезпечувати дотримання й захист прав і
свобод людини й громадянина, а також
законних інтересів фізичних і юридичних
осіб, держави;

-1125- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

дотримуватися
вимог
дисципліни
(військової, трудової тощо), норм службової
етики;
-1126- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

У частині першій статті 39: абзац п’ятий
викласти у такій редакції: «дотримуватися
вимог службової та трудової дисципліни,
правил етичної поведінки;»;
-1127- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

абзац шостий викласти у такій редакції:
«дотримуватися вимог, заборон і обмежень,
встановлених законодавством у сфері
запобігання корупції;»;

-1128- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)
В тексті абзацу восьмого частини 1 статті
39 після словосполучення «охоронювану
законом
інформацію»
додати

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 39. Обов'язки співробітників
Служби безпеки України, пов'язані із
проходженням служби
1. Співробітники Служби безпеки України
зобов'язані:
1) дотримуватися Конституції України і
законів України;
2) забезпечувати дотримання та захист
прав і свобод людини і громадянина, а також
законних інтересів фізичних і юридичних
осіб, держави;
3) здійснювати повноваження в межах
наданих їм прав відповідно до посадових
обов'язків;
4) дотримуватися вимог службової та
трудової дисципліни, норм службової етики;

5) дотримуватися вимог, заборон і
обмежень, у тому числі щодо запобігання
корупції, встановлених законом;

6) виконувати вимоги нормативноправових актів Служби безпеки України,
законні накази і розпорядження керівників,
рішення та вказівки вищих органів і
посадових осіб, видані в межах їхніх
повноважень;
7) зберігати державну таємницю та іншу
охоронювану законом інформацію, у тому
числі й після припинення служби, протягом
періоду, установленого законом, про що
дається підписка;
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602

603

604
605
606

607

608
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зберігати державну таємницю та іншу
охоронювану законом інформацію відповідно
до законодавства України;
забезпечувати
майна;

схоронність

державного

Пропозиції та поправки до проекту

словосполучення
«відповідно
до
законодавства України»;
-1129- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)
Абзац дев’ятий частини 1 статті 39 виключити;
-1130- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
абзац десятий частини 1 статті 39 виключити;

негайно в письмовій формі інформувати
безпосереднього керівника у випадках
виникнення конфлікту інтересів;
підтримувати необхідний професійний
рівень і кваліфікацію;
не допускати публічних виступів, що
завдають шкоду інтересам служби;

-1131- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

негайно в письмовій формі інформувати
безпосереднього керівника про: наміри
прийняти громадянство іноземної держави;
подачі заяви про вихід із громадянства
України; наміри подружжя або своїх близьких
родичів прийняти громадянство іноземної
держави й (або) подачі ними заяви про вихід
із громадянства України, якщо це стало їм
відомо.
2.
Співробітникам
відповідно
до
поставлених перед Службою безпеки України
завдань у межах їх компетенції можуть
встановлюються інші обов'язки, передбачені
чинним законодавством України.

-1133- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті 10 частини першої статті 39 слово
«іноземної» замінити словом «іншої»;

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

абзац одинадцятий виключити.

-1132- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
абзац 12 частини 1 статті 39 виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8) негайно в письмовій формі інформувати
безпосереднього керівника у разі виникнення
конфлікту інтересів;
9) підтримувати необхідний професійний
рівень і кваліфікацію;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

-1134- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38)

Враховано

У частині другій статті 39 після слова
«Співробітникам»
доповнити
словами
«Служби безпеки України»;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

10)
негайно
в
письмовій
формі
інформувати безпосереднього керівника про
наміри прийняти громадянство іноземної
держави; подання заяви про вихід із
громадянства України; наміри подружжя або
своїх
близьких
родичів
прийняти
громадянство іншої держави та/або подання
ними заяви про вихід із громадянства України,
якщо це стало їм відомо.
2. Співробітникам Служби безпеки
України відповідно до поставлених перед
Службою безпеки України завдань у межах
їхньої компетенції можуть встановлюються
інші обов'язки, передбачені законодавством
України.
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609

3. Співробітники Служби безпеки України
вважаються такими, що виконують обов'язки
служби у випадках:
безпосереднього виконання посадових
обов'язків;
участі в бойових діях, виконання завдань в
умовах надзвичайного або воєнного стану, а
також в умовах збройних конфліктів;

610
611

612
613

614
615

616
617

участі в миротворчих операціях по
підтримці миру й безпеки;
участі в ліквідації надзвичайних ситуацій
природного й техногенного характеру і їх
наслідків;

Пропозиції та поправки до проекту

-1135- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Абзац 3 частини 3 статті 39 доповнити
словами
«антитерористичної
операції,
операції об’єднаних сил, інших заходів в
умовах особливого періоду;»
-1136- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті другому частини третьої статті 39
слова «операції об’єднаних сил» замінити
словами
«заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії»;

-1137- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

3. Співробітники Служби безпеки України
вважаються такими, що виконують обов'язки
служби у випадках:
1) безпосереднього виконання посадових
обов'язків;
2) участі в бойових діях, виконання
завдань в умовах надзвичайного або воєнного
стану, а також в умовах збройних конфліктів,
антитерористичної операції, заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії, інших
заходів в умовах особливого періоду;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

В абзаці п’ятому частини 3 статті 39
законопроєкту
слова
«в
ліквідації
надзвичайних ситуацій природного й
техногенного характеру і їх наслідків»
замінити словами «в ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації», що відповідатиме
термінології Кодексу цивільного захисту
України.

участі в навчаннях;

3) участі в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки;
4)
участі
в
ліквідації
наслідків
надзвичайної ситуації;

5) участі в навчаннях;

знаходження на території службових
об'єктів, а також в інших місцях протягом
установленого розпорядком дня службового
часу або іншим часом, якщо це викликане
службовою необхідністю;
знаходження в службовому відрядженні;
відрядження до державних органів, інших
установ та організацій із залишенням на

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-1138- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)

Відхилено

6) знаходження на території службових
об'єктів, а також в інших місцях протягом
установленого розпорядком дня службового
часу або іншим часом, якщо це викликано
службовою необхідністю;
7)
знаходження
у
службовому
відрядженні;
8) відрядження до державних органів,
інших установ та організацій із залишенням
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посаді у Службі безпеки України;
618

відрядження на штатні посади до установ
та організацій незалежно від форм власності;

619

знаходження на службі, слідування до
місця служби й назад;
знаходження на лікуванні або медичному
обстеженні (огляді), слідування до місця
лікування або медичного обстеження (огляду)
і назад;
проходження спеціальних зборів;

620

621
622
623

624

625
626

627

знаходження в полоні, у стані заручника
або інтернованого;
захисту життя й здоров'я особи, надання
допомоги
спеціальним
державним
і
правоохоронним органам щодо захисту прав і
свобод людини й громадянина, охороні
правопорядку й забезпеченню суспільної
безпеки;

здійснення інших дій, визнаних судом
вчиненими в інтересах захисту прав і свобод
людини й громадянина, суспільства й
держави.
Стаття 40. Права співробітників Служби
безпеки України, пов'язані із проходженням
служби
1. Співробітники Служби безпеки України
мають право на:

одержання у встановленому порядку
інформації й матеріалів, необхідних для
виконання посадових обов'язків;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзаци сьомий та восьмий пункту 3
статті 39 розділу ІV – виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на посаді у Службі безпеки України;
9) відрядження на штатні посади до
установ та організацій незалежно від форми
власності;
10) знаходження на службі, слідування до
місця служби і назад;
11) на лікуванні або медичному обстеженні
(огляді), слідування до місця лікування або
медичного обстеження (огляду) і назад;
12) проходження спеціальних зборів;

-1139- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Абзац 15 частини третьої статті 39 проекту
(«знаходження в полоні, у стані заручника або
інтернованого;»)
пропонуємо
вилучити,
оскільки прирівняння цих випадків до
виконання обов’язків служби означає повну
оплату державою всього періоду перебування
співробітника СБУ в полоні, у стані заручника
або інтернованого, між тим таке перебування
може бути результатом добровільної здачі
такої особи в полон або її перебування в стані
інтернованої особи.

-1140- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)
В останньому абзаці частини першої статті
40 слова "незалежно від наявності місць"
вилучити.

Відхилено

13) знаходження в полоні, у стані
заручника або інтернованого;
14) захисту життя і здоров'я особи, надання
допомоги
спеціальним
державним
і
правоохоронним органам щодо захисту прав і
свобод людини та громадянина, охороні
правопорядку і забезпеченню суспільної
безпеки;

15) здійснення інших дій, визнаних судом
вчиненими в інтересах захисту прав і свобод
людини й громадянина, суспільства й
держави.
Стаття 40. Права співробітників Служби
безпеки України, пов'язані із проходженням
служби
1. Співробітники Служби безпеки України
мають право на:

1) одержання у встановленому порядку
інформації і матеріалів, необхідних для
виконання посадових обов'язків;
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628

ознайомлення з посадовими інструкціями;

629

доступ у встановленому порядку до
відомостей,
що
становлять
державну
таємницю та іншу охоронювану законом
таємницю, якщо виконання посадових
обов'язків пов'язане з використанням таких
відомостей;
просування по службі з урахуванням
результатів службової діяльності, стажу
служби й рівня кваліфікації;

630

631

634

635

Відхилено

У статті 40: у частині першій: абзац
четвертий після слів «з використанням таких
відомостей» доповнити словами «для
виконання завдань Служби безпеки України»;
-1142- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

в абзаці п’ятому слова «стажу служби»
виключити;

перепідготовку й підвищення кваліфікації
в порядку, установленому законодавством
України;

632

633

-1141- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

державний захист свого життя, здоров'я й
майна, життя, здоров'я й майна членів своєї
сім’ї відповідно до законодавства України;

захист своїх персональних
персональних даних членів сім’ї;

даних

й

звернення
до
вищих
у
порядку
підпорядкованості посадових осіб, у вищі
органи або до суду для захисту своїх прав і
законних інтересів, а також для вирішення

-1143- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 1 статті 40 доповнити абзацом 6 з
таким змістом:
"державний захист передбачений для
викривачів у порядку, визначеному
Законом України “Про запобігання
корупції” та цим Законом;"
-1144- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2)
ознайомлення
з
посадовими
інструкціями;
3) доступ у встановленому порядку до
відомостей,
що
становлять
державну
таємницю та іншу охоронювану законом
таємницю, якщо виконання посадових
обов'язків пов'язане з використанням таких
відомостей;
4) просування по службі з урахуванням
результатів службової діяльності, стажу
служби і рівня кваліфікації;
6)
перепідготовку
та
підвищення
кваліфікації у порядку, встановленому
законодавством України;
7) державний захист, передбачений для
викривачів у порядку, визначеному Законом
України “Про запобігання корупції” та цим
Законом;

Враховано

державний захист свого життя, здоров'я й
майна, життя, здоров'я й майна членів своєї
сім’ї відповідно до законодавства України у
випадку загрози, пов'язаної із службовою
діяльністю співробітника Служби безпеки
України;
-1145- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

8) державний захист свого та членів своєї
сім’ї життя, здоров'я та майна відповідно до
законодавства України у випадку загрози,
пов'язаної
із
службовою
діяльністю
співробітника Служби безпеки України;

Відхилено

абзац восьмий після слів «персональних
даних членів сім’ї» доповнити словами «у
встановленому законом порядку»;
-1146- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

9) захист своїх персональних даних і
персональних даних членів сім’ї;

Враховано редакційно

10) звернення до керівників вищого рівня,
інших державних органів або до суду для
захисту своїх прав і законних інтересів, а
також для вирішення спорів, пов'язаних із
проходженням служби;

в абзаці дев’ятому слова «вищих у порядку
підпорядкованості посадових осіб, у вищі
органи» замінити словами «керівників вищого
рівня»;
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приватних
спорів,
пов'язаних
із
проходженням служби;
медичне забезпечення й санаторнокурортне лікування;
пенсійне забезпечення й соціальний
захист;
житлове забезпечення;

Пропозиції та поправки до проекту

-1147- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11) медичне забезпечення і санаторнокурортне лікування;
12) пенсійне забезпечення і соціальний
захист;
13) житлове забезпечення;

виключити зміни
639
640
641

642

643

644

645

належні організаційно-технічні й санітарні
умови служби з урахуванням особливостей
служби;
відпочинок відповідно до цього Закону й
законодавства України про працю;
здійснення викладацької, наукової, творчої
діяльності,
медичної
практики,
інструкторської та суддівської практики зі
спорту;
позачергове придбання квитків на всі види
транспорту незалежно від наявності місць і
поселення в
готелях
при пред'явленні
посвідчення про відрядження.

-1148- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

позачергове придбання квитків на всі види
транспорту незалежно від наявності місць і
оплатне поселення в готелях при пред'явленні
посвідчення про відрядження.

2.
У
Службі
безпеки
України
забезпечуються рівні можливості та умови
проходження служби й просування по службі
для військовослужбовців та співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання.
У Службі безпеки України створюються
умови, які дозволяють жінкам і чоловікам
проходити
службу
(працювати)
з
дотриманням рівності прав і можливостей та
забезпечується
функціонування
дієвих
механізмів запобігання та реагування на
прояви дискримінації за ознакою статі, а
також інших форм дискримінації та
порушення прав і свобод людини.
Положенням про проходження служби

-1149- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

14) належні організаційно-технічні і
санітарні умови служби з урахуванням
особливостей служби;
15) відпочинок відповідно до цього Закону
і законодавства України про працю;
16) здійснення викладацької, наукової,
творчої діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із
спорту;
17) позачергове придбання квитків на всі
види транспорту незалежно від наявності
місць і поселення в готелях при пред'явленні
посвідчення про відрядження.
2.
У
Службі
безпеки
України
забезпечуються рівні можливості та умови
проходження служби і просування по службі
для військовослужбовців та співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєно
спеціальні звання.
3. У Службі безпеки України створюються
умови, які дають можливість жінкам і
чоловікам проходити службу (працювати) з
дотриманням принципу рівності прав і
можливостей
та
забезпечується
функціонування
дієвих
механізмів
запобігання та реагування на прояви
дискримінації за ознакою статі, а також інших
форм дискримінації та порушення прав і
свобод людини.
4. Положенням про проходження служби
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військовослужбовцями
Служби
безпеки
України, Положенням про проходження
служби співробітниками Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, Дисциплінарним статутом Збройних
сил України та Дисциплінарним статутом
Служби безпеки України забезпечується
проведення суворої політики, спрямованої на
забезпечення рівних можливостей та умов
проходження служби всіма співробітниками
Служби безпеки України, встановлення
дієвих гарантій та дисциплінарних механізмів
щодо заборони, попередження, виявлення та
ефективного реагування на порушення прав
людини, включаючи сексуальні, гендерні та
інші види насильства або переслідування,
залякування, експлуатації чи дискримінації за
ознаками національного чи етнічного
походження, кольору шкіри, мови, релігії,
переконань, статі, гендерної ідентичності або
з інших ознак, а також належний захист
викривачів.

В абзаці третьому частини другої статті 40
проекту
слово
«суворої»
пропонуємо
виключити як зайве, яке не несе жодного
нормативного навантаження.
-1150- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слова
"дискримінації
за
ознаками
національного чи етнічного походження,
кольору шкіри, мови, релігії, переконань,
статі, гендерної ідентичності або з інших
ознак" замінити словами "інших форм
дискримінації"

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

-1151- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

частину другу доповнити новим абзацом
такого змісту: «Голова служби Безпеки
України створює умови служби, які
дозволяють жінкам і чоловікам проходити
службу з дотриманням рівності прав і
можливостей та забезпечує функціонування
дієвих механізмів запобігання та реагування
на випадки дискримінації та насильства за
ознакою статі.».
-1152- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині п’ятій статті 40 після слова
«Співробітникам»
доповнити
словами
«Служби безпеки України»;

Враховано
редакційно у ч.2 ст.40

646

647

3.
Співробітникам
відповідно
до
поставлених перед Службою безпеки України
завдань у межах їх компетенції можуть
надаватися інші права, передбачені чинним
законодавством України.

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військовослужбовцями
Служби
безпеки
України, положенням про проходження
служби у Службі безпеки України особами,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
Дисциплінарним статутом Збройних Сил
України та Дисциплінарним статутом Служби
безпеки України, законодавством про
державну службу забезпечуються проведення
політики, спрямованої на забезпечення рівних
можливостей та умов проходження служби
всіма співробітниками Служби безпеки
України, встановлення дієвих гарантій та
дисциплінарних механізмів щодо заборони,
попередження, виявлення та ефективного
реагування на порушення прав людини,
включаючи сексуальні, гендерні та інші види
насильства, або щодо переслідування,
залякування, експлуатації чи інших форм
дискримінації, а також належний захист
викривачів.

5. Співробітникам Служби безпеки
України відповідно до поставлених перед
Службою безпеки України завдань у межах
їхньої компетенції можуть надаватися інші
права, передбачені чинним законодавством
України.
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-1153- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Статтю 40 доповнити частиною 4 такого
змісту:
"Співробітники Служби безпеки України
чи інші особи, яким така інформація стала
відома у зв'язку виконанням професійної,
господарської,
громадської,
наукової
діяльності, проходженням нею служби чи
навчання, не несуть кримінальної чи іншої
юридичної відповідальності за повідомлення
інформації про шкоду або загрозу суспільним
інтересам,
що
віднесена
до
державної/розвідувальної таємниці у разі
дотримання вимог, визначених цією статтею.
Розкриття інформації про шкоду або
загрозу суспільним інтересам, що становить
державну/розвідувальну таємницю (крім
випадку, коли інформація формально зберігає
статус такої таємниці, але відпали законні
підстави
для
цього),
здійснюється
співробітниками Служби безпеки України чи
іншими особами, яким така інформація стала
відома у зв'язку виконанням професійної,
господарської,
громадської,
наукової
діяльності, проходженням нею служби чи
навчання, через внутрішні канали розкриття
такої інформації.
Розкриття
державної/розвідувальної
таємниці через регулярні канали може бути
здійснене виключно у випадку якщо:
1) попереднє розкриття інформації через
внутрішні канали не привело до ефективних
результатів у встановлений для її перевірки
або розслідування строк, a шкода вже була
нанесена або загроза суспільним інтересам
зберігається;
2) в структурі Служби безпеки України не
створений
спеціально-уповноважений
підрозділ (внутрішній канал для повідомлення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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інформації з обмеженим доступом) про шкоду
або загрозу суспільним інтересам через які
може бути розкрита відповідна інформація;
3) є реальна загроза знищення документів
або доказів, що стосуються поширюваної
інформації.
Розкриття інформації про шкоду або
загрозу суспільним інтересам, що становить
державну/розвідувальну таємницю (крім
випадку, коли інформація формально зберігає
статус такої таємниці, але відпали законні
підстави для цього), через зовнішні канали
може бути здійснено виключно у випадку
якщо:
1) попереднє розкриття інформації через
внутрішні та регулярні канали не привело до
ефективних результатів у встановлений для її
перевірки або розслідування строк;
2)
регулярні
канали
не
будуть
ефективними, оскільки інформація про шкоду
або загрозу суспільним інтересам, що
розкривається, належить до такої, що згідно із
Законом
України
«Про
інформацію»
вважається предметом суспільного інтересу і
право громадськості знати цю інформацію
переважає потенційну шкоду від її
поширення;
3)
повідомлення
інформації
через
внутрішні та регулярні канали не дало
ефективних результатів у встановлений для її
перевірки
або
розслідування
строк
(відмовлено у проведенні перевірки або
розслідуванні
повідомленої
інформації;
виявлені порушення не призвели до
притягнення
чи
початку
процедури
притягнення винних осіб до відповідальності,
відновлення порушених прав і свобод осіб,
відшкодування завданої шкоди; не вжито
заходів щодо припинення діянь або
бездіяльності,
інформацію
про
які
повідомлено; не вжито заходів щодо
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запобігання шкоді чи загрозам, інформацію
про які повідомлено тощо)."
649
650
651

652

Стаття 41. Обмеження, пов'язані з
проходженням служби (роботи) у Службі
безпеки України
1. Співробітникам Служби безпеки
України забороняється:
1) займатися політичною діяльністю, бути
членами політичних партій або діяти на їх
користь;

2) брати участь у страйках та інших діях,
що
перешкоджають
нормальному
функціонуванню державних органів і
виконанню посадових (службових) обов'язків;

-1154- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Пункт 1 частини 1 статті 41 викласти у
такій редакції: «1) займатися політичною
діяльністю, бути членами політичних партій
або діяти на їх користь, бути членом
громадського об’єднання, що діє або може
бути використане з політичною метою, а
також засновані на спільності їх професійних
інтересів для представлення та захисту
соціально-економічних та інших прав та
інтересів своїх членів;»
-1155- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

2) брати участь у страйках, що
перешкоджають
нормальному
функціонуванню державних органів і
виконанню посадових (службових) обов'язків;
-1156- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Стаття 41. Обмеження, пов'язані з
проходженням служби (роботи) у Службі
безпеки України
1. Співробітникам Служби безпеки
України забороняється:
1) займатися політичною діяльністю, бути
членами політичних партій або діяти на їхню
користь, входити до громадських об’єднань,
що діють або можуть бути використані з
політичною метою;

2) брати участь у страйках та інших діях,
що
перешкоджають
функціонуванню
державних органів і виконанню посадових
(службових) обов'язків;

У частині першій статті 41: у пункті 2
слово «нормальному виключити»;
653

654

655
656

3) займатися іншою оплачуваною (крім
викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструкторської та
суддівської практики зі спорту) або
підприємницькою діяльністю;
4) входити до складу правління,
виконавчих
чи
контрольних
органів,
наглядової ради підприємства або організації,
що має на меті одержання прибутку;
5) бути представниками у справах третіх
осіб, за винятком випадків, передбачених
законами України;
6)
використовувати
свої
службові

-1157- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

3) займатися іншою оплачуваною (крім
викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструкторської та
суддівської практики із спорту) або
підприємницькою діяльністю;
4) входити до складу правління, інших
виконавчих
чи
контрольних
органів,
наглядової ради підприємства або організації,
що має на меті одержання прибутку;
5) бути представниками у справах третіх
осіб, крім випадків, передбачених законами
України;
6)
використовувати
свої
службові
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повноваження або своє становище та пов'язані
з цим можливості в неслужбових цілях, у тому
числі з метою одержання неправомірної
вигоди для себе чи інших осіб.

657

пункт 6 викласти у такій редакції: «6)
використовувати свої службові повноваження
або своє становище та пов’язані з цим
можливості з метою одержання неправомірної
вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі
використовувати будь-яке державне чи
комунальне майно або кошти в приватних
інтересах.».
-1158- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

658

Частину 1 статті 41 доповнити новим
пунктом 7 такого змісту: «7) відмовлятися або
ухилятися від проходження за направленням
уповноваженого керівника медичного огляду
в спеціалізованих медичних установах
(наркологічні диспансери) на предмет
уживання, у тому числі епізодичного,
речовин, що викликають стан алкогольного,
наркотичного,
психотропного,
токсикоманічного сп’яніння (їх аналогів).»
-1159- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

659

2. Співробітникам Служби безпеки
України забороняється брати участь у
професійних спілках.

3. На співробітників під прикриттям не
поширюються
обмеження,
передбачені
пунктами 1 – 5 частини першої цієї статті,
якщо їх дії, що порушують такі обмеження,
вчиняються ними з метою виконання завдань
Служби безпеки України.

виключити

-1160- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
3. На співробітників під прикриттям, які
безпосередньо
здійснюють
оперативнорозшукову та контррозвідувальну діяльність,
не поширюються обмеження, передбачені
пунктами 1 – 5 частини першої цієї статті,
якщо їх дії, що порушують такі обмеження,
вчиняються ними з метою виконання завдань
Служби безпеки України.
-1161- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині другій статті 41 після слів «На
співробітників» доповнити словами «Служби
безпеки України»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

повноваження або своє становище та пов'язані
з цим можливості в неслужбових цілях, у тому
числі з метою одержання неправомірної
вигоди для себе чи інших осіб.

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано частково

2. На співробітників Служби безпеки
України під прикриттям не поширюються
обмеження, передбачені пунктами 1 – 5
частини першої цієї статті, якщо їхні дії, що
порушують такі обмеження, вчиняються ними
з метою виконання завдань Служби безпеки
України.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
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-1162- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Статтю 41 розділу ІV законопроекту,
доповнити пунктами «4.», «5.» та викласти у
наступній редакції: «4. На державних
службовців
Служби
безпеки
України
поширюються також обмеження, передбачені
Законом України "Про державну службу". 5.
На співробітників Служби безпеки України
поширюються інші обмеження та вимоги,
встановлені
Законом
України
"Про
запобігання корупції".». Відповідно, пункт
«4.» законопроекту вважати пунктом «6.»;
-1163- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

662

Статтю 41 доповнити новою частиною 5
такого змісту: «5. На співробітників та
працівників (у випадках, передбачених
законодавством) Служби безпеки України
поширюються вимоги щодо врегулювання
конфлікту інтересів, обмеження щодо роботи
близьких осіб, а також інші вимоги та
обмеження, встановлені Законом України
«Про запобігання корупції», з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.»
-1164- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ч.1 ст.37

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. На працівників Служби безпеки України
не поширюються обмеження, передбачені
пунктом 3 частини першої та частиною
другою цієї статті.

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ч.1 ст.36

Відхилено

Після статті 41 проєкт доповнити новою
статтею 41-1 такого змісту: «Стаття 41-1.
Обмеження щодо роботи близьких осіб. 1.
Співробітники Служби безпеки України не
можуть
мати
в
безпосередньому
підпорядкуванні або бути безпосередньо
підпорядкованими у зв’язку з виконанням
повноважень близьким їм особам. 2. У разі
виникнення обставин, що порушують вимоги
частини першої цієї статті, відповідні особи,
близькі їм особи вживають заходів щодо
усунення
таких
обставин
у
п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений
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Стаття 42. Особливості здійснення
стосовно співробітників Служби безпеки
України
заходів,
передбачених
законодавством про запобігання корупції та
очищення влади

Пропозиції та поправки до проекту

строк ці обставини добровільно ними не
усунуто, відповідні особи або близькі їм особи
в місячний строк з дня виникнення обставин
підлягають переведенню в установленому
порядку на іншу посаду, що виключає
безпосереднє підпорядкування. У разі
неможливості такого переведення особа, яка
перебуває в підпорядкуванні, підлягає
звільненню із займаної посади або із служби.
3. Співробітнику Служби безпеки України
забороняється брати участь у роботі
колегіальних органів під час розгляду питань
щодо призначення на посаду близьких йому
осіб та в будь-який інший спосіб впливати на
прийняття такого рішення.»
-1165- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Статтю 42 викласти у такій редакції:
«Стаття 42. Особливості здійснення стосовно
співробітників Служби безпеки України
заходів, передбачених законодавством про
запобігання корупції та очищення влади
1. Спеціальна перевірка, визначена
Законом України «Про запобігання корупції»,
проводиться стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад співробітників Служби
безпеки України, посадові обов’язки яких
передбачають
безпосереднє
здійснення
розвідувальної,
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності,
здійснюється у спосіб, який унеможливлює
розкриття претендування таких осіб на
зайняття відповідних посад.
2. Передбачені законодавством про
очищення влади заходи стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад співробітників
Служби безпеки України, посадові обов’язки
яких передбачають безпосереднє здійснення
розвідувальної,
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності,
організовуються і здійснюються центральним
органом виконавчої влади, визначеним

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 42. Особливості здійснення
стосовно співробітників Служби безпеки
України
заходів,
передбачених
законодавством про запобігання корупції та
очищення влади
1. Спеціальна перевірка, визначена
Законом України «Про запобігання корупції»,
проводиться стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад співробітників Служби
безпеки України, посадові обов’язки яких
передбачають
безпосереднє
здійснення
розвідувальної,
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності,
здійснюється у спосіб, що унеможливлює
розкриття претендування таких осіб на
зайняття відповідних посад.
2. Передбачені законодавством про
очищення влади заходи стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад співробітників
Служби безпеки України, посадові обов’язки
яких передбачають безпосереднє здійснення
розвідувальної,
контррозвідувальної,
оперативно-розшукової
діяльності,
організовуються і здійснюються центральним
органом виконавчої влади, визначеним
уповноваженим на забезпечення проведення
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уповноваженим на забезпечення проведення
перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади», здійснюються у
спосіб, який унеможливлює розкриття
претендування таких осіб на зайняття
відповідних посад.
3. Особливості здійснення заходів
фінансового
контролю
стосовно
співробітників Служби безпеки України
визначені Законом України «Про запобігання
корупції»
Такі особливості не поширюються на
Голову Служби безпеки України, першого
заступника Голови Служби безпеки України,
заступників Голови Служби безпеки України,
начальників
(керівників)
департаментів
(підрозділів зі статусом департаменту)
Центрального управління Служби безпеки
України, начальників (керівників) головного
управління (функціонального підрозділу),
начальників
головних
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників) управлінь, центрів, інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальників управлінь (регіональних органів),
начальників
(керівників)
відділів
(функціональних
підрозділів),
осіб
призначених Президентом України до колегії
Служби безпеки України. Заходи фінансового
контролю щодо таких осіб здійснюються у
загальному порядку, визначеному Законом
України «Про запобігання корупції».».
-1166- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади», у спосіб, що
унеможливлює розкриття претендування
таких осіб на зайняття відповідних посад.
3. Особливості здійснення заходів
фінансового
контролю
стосовно
співробітників Служби безпеки України
визначені Законом України «Про запобігання
корупції». Такі особливості не поширюються
на Голову Служби безпеки України, першого
заступника Голови Служби безпеки України,
заступників Голови Служби безпеки України,
начальників регіональних органів, керівників
розвідувальних органів, керівників органів
державної влади, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність. Такі особи подають
декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, у загальному порядку
відповідно до розділу VII цього Закону.

Враховано редакційно

Статтю 42 викласти у наступній редакції:
«Стаття 42. Особливості здійснення
стосовно співробітників Служби безпеки
України
заходів,
передбачених
законодавством про запобігання корупції та
очищення влади
1. Спеціальна перевірка, передбачена
Законом України «Про запобігання корупції»,
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад співробітників Служби безпеки
України, які відповідно до обов’язків
безпосередньо
здійснюватимуть
розвідувальну,
контррозвідувальну,
оперативно-розшукову
діяльність,
організовується і здійснюється у порядку і
спосіб, що унеможливлюють розкриття
претендування на посади та/або належності
зазначених осіб до Служби безпеки України
відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції».
2. Спеціальна перевірка стосовно осіб, що
претендують на зайняття вперше посад
співробітників Служби безпеки України,
здійснюються у порядку, визначеному
Законом України «Про запобігання корупції»,
з урахуванням таких особливостей:
1) організацію проведення спеціальної
перевірки щодо таких осіб здійснює
Управління внутрішнього контролю Служби
безпеки України в частині перевірки
відомостей, визначених статтею 56 Закону
України “Про запобігання корупції”;
2) Управління внутрішнього контролю
Служби безпеки України безпосередньо
здійснює спеціальну перевірку щодо таких
осіб в частині:
а) достовірності відомостей, зазначених
кандидатом у декларації доброчесності та
декларації родинних зв’язків;
б) відсутності обставин, які свідчать про
невідповідність способу життя кандидата
його легальним доходам;
в) відсутності обставин, які свідчать про
обґрунтований сумнів щодо відповідності
кандидата критеріям доброчесності або інших
обставин, які можуть негативно вплинути на
суспільну довіру до Служби безпеки України
та її авторитет у зв’язку з призначенням
кандидата до Служби безпеки України;
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г) відсутності обставин, які можуть бути
використані третіми особами для шантажу
та/або протиправного впливу на кандидата у
випадку його призначення до Служби безпеки
України.
3. Кожна особа, яка вперше приймається на
службу (роботу) до Служби безпеки України
(крім Голови Служби безпеки України,
першого заступника та заступників Голови
Служби безпеки України), проходять
медичний огляд та, психофізіологічне
інтерв’ю із застосуванням поліграфа у
порядку, що визначається нормативноправовими актами Служби безпеки України.
4. Порядок проведення заходів спеціальної
перевірки, визначених пунктом 2 частини
другої цієї статті, визначає Голова Служби
безпеки України.
5. Управління внутрішнього контролю
Служби безпеки України під час здійснення
заходів, визначених пунктом 2 частини другої
статті, може:
1) опитувати близьких осіб кандидата,
інших осіб з метою перевірки відповідних
обставин;
2) витребовувати за рішенням керівника
Управління внутрішнього контролю та
одержувати в установленому законом порядку
у вказаному в запиті вигляді та формі від
інших державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій інформацію, необхідну для
перевірки відповідних обставин;
3) проводити психофізіологічне інтерв’ю
кандидата із застосуванням поліграфа.
6. Керівник Управління внутрішнього
контролю Служби безпеки України надає
інформацію, встановлену під час проведення
заходів спеціальної перевірки, визначених
пунктом 2 частини другої цієї статті, суб’єкту
призначення, а також, одночасно з наданням
цієї
інформації,
надає
обґрунтований
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висновок щодо наявності або відсутності
обставин, які перешкоджають призначенню
кандидата до Служби безпеки України.
7. Заходи спеціальної перевірки, визначені
пунктом 2 частини другої цієї статті, не
здійснюються щодо осіб, які претендують на
зайняття посади Голови Служби безпеки
України, його першого заступника або
заступника.
8. Кандидати, які не пройшли спеціальну
перевірку, вибувають із конкурсного добору.
9. Передбачені законодавством про
очищення
влади
заходи
стосовно
співробітників Служби безпеки України або
осіб, які претендують на зайняття посад
співробітників Служби безпеки України,
організовуються і здійснюються центральним
органом виконавчої влади, визначеним
уповноваженим на забезпечення проведення
перевірки, передбаченої Законом України
"Про очищення влади", у порядку та у спосіб,
що унеможливлюють розкриття їх належності
до Служби безпеки України.
10. Голова Служби безпеки України
затверджує Кодекс професійної етики
співробітників Служби безпеки України.
Кожен співробітник Служби безпеки України
зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог
Кодексу.
Порушення
співробітником
Служби
безпеки України вимог, встановлених
Кодексом, тягне за собою дисциплінарну
відповідальність.
11. Управління внутрішнього контролю
здійснює перевірки на доброчесність щодо
співробітників Служби безпеки України, а
також моніторинг дотримання вимог Кодексу
професійної етики працівників Служби
безпеки України у порядку, встановленому
Головою Служби безпеки України.
12. Співробітники Служби безпеки
України зобов’язані щорічно подавати
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декларацію доброчесності та декларацію
родинних зв’язків за формою та у порядку,
встановленому Головою Служби безпеки
України.
Управління
внутрішнього
контролю
здійснює контроль достовірності відомостей,
зазначених у деклараціях доброчесності та
деклараціях родинних зв’язків співробітників
Служби безпеки України.»
-1167- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Верещук І. А.
(р.к. №29), Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к.
№85), Н.д. Парубій А. В. (р.к. №187), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д. Мисягін
Ю. М. (р.к. №243)
В частині першій статті 42 слова
"Службою безпеки України спільно з"
виключити.

-1168- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину третю статті 42 викласти в такій
редакції:
"3. Особливості здійснення заходів
фінансового
контролю
стосовно
співробітників Служби безпеки України
визначені Законом України «Про запобігання
корупції». Такі особливості не поширюються
на Голову Служби безпеки України, першого
заступника Голови Служби безпеки України,
заступників Голови Служби безпеки України,
начальників регіональних органів, керівників
розвідувальних органів, керівників органів
державної влади, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність. Такі особи подають
декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, в загальному порядку
відповідно до розділу VII цього Закону."

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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1. Передбачені законодавством про
запобігання корупції спеціальна перевірка
стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад співробітників Служби безпеки
України, а також заходи фінансового
контролю стосовно співробітників Служби
безпеки України та осіб, звільнених з посад
співробітників Служби безпеки України,
організовуються і здійснюються Службою
безпеки України спільно з центральним
органом виконавчої влади із спеціальним
статусом, який забезпечує формування та
реалізує державну антикорупційну політику, у
порядку і спосіб, що унеможливлюють
розкриття належності зазначених осіб до
Служби безпеки України відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції».
Передбачена
законодавством
про
запобігання корупції спеціальна перевірка
стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад співробітників Служби безпеки
України, а також заходи фінансового
контролю стосовно посадових осіб Служби
безпеки України які є публічними та
призначаються відкритими Указами або за
погодженням з Президентом України не
підлягають віднесенню до таємної інформації,
та здійснюються у порядку передбаченому
законодавством для посадових осіб державної
служби категорії «А».
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-1169- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

1. Передбачені законодавством про
запобігання корупції спеціальна перевірка
стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад співробітників Служби безпеки
України, а також заходи фінансового
контролю стосовно співробітників Служби
безпеки України та осіб, звільнених з посад
співробітників Служби безпеки України,
організовуються і здійснюються в порядку
передбаченому Законом України «Про
запобігання корупції».

-1170- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Передбачена
законодавством
про
запобігання корупції спеціальна перевірка
стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад співробітників Служби безпеки
України, а також заходи фінансового
контролю стосовно посадових осіб Служби
безпеки України, які перебувають на посадах
або виконують обов’язки за посадами, що
підлягають заміщенню особами вищого
офіцерського (начальницького) складу, не
підлягають віднесенню до таємної інформації,
та здійснюються у порядку передбаченому
законодавством для посадових осіб державної
служби категорії «А».
-1171- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Не вбачаючи достатньо переконливих
аргументів, аби підтримати закриття доступу
до інформації щодо фінансового контролю за
співробітниками СБУ, пропонуємо абзац
другий частини першої та частини третю –
п’яту статті 42 проекту виключити.
-1172- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено
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2. Передбачені законодавством про
очищення
влади
заходи
стосовно
співробітників Служби безпеки України або
осіб, які претендують на зайняття посад
співробітників Служби безпеки України,
організовуються і здійснюються Службою
безпеки України разом із центральним
органом виконавчої влади, визначеним
уповноваженим на забезпечення проведення
перевірки, передбаченої Законом України
"Про очищення влади", у порядку та у спосіб,
що унеможливлюють розкриття їх належності
до Служби безпеки України.

3. Відомості стосовно осіб, які займають
або займали посади співробітників Служби
безпеки України, в тому числі їх персональні
дані, створені або отримані в результаті
здійснення передбачених законом заходів із
запобігання та виявлення корупції, очищення
влади, підлягають обробці у спосіб, що
унеможливлює розкриття належності таких
осіб до Служби безпеки України. Такі
відомості не можуть бути надані іншим
особам, у тому числі в порядку доступу до
публічної інформації, крім випадків та в
порядку, визначених цим Законом або
Кримінальним процесуальним кодексом
України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

в абзаці другому частини першої слово
"публічними"замінити
словами
"
національними публічними діячами"
слова "не підлягають віднесенню до
таємної інформації та" виключити
-1173- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано частково

2. Передбачені законодавством про
очищення
влади
заходи
стосовно
співробітників Служби безпеки України або
осіб, які претендують на зайняття посад
співробітників Служби безпеки України,
перебування на яких пов’язане з державною
таємницею у зв’язку з безпосереднім
здійсненням
такими
особами,
контррозвідувальної
діяльності,
організовуються і здійснюються Службою
безпеки України разом із центральним
органом виконавчої влади, визначеним
уповноваженим на забезпечення проведення
перевірки, передбаченої Законом України
"Про очищення влади", у порядку та у спосіб,
що унеможливлюють розкриття їх належності
до Служби безпеки України.
-1174- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Відомості стосовно осіб, які займають
або займали посади співробітників Служби
безпеки України, які займають посади
перебування на яких пов’язане з державною
таємницею у зв’язку з безпосереднім
здійсненням
такими
особами,
контррозвідувальної діяльності, в тому числі
їх персональні дані, створені або отримані в
результаті здійснення передбачених законом
заходів із запобігання та виявлення корупції,
очищення влади, підлягають обробці у спосіб,
що унеможливлює розкриття належності
таких осіб до Служби безпеки України. Такі
відомості не можуть бути надані іншим
особам, у тому числі в порядку доступу до
публічної інформації, крім випадків та в
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порядку, визначених цим Законом або
Кримінальним процесуальним кодексом
України.
-1175- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В тексті частини третьої статті 42 після
словосполучення
«займали
посади
співробітників Служби безпеки України»
додати
словосполучення
«пов’язані
з
допуском до державної таємниці у зв’язку з
безпосереднім здійсненням оперативнорозшукової,
контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності,»
668

669

4. Порядок організації та здійснення
передбачених
цією
статтею
заходів
визначається спільним актом центрального
органу виконавчої влади зі спеціальним
статусом, який забезпечує формування та
реалізує державну антикорупційну політику,
та Служби безпеки України.
5. У разі прийняття на службу до Служби
безпеки України особи, яка до цього подавала
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
антикорупційну політику, така декларація за
письмовим зверненням Голови Служби
безпеки України або його заступника до
Національного агентства з питань запобігання
корупції підлягає вилученню з Єдиного
державного
реєстру
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.

-1176- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 5 статті 42 викласти у такій
редакції:
"5. Голова Служби безпеки України,
перший заступник Голови Служби безпеки
України, заступники Голови Служби безпеки
України,
начальники
(керівники)
департаментів (підрозділів зі статусом
департаменту) Центрального управління
Служби безпеки України, начальники
(керівники)
головного
управління
(функціонального підрозділу), начальники
головних управлінь (регіональних органів),
начальники (керівники) управлінь, центрів,
інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальники
управлінь
(регіональних
органів),
начальники
(керівники)
відділів
(функціональних
підрозділів), а також особи призначені

Відхилено
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Президенти України до колегії Служби
безпеки України зобов'язані подавати
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
антикорупційну політику, відповідно до
вимог Закону України “Про запобігання
корупції”."
-1177- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

5. Голова Служби безпеки України,
перший заступник Голови Служби безпеки
України, заступники Голови Служби безпеки
України,
начальники
(керівники)
департаментів (підрозділів зі статусом
департаменту) Центрального управління
Служби безпеки України, начальники
(керівники)
головного
управління
(функціонального підрозділу), начальники
головних управлінь (регіональних органів),
начальники (керівники) управлінь, центрів,
інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальники
управлінь
(регіональних
органів),
начальники
(керівники)
відділів
(функціональних
підрозділів), а також особи
призначені
Президенти України до колегії Служби
безпеки України зобов'язані
подавати
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
антикорупційну політику, відповідно до
вимог Закону України “Про запобігання
корупції”.
-1178- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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У разі прийняття на службу до Служби
безпеки України особи, яка до цього подавала
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
антикорупційну політику, така декларація за
письмовим зверненням Голови Служби
безпеки України або його заступника до
Національного агентства з питань запобігання
корупції може бути вилучена з Єдиного
державного
реєстру
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
-1179- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

5. Частину п’яту статті 42 викласти у такій
редакції:
«5. У разі прийняття на службу до Служби
безпеки України особи, яка до цього подавала
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
антикорупційну політику, така декларація за
письмовим зверненням Голови Служби
безпеки України або його заступника до
Національного агентства з питань запобігання
корупції підлягає редагуванню з метою
унеможливлення розкриття належності особи
до Служби безпеки України.».
Обґрунтування:
Даною поправкою виключається норма,
якою передбачається вилучення з Єдиного
державного реєстру декларацій декларації
особи, прийнятої на службу в СБУ.
Оскільки це виглядає несправедливим
щодо інших категорій осіб, що зобов’язані
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подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
Натомість пропонується визначити, що у
разі прийняття особи на службу в СБУ
декларація такої особи підлягає редагуванню
з
метою
унеможливлення
розкриття
належності особи до Служби безпеки
України.
-1180- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

частину п’яту статті 42 виключити;
670

-1181- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

6. Статтю 42 законопроекту доповнити
новою частиною такого змісту:
«6. Жодне положення цієї статті не може
трактуватись, як таке, що дає підстави для
вилучення або приховування декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
стосовно осіб, що належать до кадрового
складу розвідувальних органів України,
кадрів Служби безпеки України та/або
обіймають посади, перебування на яких
пов'язане з державною таємницею у зв'язку з
безпосереднім здійсненням такими особами
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності, а також осіб, які
претендують на зайняття таких посад, та осіб,
які припинили діяльність.».
Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується уточнити,
що норми законопроекту, які покликані
захистити осіб, що причетні до здійснення
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної
діяльності,
шляхом
приховування причетності до таких видів
діяльності, не повинні слугувати підставою
для приховування або вилучення декларацій
таких осіб з публічного доступу.
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На нашу думку, для захисту цих осіб
достатньо редагування декларації з метою
унеможливлення розкриття належності особи
до Служби безпеки України.
Пропоноване законопроектом закриття від
публічного доступу декларації працівників
СБУ або й їхнє вилучення містить корупційні
ризики.
-1182- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
Доповнити законопроєкт новою статтею
після статті 42 наступного змісту:
«Стаття 43. Захист співробітників Служби
безпеки України, які повідомляють про
протиправні дії або бездіяльність
1. Співробітник Служби безпеки України,
якому стала відома інформація про можливі
факти порушення прав і свобод людини і
громадянина, можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України “Про
запобігання корупції”, інші протиправні дії
або бездіяльність працівників Служби
безпеки України, зобов’язаний повідомити
про це Управлінню внутрішнього контролю, а
у визначених законом випадках - інші
державні органи.
Розгляд повідомлень про протиправні дії
або бездіяльність співробітників Служби
безпеки України здійснює Управління
внутрішнього
контролю
у
порядку,
встановленому Головою Служби безпеки
України.
Управління
внутрішнього
контролю
невідкладно інформує Голову Служби
безпеки України про отримання повідомлення
про протиправні дії або бездіяльність
співробітників Служби безпеки України, а
також про результати його розгляду.
2. Співробітника Служби безпеки України,
який повідомив про протиправні дії або
бездіяльність працівників Служби безпеки

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 43. Захист співробітників та
працівників Служби безпеки України, які
повідомляють про протиправні дії або
бездіяльність
1. Співробітникам та працівникам Служби
безпеки України заборонено сприяти,
здійснювати, підбурювати, приховувати або
терпимо ставитися до будь-яких форм
корупції, одержання неправомірної вигоди чи
виникнення конфлікту інтересів.
2. У разі виявлення фактів корупції,
одержання неправомірної вигоди, виникнення
конфлікту інтересів, або інших протиправних
дій чи бездіяльності пов'язаних з корупцією
співробітників та працівників Служби
безпеки України співробітник чи працівник
Служби безпеки України зобов’язаний
негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх
припинення та повідомити про це орган
досудового розслідування, уповноважений на
розслідування відповідних кримінальних
правопорушень, вчинених співробітниками та
працівниками Служби безпеки України, а
також підрозділ внутрішньої та власної
безпеки Служби безпеки України.
3. Розгляд повідомлень про протиправні дії
або
бездіяльність
співробітників
та
працівників Служби безпеки України
здійснює підрозділ внутрішньої та власної
безпеки Служби безпеки України у порядку,
встановленому Головою Служби безпеки
України.
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України, його близьким особам не може бути
відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може
бути звільнено чи примушено до звільнення,
притягнуто
до
дисциплінарної
відповідальності
чи
піддано
іншим
негативним заходам впливу (переведення,
атестація, зміна умов праці, відмова у
призначенні на вищу посаду, зменшення
заробітної плати тощо) або загрозі таких
заходів впливу у зв’язку зі здійсненим
повідомленням.
До негативних заходів також належать
формально правомірні рішення і дії, які носять
вибірковий
характер,
зокрема,
не
застосовуються до інших співробітників
Служби безпеки України у подібних
ситуаціях та/або не застосовувалися до
співробітника Служби безпеки України у
подібних ситуаціях раніше.
Співробітнику Служби безпеки України,
який повідомив про протиправні дії або
бездіяльність працівників Служби безпеки
України, його близьким особам не може бути
відмовлено в укладенні чи продовженні
договору, трудового договору (контракту),
наданні адміністративних та інших послуг у
зв’язку зі здійсненим повідомленням.
Забороняється створювати перешкоди такому
співробітнику Служби безпеки України, його
близьким особам у подальшому здійсненні
ними їх трудової, професійної, господарської,
громадської, наукової або іншої діяльності,
проходженні ними служби чи навчання, а
також вживати будь-яких дискримінаційних
заходів
у
зв’язку
зі
здійсненим
повідомленням.
3. Відомості про співробітника Служби
безпеки України, який повідомив про
протиправні дії або бездіяльність працівників
Служби безпеки України, належать до
інформації з обмеженим доступом.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Співробітнику або працівнику Служби
безпеки України, який повідомив про
протиправні
дії
чи
бездіяльність
співробітників або працівників Служби
безпеки України, його близьким особам не
може бути відмовлено у прийнятті на роботу,
їх не може бути звільнено чи примушено до
звільнення, притягнуто до дисциплінарної
відповідальності, піддано іншим негативним
заходам впливу (переведення, атестація, зміна
умов праці, відмова у призначенні на вищу
посаду, зменшення заробітної плати тощо) або
загрозі таких заходів впливу у зв’язку із
здійсненим повідомленням.
5. До негативних заходів також належать
формально правомірні рішення і дії, що
носять вибірковий характер, зокрема, не
застосовуються до інших співробітників та
працівників Служби безпеки України у
подібних ситуаціях та/або не застосовувалися
до співробітника Служби безпеки України у
подібних ситуаціях раніше.
6. Співробітнику або працівнику Служби
безпеки України, який повідомив про
протиправні
дії
чи
бездіяльність
співробітників або працівників Служби
безпеки України, його близьким особам не
може бути відмовлено в укладенні чи
продовженні договору, трудового договору
(контракту), наданні адміністративних та
інших послуг у зв’язку із здійсненим
повідомленням. Забороняється створювати
перешкоди
такому
співробітнику
або
працівнику Служби безпеки України, його
близьким особам у подальшому здійсненні
трудової,
професійної,
господарської,
громадської, наукової або іншої діяльності,
проходженні служби чи навчання, а також
вживати будь-які дискримінаційні заходи у
зв’язку із здійсненим повідомленням.
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Голова
Служби
безпеки
України,
Управління внутрішнього контролю не
можуть розголошувати інформацію про
співробітника Служби безпеки України, який
повідомив про протиправні дії або
бездіяльність співробітників Служби безпеки
України, крім визначених законом випадків.»
-1183- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Доповнити законопроект новою статтею
421 такого змісту:
"Стаття 421. Захист співробітників та
працівників Служби безпеки України, які
повідомляють про протиправні дії або
бездіяльність
1. Співробітникам та працівникам Служби
безпеки України заборонено сприяти,
здійснювати, підбурювати, приховувати або
терпимо ставитися до будь-яких форм
корупції, одержання неправомірної вигоди чи
конфлікту інтересів.
2. У разі виявлення фактів корупції,
одержання
неправомірної
вигоди
чи
конфлікту інтересів, або інших протиправних
дій або бездіяльності пов'язаних з корупцією
співробітників та працівників Служби
безпеки України співробітник чи працівник
Служби безпеки України зобов’язаний
негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх
припинення та повідомити про це орган
досудового розслідування, уповноважений на
розслідування відповідних кримінальних
правопорушень, вчинених співробітниками та
працівниками Служби безпеки України та
підрозділ внутрішньої та власної безпеки
Служби безпеки України.
3. Розгляд повідомлень про протиправні дії
або
бездіяльність
співробітників
та
працівників Служби безпеки України
здійснює підрозділ внутрішньої та власної
безпеки Служби безпеки України у порядку,

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Відомості про співробітника або
працівника Служби безпеки України, який
повідомив
про
протиправні
дії
чи
бездіяльність співробітників або працівників
Служби безпеки України, належать до
інформації з обмеженим доступом.
8. Голова Служби безпеки України,
підрозділ внутрішньої та власної безпеки
Служби безпеки України не можуть
розголошувати інформацію про співробітника
або працівника Служби безпеки України, який
повідомив
про
протиправні
дії
чи
бездіяльність співробітників або працівників
Служби безпеки України, крім визначених
законом випадків.
9. Якщо повідомлення органа досудового
розслідування,
уповноваженого
на
розслідування відповідних кримінальних
правопорушень, вчинених співробітниками та
працівниками Служби безпеки України, та
підрозділу внутрішньої та власної безпеки
Служби безпеки України інформації про
факти корупції, одержання неправомірної
вигоди чи виникнення конфлікту інтересів або
інші протиправні дії або бездіяльність не дали
ефективних результатів у встановлений для її
перевірки
або
розслідування
строк
(відмовлено у проведенні перевірки або
розслідуванні
повідомленої
інформації;
виявлені порушення не призвели до
притягнення
чи
початку
процедури
притягнення винних осіб до відповідальності,
відновлення порушених прав і свобод осіб,
відшкодування завданої шкоди; не вжито
заходів
щодо
припинення
дій
або
бездіяльності,
інформацію
про
які
повідомлено; не вжито заходів щодо
запобігання шкоді чи загрозам, інформацію
про які повідомлено, тощо), співробітники
Служби безпеки України не несуть
кримінальну
чи
іншу
юридичну
відповідальність за повідомлення такої
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встановленому Головою Служби безпеки
України.
4. Співробітнику або працівнику Служби
безпеки України, який повідомив про
протиправні
дії
або
бездіяльність
співробітників або працівників Служби
безпеки України, його близьким особам не
може бути відмовлено у прийнятті на роботу,
їх не може бути звільнено чи примушено до
звільнення, притягнуто до дисциплінарної
відповідальності
чи
піддано
іншим
негативним заходам впливу (переведення,
атестація, зміна умов праці, відмова у
призначенні на вищу посаду, зменшення
заробітної плати тощо) або загрозі таких
заходів впливу у зв’язку зі здійсненим
повідомленням.
5. До негативних заходів також належать
формально правомірні рішення і дії, які носять
вибірковий
характер,
зокрема,
не
застосовуються до інших співробітників та
працівників Служби безпеки України у
подібних ситуаціях та/або не застосовувалися
до співробітника Служби безпеки України у
подібних ситуаціях раніше.
6. Співробітнику або працівнику Служби
безпеки України, який повідомив про
протиправні
дії
або
бездіяльність
співробітників або працівників Служби
безпеки України, його близьким особам не
може бути відмовлено в укладенні чи
продовженні договору, трудового договору
(контракту), наданні адміністративних та
інших послуг у зв’язку зі здійсненим
повідомленням. Забороняється створювати
перешкоди
такому
співробітнику
або
працівнику Служби безпеки України, його
близьким особам у подальшому здійсненні
ними їх трудової, професійної, господарської,
громадської, наукової або іншої діяльності,
проходженні ними служби чи навчання, а
також вживати будь-яких дискримінаційних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформації парламентському контрольному
комітету.

391

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

заходів
у
зв’язку
зі
здійсненим
повідомленням.
7. Відомості про співробітника або
працівника Служби безпеки України, який
повідомив про протиправні дії або
бездіяльність співробітників або працівників
Служби безпеки України, належать до
інформації з обмеженим доступом.
8. Голова Служби безпеки України,
підрозділ внутрішньої та власної безпеки
Служби безпеки України не можуть
розголошувати інформацію про співробітника
або працівника Служби безпеки України, який
повідомив про протиправні дії або
бездіяльність співробітників та працівників
Служби безпеки України, крім визначених
законом випадків.
9. Якщо повідомлення органу досудового
розслідування,
уповноваженого
на
розслідування відповідних кримінальних
правопорушень, вчинених співробітниками та
працівниками Служби безпеки України та
підрозділу внутрішньої та власної безпеки
Служби безпеки України інформації про
факти корупції, одержання неправомірної
вигоди чи конфлікти інтересів, або інші
протиправні дії або бездіяльність не дали
ефективних результатів у встановлений для її
перевірки
або
розслідування
строк
(відмовлено у проведенні перевірки або
розслідуванні
повідомленої
інформації;
виявлені порушення не призвели до
притягнення
чи
початку
процедури
притягнення винних осіб до відповідальності,
відновлення порушених прав і свобод осіб,
відшкодування завданої шкоди; не вжито
заходів щодо припинення діянь або
бездіяльності,
інформацію
про
які
повідомлено; не вжито заходів щодо
запобігання шкоді чи загрозам, інформацію
про які повідомлено тощо) співробітники
Служби безпеки України не несуть
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кримінальної
чи
іншої
юридичної
відповідальності за повідомлення такої
інформації комітету Верховної Ради України,
до предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.";
-1184- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
Стаття 43. Відрядження співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів, міжнародних організацій
-1185- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Статтю 43 розділу ІV законопроекту –
виключити;
-1186- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 44. Відрядження співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів, закладів, підприємств, установ,
організацій

Відхилено

Враховано редакційно

Статтю 43 викласти у такій редакції:
«Стаття 43. Відрядження співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів, установ, організацій
1.
Співробітники Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальне звання, в інтересах
забезпечення державної безпеки, за наявності
письмового запиту, передбаченого частиною
другою цієї статті, можуть бути відряджені до
інших
державних
органів,
установ,
організацій (із залишенням їх на службі у
Службі безпеки України) для проходження
служби
на
посадах,
пов'язаних
з
безпосереднім виконанням завдань із
забезпечення державної безпеки. Перелік
таких посад, що можуть бути заміщені
співробітниками Служби безпеки України,
визначається Президентом України за
поданням Голови Служби безпеки України. 2.
У разі потреби в співробітниках Служби
безпеки України для заміщення вакантних
посад у державних органах, установах та
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організаціях
керівники
таких
органів
державної влади, установ та організацій
надсилають до Служби безпеки України
письмовий запит про основні характеристики
зазначених посад та професійні, освітні і
кваліфікаційні
вимоги,
яким
повинні
відповідати співробітники Служби безпеки
України для зайняття таких посад. 3. Рішення
про відрядження співробітника Служби
безпеки
України
приймає
керівник
відповідного органу Служби безпеки України.
4. Відрядження оформлюється на підставі
запиту
керівника
державного
органу,
установи, організації, рапорту (заяви)
співробітника Служби безпеки України та
відповідного подання його безпосереднього
керівника. 5. Про призначення відряджених
співробітників Служби безпеки України на
посади керівники відповідних органів
державної влади, установ та організацій
мають письмово повідомити Службу безпеки
України. 6. Час перебування співробітника
Служби безпеки України, у відрядженні
відповідно до цієї статті зараховується до
вислуги років. 7. Після завершення строку
відрядження відповідно до цієї статті та
звільнення з посади співробітник Служби
безпеки
України
направляється
в
розпорядження Голови Служби безпеки
України,
його
заступників,
керівника
функціонального підрозділу Центрального
управління, регіонального органу, закладу
Служби безпеки України для подальшого
проходження служби на попередній чи
рівноцінній посаді, а за відсутності такої
посади - на іншій посаді за його згодою. 8. За
службової потреби керівник органу Служби
безпеки України може в будь-який час
відкликати з державного органу, установи чи
організації
відрядженого
співробітника
Служби безпеки України, повідомивши за
місяць про таке відкликання керівника
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відповідного державного органу, установи чи
організації та, за необхідності, наданням
відповідної заміни. 9. Співробітникам Служби
безпеки України, відрядженим відповідно до
цієї
статті,
виплачується
грошове
забезпечення у встановленому порядку. За
відрядженими до органів державної влади,
установ та організацій співробітниками
Служби безпеки України та членами їхніх
сімей зберігаються всі гарантії та пільги,
визначені законом для такої категорії осіб.
Нагородження (заохочення) співробітників
Служби безпеки України, відряджених до
органів державної влади, установ і
організацій, державними нагородами та
відомчими відзнаками здійснюється на
загальних підставах за поданням керівника
державного органу, установи, організації, до
яких вони відряджені.».
-1187- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Статтю 43 викласти у такій редакції:
«Стаття 43. Відрядження співробітників
Служби безпеки України до інших державних
органів, установ, організацій
1. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєно спеціальне звання, в інтересах
забезпечення державної безпеки, за наявності
письмового запиту, передбаченого частиною
другою цієї статті, можуть бути відряджені до
інших
державних
органів,
установ,
організацій (із залишенням їх на службі у
Службі безпеки України) для проходження
служби
на
посадах,
пов'язаних
з
безпосереднім виконанням завдань із
забезпечення державної безпеки.
Перелік таких посад, що можуть бути
заміщені співробітниками Служби безпеки
України, визначається Президентом України
за поданням Голови Служби безпеки України.
2. У разі потреби в співробітниках Служби
безпеки України для заміщення вакантних
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посад у державних органах, установах та
організаціях
керівники
таких
органів
державної влади, установ та організацій
надсилають до Служби безпеки України
письмовий запит про основні характеристики
зазначених посад та професійні, освітні і
кваліфікаційні
вимоги,
яким
повинні
відповідати співробітники Служби безпеки
України для зайняття таких посад.
3. Рішення про відрядження співробітника
Служби безпеки України приймає керівник
відповідного органу Служби безпеки України.
4. Відрядження оформлюється на підставі
запиту
керівника
державного
органу,
установи, організації, рапорту (заяви)
співробітника Служби безпеки України та
відповідного подання його безпосереднього
керівника.
5.
Про
призначення
відряджених
співробітників Служби безпеки України на
посади керівники відповідних органів
державної влади, установ та організацій
мають письмово повідомити Службу безпеки
України.
6. Час перебування співробітника Служби
безпеки України, у відрядженні відповідно до
цієї статті зараховується до вислуги років.
7. Після завершення строку відрядження
відповідно до цієї статті та звільнення з
посади співробітник Служби безпеки України
направляється в розпорядження Голови
Служби безпеки України, його заступників,
керівника
функціонального
підрозділу
Центрального управління, регіонального
органу, закладу Служби безпеки України для
подальшого
проходження
служби
на
попередній чи рівноцінній посаді, а за
відсутності такої посади - на іншій посаді за
його згодою.
8. За службової потреби керівник органу
Служби безпеки України може в будь-який
час відкликати з державного органу, установи

396

№

673

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Співробітники Служби безпеки України
в інтересах забезпечення державної безпеки
можуть бути відряджені до закордонних
дипломатичних установ, інших державних
органів, закладів, підприємств, установ,
організацій (із залишенням їх на військовій
службі у Службі безпеки України) для
проходження служби на посадах, пов'язаних з
виконанням функцій із забезпечення безпеки,
у тому числі внутрішньої (власної) безпеки
таких державних органів, підприємств,
установ, організацій, а також на інших
посадах, передбачених переліком посад, що
заміщуються військовослужбовцями Служби
безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

чи організації відрядженого співробітника
Служби безпеки України, повідомивши за
місяць про таке відкликання керівника
відповідного державного органу, установи чи
організації та, за необхідності, наданням
відповідної заміни.
9. Співробітникам Служби безпеки
України, відрядженим відповідно до цієї
статті, виплачується грошове забезпечення у
встановленому порядку.
За відрядженими до органів державної
влади, установ та організацій співробітниками
Служби безпеки України та членами їхніх
сімей зберігаються всі гарантії та пільги,
визначені законом для такої категорії осіб.
Нагородження
(заохочення)
співробітників Служби безпеки України,
відряджених до органів державної влади,
установ
і
організацій,
державними
нагородами та відомчими відзнаками
здійснюється на загальних підставах за
поданням керівника.».
-1188- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

1. Співробітники Служби безпеки України
в інтересах забезпечення державної безпеки
можуть бути відряджені до інших державних
органів,
міжнародних
організацій
(із
залишенням їх на військовій службі у Службі
безпеки України).
-1189- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

Співробітники Служби безпеки України в
інтересах забезпечення державної безпеки
можуть бути відряджені до закордонних
дипломатичних установ, інших державних
органів, закладів, підприємств, установ,
організацій (із залишенням їх на службі у
Службі безпеки України) для проходження
служби на посадах, пов'язаних з виконанням
функцій із забезпечення безпеки, у тому числі
внутрішньої
(власної)
безпеки
таких
державних органів, підприємств, установ,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Співробітники Служби безпеки України
в інтересах забезпечення державної безпеки
можуть відряджатися до державних органів,
закладів, підприємств, установ, організацій із
залишенням їх на службі (роботі) у Службі
безпеки України для проходження служби на
посадах, пов'язаних з виконанням функцій із
забезпечення безпеки, у тому числі
внутрішньої
(власної)
безпеки
таких
державних органів (крім розвідувальних
органів України), підприємств, установ,
організацій, у визначеному Президентом
України порядку. Співробітники Служби
безпеки України із залишенням їх на службі
(роботі) у Службі безпеки України також
можуть відряджатися до закордонних
дипломатичних
установ
України
для
здійснення
їх
контррозвідувального
забезпечення, безпеки співробітників цих
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організацій, а також на інших посадах,
передбачених
переліком
посад,
що
заміщуються
співробітниками
Служби
безпеки України.
-1190- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

установ та членів їхніх сімей у державі
перебування, відряджених за кордон громадян
України, які обізнані з відомостями, що
становлять державну таємницю, а також для
охорони державної таємниці в цих установах.

Встановлені статтею 43 проекту правила
щодо відрядження співробітників Служби
безпеки України до інших державних органів,
закладів, підприємств, установ, організацій
забезпечує СБУ право здійснювати контроль
над державними установами, контролювати
процеси державного сектору та впливати на
політичне і суспільне життя. Вважаємо, що ці
норми
порушуватимуть
незалежність
державних органів і установ та заважатимуть
демократичному розвитку країни. Також є
ризик використання цієї практики для
політичних цілей. Крім того, за умов істотного
скорочення
особового
складу
СБУ,
пропонованого цим проектом, є сумніви у
підтримці належного рівня інституційної
спроможності виконання СБУ своїх основних
завдань за умови, коли значна частина її
співробітників перебуватимуть у таких
«відрядженнях». З огляду на це, пропонуємо
частину першу статті 43 проекту викласти в
такій редакції: «Співробітники Служби
безпеки України, як виняток, в інтересах
забезпечення державної безпеки можуть бути
рішенням Голови Служби безпеки України на
визначений ним строк відряджені до органів
державної влади, державних підприємств,
установ, організацій (із залишенням їх на
військовій службі у Службі безпеки України)
для проходження служби на посадах,
пов'язаних з виконанням функцій із
забезпечення безпеки, а також на інших
посадах, передбачених переліком посад, що
заміщуються військовослужбовцями Служби
безпеки України.».
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-1191- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
у частині першій статті 43 слова "(із
залишенням їх на службі у Службі безпеки
України)" замінити словами "із залишенням їх
на службі (роботі) у Службі безпеки України"
674

675

676

677

Перелік таких посад, що заміщуються
співробітниками Служби безпеки України,
визначається Президентом України за
поданням Голови Служби безпеки України.

2. Співробітники Служби безпеки України,
відряджені відповідно до частини першої цієї
статті до державного органу, закладу, на
підприємство, в установу, організацію,
призначаються на відповідні посади без
проведення конкурсу.
3. Час перебування співробітника Служби
безпеки України, у відрядженні відповідно до
цієї статті зараховується до вислуги років.
Після завершення строку відрядження
відповідно до цієї статті та звільнення з
посади співробітник Служби безпеки України
направляється в розпорядження Голови
Служби безпеки України, його заступників,
начальника (керівника) функціонального
підрозділу
Центрального
управління,
регіонального органу, закладу (підрозділу
закладу), установи Служби безпеки України
для подальшого проходження служби на

-1192- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

Виключити зміни
-1193- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

Водночас, абзац другий частини першої
статті 43 пропонуємо викласти в такій
редакції:
«Перелік таких посад, що заміщуються
співробітниками Служби безпеки України,
визначається Головою Служби безпеки
України. Чисельність таких співробітників не
може перевищувати п’яти відсотків від
загального складу співробітників Служби
безпеки України.».
-1194- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1195- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни
-1196- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині четвертій статті 43 слово
«рівноцінній» замінити словами «іншій
рівнозначній»;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

2. Співробітники Служби безпеки України,
відряджені відповідно до частини першої цієї
статті до державного органу, закладу, на
підприємство, в установу, організацію,
призначаються на відповідні посади без
проведення конкурсу.
3. Час перебування співробітника Служби
безпеки України у відрядженні відповідно до
цієї статті зараховується до вислуги років
(стажу служби).
4. Після завершення строку відрядження
відповідно до цієї статті та звільнення з
посади співробітник Служби безпеки України
направляється в розпорядження Голови
Служби безпеки України, його заступників,
начальника (керівника) функціонального
підрозділу
Центрального
управління,
регіонального органу, закладу (підрозділу
закладу), установи Служби безпеки України
для подальшого проходження служби на
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678

попередній чи рівноцінній посаді, а за
відсутності такої посади - на іншій посаді за
його згодою.
4. Співробітникам Служби безпеки
України, відрядженим відповідно до цієї
статті, виплачується грошове забезпечення у
встановленому порядку.

679

Стаття 44. Запас Служби безпеки України

Пропозиції та поправки до проекту

-1197- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити зміни
-1198- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині п’ятій статті 43 після слів
«грошове забезпечення» доповнити словами
«(заробітна плата)»;
-1199- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

попередній чи іншій рівнозначній посаді, а за
відсутності такої посади - на іншій посаді за
його згодою.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, відрядженим відповідно до цієї
статті, виплачується грошове забезпечення
(заробітна плата) у встановленому порядку.

Стаття 45. Запас Служби безпеки України

Статтю 44 виключити.
680

1. У запас Служби безпеки України
зараховуються громадяни України, які
вислужили установлені строки служби і
звільнені зі служби у Службі безпеки України,
придатні за станом здоров'я до проходження
військової служби в мирний або воєнний час і
які не досягли граничного віку перебування в
запасі.

-1200- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 44 викласти у такій редакції:
1. У запас Служби безпеки України
зараховуються громадяни України, які
вислужили установлені строки і звільнені зі
служби у Службі безпеки України, придатні за
станом здоров'я до проходження військової
служби в мирний або воєнний час і які не
досягли граничного віку перебування в запасі.
2.
Для
доукомплектування
посад,
передбачених щтатми воєнного часу, запас
Служби безпеки України також можуть бути
зараховані
військовозобов'язані,
які
перебували у запасі Збройних Сил України та
Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначені
особи
перебувають
на
військовому
обліку
в
Центральному
управлінні та відповідних регіональних
органах Служби безпеки України і
залучаються до проведення навчальних
(перевірочних) та спеціальних зборів у
визначеному законодавством порядку.
3. Співробітники Служби безпеки України,
якім
присвоєно
спеціальні
звання,

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

1. У запас Служби безпеки України
зараховуються громадяни України, які
вислужили встановлені строки і звільнені із
служби у Службі безпеки України, придатні за
станом здоров'я до проходження військової
служби в мирний або воєнний час і які не
досягли граничного віку перебування в запасі.
2.
Для
доукомплектування
посад,
передбачених штатами воєнного часу, запас
Служби безпеки України також можуть бути
зараховані
військовозобов'язані,
які
перебували в запасі Збройних Сил України та
Служби зовнішньої розвідки України.
3. Зазначені особи перебувають на
військовому
обліку
в
Центральному
управлінні або відповідних регіональних
органах Служби безпеки України і
залучаються до проведення навчальних
(перевірочних) та спеціальних зборів у
визначеному законодавством порядку.
4. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєно
спеціальні
звання,
перебувають на спеціальному обліку у Службі
безпеки України.
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перебувають на спеціальному обліку в Службі
безпеки України.
Співробітники Служби безпеки України,
якім присвоєно спеціальні звання, які
перебувають
на
військовому
обліку
військовозобов'язаних, на час служби у
Службі безпеки України знімаються з такого
обліку.
-1201- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині третій статті 44 після слів «в
Центральному управлінні» слово «та»
замінити словом «або»;
681

682

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєно спеціальні звання, які
перебувають
на
військовому
обліку
військовозобов'язаних, на час служби у
Службі безпеки України знімаються з такого
обліку.
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

2. Зазначені особи
перебувають
на
військовому
обліку в Центральному
управлінні та регіональних органах Служби
безпеки України
і
залучаються
до
проведення навчальних зборів у визначеному
законодавством порядку.
-1202- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Після статті 44 проєкт доповнити новою
статтею 44-1 такого змісту:
«Стаття 44-1. Кадровий резерв
1. З метою формування кадрового складу
Служби безпеки України й забезпечення
комплектування посад у Службі безпеки
України створюється кадровий резерв.
2. Кадровий резерв формується зі
співробітників, які за результатами атестації
рекомендуються до висування на вищу
посаду.
3. Вакантна керівна посада заміщується за
рішенням уповноваженого керівника особою,
що полягають у кадровому резерві Служби
безпеки України. При відмові співробітників,
що полягають у кадровому резерві, від
запропонованої посади вакантна посада
заміщається іншим співробітником за
результатами атестації.
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Стаття 45. Особливості відповідальності
співробітників та працівників Служби безпеки
України

1. Співробітники та працівники Служби
безпеки України самостійно приймають
рішення в межах своїх повноважень,
визначених цим та іншими законами, і за свої

Пропозиції та поправки до проекту

4. Відповідальність за формування
кадрового резерву й організацію роботи з ним
покладається на уповноважених керівників і
кадрові підрозділи Служби безпеки України.
Кадровий резерв формується у Службі
безпеки України з урахуванням якісного
складу кадрів і потреби в заміщенні
відповідних посад.
5. Зарахування в кадровий резерв
здійснюється уповноваженим керівником.
6. У випадках вчинення корупційного
правопорушення, пониження у посаді або
спеціальному званні, а також накладення
дисциплінарного стягнення у вигляді
попередження про неповну службову
відповідність співробітник виключається з
кадрового резерву.
7. Строк перебування співробітника в
кадровому резерві не повинен перевищувати
трьох років. Особи, зараховані в кадровий
резерв, але не призначені в період
перебування в кадровому резерві на плановані
для них посади, можуть знову зараховуватися
в кадровий резерв на загальних підставах.
8. Кадрові підрозділи Служби безпеки
України ведуть списки співробітників,
зарахованих у кадровий резерв.
9. Порядок формування кадрового резерву
й організації роботи з ним визначається
Головою Служби безпеки України.»
-1203- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Назву статті 45 викласти в такій редакції:
«Стаття 45. Особливості відповідальності
співробітників та працівників Служби
безпеки України, осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, гласних і
негласних позаштатних працівників»;
-1204- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Частину 1 статті 45 викласти у такій
редакції: «1. Співробітники та працівники

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 46. Особливості відповідальності
співробітників та працівників Служби
безпеки України, осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, гласних і
негласних позаштатних працівників

1. Співробітники та працівники Служби
безпеки України самостійно приймають
рішення в межах своїх повноважень,
визначених цим Законом та іншими законами
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протиправні дії чи бездіяльність несуть
відповідальність згідно із законом.

Служби
безпеки
України
самостійно
приймають рішення в межах своїх
повноважень, визначених цим та іншими
законами, і за невиконання або неналежне
виконання своїх посадових (службових)
обов’язків
несуть
кримінальну,
адміністративну,
цивільно-правову,
дисциплінарну відповідальність відповідно до
законодавства.»
-1205- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано частково

Друге речення частини другої статті 45
викласти в такій редакції: "Обшук особи
та/або огляд речей співробітника або
працівника Служби безпеки України під час
виконання
ним
службових
обов'язків
здійснюються виключно в присутності
офіційних представників Служби безпеки
України".
-1206- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

2. Про необхідність здійснити привід,
затримання чи арешт співробітника або
працівника Служби безпеки України під час
виконання ним службових обов’язків негайно
повідомляється Служба безпеки України.
Привід, затримання чи арешт і пов'язані з цим
обшук особи та/або огляд речей співробітника
або працівника Служби безпеки України під
час виконання ним службових обов'язків
здійснюються виключно в присутності
офіційних представників Служби безпеки
України.

У разі затримання співробітника або
працівника Служби безпеки України під час
виконання ним службових обов'язків за
підозрою у вчиненні злочину або обрання
щодо нього запобіжного заходу у вигляді

Висновки, обґрунтування

України, і за свої протиправні дії чи
бездіяльність несуть відповідальність згідно із
законом.

Виключити зміни
-1207- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У частині другій статті 45 слова «Про
необхідність здійснити привід, затримання чи
арешт співробітника або працівника Служби
безпеки України під час виконання ним
службових обов’язків негайно повідомляється
Служба безпеки України. Привід, затримання
чи арешт і пов'язані з цим обшук особи та/або
огляд речей співробітника або працівника
Служби безпеки України під час виконання
ним службових обов'язків здійснюються
виключно
в
присутності
офіційних
представників Служби безпеки України.»
виключити.
-1208- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слово «щодо» (нежива істота) замінити
словом «стосовно» (жива істота)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Про необхідність здійснити привід,
затримання чи арешт співробітника або
працівника Служби безпеки України під час
виконання ним службових обов’язків негайно
повідомляється Служба безпеки України.
Привід, затримання чи арешт і пов'язані з цим
обшук особи та/або огляд речей співробітника
або працівника Служби безпеки України під
час виконання ним службових обов'язків
здійснюються виключно у присутності
офіційних представників Служби безпеки
України.

3. У разі затримання співробітника або
працівника Служби безпеки України під час
виконання ним службових обов'язків за
підозрою у вчиненні злочину або обрання
стосовно нього запобіжного заходу у вигляді
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тримання під вартою його утримують окремо
від інших осіб.
3. У разі порушення співробітником чи
працівником Служби безпеки України під час
виконання ним своїх службових обов’язків
прав та свобод людини і громадянина Служба
безпеки України у межах своєї компетенції
вживає заходів із поновлення цих прав та
свобод, відшкодування завданої матеріальної
і моральної шкоди та притягнення винних до
відповідальності.
Шкода, завдана рішеннями, діями чи
бездіяльністю співробітників або працівників
Служби безпеки України, осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, гласних і
негласних позаштатних працівників у зв'язку
з
виконанням
оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України,
відшкодовується державою незалежно від
їхньої вини в порядку, визначеному законом, і
не тягне за собою відповідальності цих осіб,
окрім випадків встановлення судом складу
кримінального правопорушення в їх діях.
4. Співробітник або працівник Служби
безпеки України, який своїми протиправними
діями завдав шкоду Службі безпеки України,
несе матеріальну відповідальність відповідно
до закону.
Стаття 46. Підготовка кадрів для Служби
безпеки України
1. Служба безпеки України може
виступати державним замовником підготовки
кадрів.
2. Підготовка кадрів для Служби безпеки
України включає:
1) перепідготовку на відповідних рівнях
вищої освіти у військових закладах вищої
освіти та військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, що входять до
структури або належать до сфери управління
Служби безпеки України, на базі відповідних

Пропозиції та поправки до проекту

-1209- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Шкода, завдана рішеннями, діями чи
бездіяльністю співробітників або працівників
Служби безпеки України, осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, гласних і
негласних позаштатних працівників у зв'язку
з
виконанням
оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України,
відшкодовується державою незалежно від
їхньої вини в порядку, визначеному законом;

-1210- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
Пункт 1 частини другої статті 46 розділу
ІV викласти у такій редакції:
«1) підготовку, перепідготовку на
відповідних рівнях вищої освіти у військових
закладах вищої освіти та військових

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тримання під вартою його утримують окремо
від інших осіб.
4. У разі порушення співробітником чи
працівником Служби безпеки України під час
виконання ним своїх службових обов’язків
прав та свобод людини і громадянина Служба
безпеки України в межах своєї компетенції
вживає заходів із поновлення цих прав та
свобод,
відшкодування
заподіяної
матеріальної і моральної шкоди та
притягнення винних до відповідальності.
5. Шкода, заподіяна рішеннями, діями чи
бездіяльністю співробітників або працівників
Служби безпеки України, осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва, гласних і
негласних позаштатних працівників у зв'язку
з
виконанням
оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України,
відшкодовується державою незалежно від
їхньої вини в порядку, визначеному законом, і
не тягне за собою відповідальності цих осіб,
окрім випадків встановлення судом складу
кримінального правопорушення в їхніх діях.
6. Співробітник або працівник Служби
безпеки України, який своїми протиправними
діями заподіяв шкоду Службі безпеки
України, несе матеріальну відповідальність
відповідно до закону.
Стаття 47. Підготовка кадрів для Служби
безпеки України
1. Служба безпеки України може
виступати державним замовником підготовки
кадрів.
2. Підготовка кадрів для Служби безпеки
України включає:
1) підготовку, перепідготовку кадрів за
першим і другим рівнями вищої освіти,
освітньо-науковим та науковим рівнями для
державних органів, що входять до складу сил
безпеки у навчальному підрозділі закладу
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освітніх ступенів за скороченим терміном
навчання;

навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
що входять до структури або належать до
сфери управління Служби безпеки України,
на базі відповідних освітніх ступенів з
терміном навчання відповідно до стандартів
вищої освіти;»
-1211- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано редакційно

пункт 1) частини другої статті 46 викласти
в такій редакції:
"1)
підготовку,
перепідготовку
на
відповідних рівнях вищої освіти у військових
закладах вищої освіти та військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
що входять до структури або належать до
сфери управління Служби безпеки України,
на базі відповідних освітніх ступенів за
скороченим терміном навчання;"
-1212- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1) перепідготовку на відповідних рівнях
вищої освіти у військових закладах вищої
освіти та військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, на базі відповідних
освітніх ступенів за скороченим терміном
навчання;
-1213- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

1) перепідготовку та тренування у закладах
(установах), що входять до структури або
належать до сфери управління Служби
безпеки України;
-1214- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

У пункті 1 частини другої статті 46 Розділу
IV слово "перепідготовку" замінити словом
"підготовку"
-1215- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вищої освіти, закладах вищої освіти, що
входять до структури Служби безпеки Україн;

У п. 1) ч.2 ст. 46 слова "перепідготовку на
відповідних рівнях вищої освіти у військових
закладах вищої освіти" замінити словами
"підготовку та перепідготовку на відповідних
рівнях вищої освіти у військових закладах
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вищої освіти", слова "за скороченим терміном
навчання;" - вилучити
-1216- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

пункт 1 частини другої статті 46 проекту
викласти в наступній редакції:
“1) підготовку на відповідних рівнях вищої
освіти у військових закладах вищої освіти та
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти, що входять до структури або
належать до сфери управління Служби
безпеки України, на базі відповідних освітніх
ступенів за скороченим терміном навчання;”.
-1217- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Пункт 1 частини другої статті 46 Розділу
IV викласти в такій редакції:
“1) підготовку на відповідних рівнях
вищої освіти у військових закладах вищої
освіти та військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, що входять до
структури або належать до сфери управління
Служби безпеки України, на базі відповідних
освітніх ступенів за скороченим терміном
навчання;”.
-1218- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 1 частини 2 статті 46 законопроекту
викласти в наступній редакції: “1) підготовку
на відповідних рівнях вищої освіти у
військових закладах вищої освіти та
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти, що входять до структури або
належать до сфери управління Служби
безпеки України, на базі відповідних освітніх
ступенів за скороченим терміном навчання;”.
Обгрунтування:
Законопроектом
пропонується
передбачити, що у військових закладах вищої
освіти та військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, що входять до
структури або належать до сфери управління
Служби безпеки України, здійснюватиметься
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не підготовка, а лише перепідготовка осіб на
відповідних рівнях вищої освіти на базі
відповідних освітніх ступенів за скороченим
терміном навчання.
Натомість
зазначена
редакція
не
сприятиме формування достатньої кількості
кваліфікованих кадрів відомства.
З урахуванням того, що заклади Служби
безпеки України мають спеціальні дисципліни
(програми), що необхідні для підготовки
майбутніх кадрів органів та підрозділів СБУ,
принципово важливим є здійснення такої
підготовки громадян в рамках процесу
здобуття ними вищої освіти (відповідних
освітніх ступенів) на базі таких навчальних
закладів.
Потреба СБУ в кваліфікованих кадрах, які
підготовлені за спеціальними програмами для
їх використання на посадах, пов’язаних зі
здійсненням
оперативно-розшукової,
контррозвідувальної та слідчої діяльності,
зумовлює використання наявної навчальної
бази для реалізації цих завдань.
-1219- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано редакційно

1) підготовку на відповідних рівнях вищої
освіти у військових закладах вищої освіти та
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти, що входять до структури або
належать до сфери управління Служби
безпеки України, на базі відповідних освітніх
ступенів за скороченим терміном навчання;
-1220- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У розділі І законопроекту пункт 1 частини
другої статті 46 нової редакції Закону України
«Про Службу безпеки України», яка
передбачається
законопроектом,
перед
словами «перепідготовку на відповідних
рівнях вищої освіти» доповнити словами
«здобуття особами вищої освіти у військових
закладах вищої освіти, що входять до
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структури або належать до сфери управління
Служби безпеки України;».
-1221- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

У пункті 1 частини 2 статті 46 слово
«перепідготовку»
замінити
на
слово
«підготовку».
-1222- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

Пункт 1 частини другої статті 46 Розділу
IV викласти в наступній редакції:
“1)
підготовку на відповідних рівнях вищої освіти
у військових закладах вищої освіти та
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти, що входять до структури або
належать до сфери управління Служби
безпеки України, на базі відповідних освітніх
ступенів за скороченим терміном навчання;”.
-1223- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

Пункт 1 частини другої статті 46 викласти
в наступній редакції: «1) підготовку на
відповідних рівнях вищої освіти у військових
закладах вищої освіти та військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
що входять до структури або належать до
сфери управління Служби безпеки України,
на базі відповідних освітніх ступенів, у тому
числі за скороченим терміном навчання;».
-1224- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано редакційно

пункт 1 частини другої статті 46 викласти
у такій редакції:
«1) підготовку на
відповідних рівнях вищої освіти у військових
закладах вищої освіти та військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
що входять до структури або належать до
сфери управління Служби безпеки України,
на базі відповідних освітніх ступенів».
-1225- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 частини другої статті 46 Розділу
IV викласти в наступній редакції:
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“1) підготовку на відповідних рівнях
вищої освіти у військових закладах вищої
освіти та військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, що входять до
структури або належать до сфери управління
Служби безпеки України, на базі відповідних
освітніх ступенів за скороченим терміном
навчання;”.
-1226- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

У статті 46: пункт 1 частини другої
викласти у такій редакції: «1) перепідготовку
на відповідних рівнях вищої освіти у закладах
вищої освіти та навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, у тому числі які входять
до структури або належать до сфери
управління Служби безпеки України, на базі
відповідних освітніх ступенів за скороченим
терміном навчання;»;
-1227- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

"1) підготовку, перепідготовку кадрів за
першим і другим рівнями вищої освіти,
освітньо науковим та науковим рівнями для
державних органів, що входять до складу сил
безпеки у закладі вищої освіти, що входить до
структури Служби безпеки Україн;"
-1228- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д. Безугла
М. В. (р.к. №418), Н.д. Мисягін Ю. М. (р.к.
№243), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29), Н.д.
Веніславський Ф. В. (р.к. №85)
1. В пункті першому частини другої статті
46 слово «закладі» замінити словами
«навчальному підрозділі закладу вищої
освіти, закладах»;
694

2) післядипломну освіту, професійне
навчання й безперервний професійний
розвиток кадрів Служби безпеки України, що
передбачені законодавством.

Висновки, обґрунтування

-1229- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
2) післядипломну освіту, професійне
навчання й безперервний професійний
розвиток кадрів Служби безпеки України в

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано частково

2) післядипломну освіту, професійне
навчання і безперервний професійний
розвиток кадрів Служби безпеки України, що
передбачені законодавством.
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тренінгових
центрах,
що
передбачені
законодавством.
-1230- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

695

2) професійну підготовку й безперервний
професійний розвиток кадрів Служби безпеки
України, що передбачені законодавством.
-1231- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

696

Після підпункту 2 частини 2 статті 46
Розділу ІV доповнити новим підпунктом 3
та викласти його в наступній редакції: «3)
Підготовку кадрів у Вищих військових
навчальних закладах – Національна академія
Служби безпеки України (місто Київ) та в
Інституті підготовки юридичних кадрів для
Служби безпеки України Національного
юридичного університету імені Ярослава
Мудрого (місто Харків) »
-1232- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Враховано редакційно

У частині третій статті 46 розділу ІV
слово
«слухачів»
замінити
словами
«курсантів (слухачів)».
-1233- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

3. Засади підготовки кадрів для Служби
безпеки
України
регулюються
законодавством про освіту та цим Законом.
Особливості підготовки кадрів для Служби
безпеки України, порядок організації відбору
кандидатів на навчання та порядок навчання
слухачів Служби безпеки України у вищих
військових навчальних закладах та військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
встановлюються відповідним Положенням,
яке затверджується Головою Служби безпеки
України.
-1234- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

3. Засади підготовки кадрів для Служби
безпеки
України
регулюються
законодавством про освіту та цим Законом.
Особливості підготовки кадрів для Служби
безпеки України, порядок організації відбору
кандидатів на навчання та порядок навчання
слухачів Служби безпеки України у вищих
військових навчальних закладах та військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
що входять до структури або належать до
сфери управління Служби безпеки України,
встановлюються відповідним Положенням,
яке затверджується Президентом України, та
актами Служби безпеки України.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Засади підготовки кадрів для Служби
безпеки
України
регулюються
законодавством про освіту та цим Законом.
Особливості підготовки кадрів для Служби
безпеки України, порядок організації відбору
кандидатів на службу (навчання) та порядок
проходження ними служби (навчання) у
закладі вищої освіти що входить до структури
Служби безпеки України, визначаються
законодавством.

частину третю статті 46 Розділу IV
викласти в такій редакції:
“3. Засади підготовки кадрів для Служби
безпеки
України
регулюються
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законодавством про освіту та цим Законом.
Особливості підготовки кадрів для Служби
безпеки України, порядок організації відбору
кандидатів на службу (навчання) та порядок
проходження ними служби (навчання) у
вищих військових навчальних закладах
(закладах вищої освіти із специфічними
умовами навчання) та військових навчальних
підрозділах (навчальних підрозділах із
специфічними умовами навчання) закладів
вищої освіти, що входять до структури або
належать до сфери управління Служби
безпеки
України,
встановлюються
відповідним Положенням, яке затверджується
Президентом України, та актами Служби
безпеки України”.
-1235- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166),
Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна
М. О. (р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С.
(р.к. №391)
Доповнити частину третю статті 46
проекту новим реченням такого змісту:
«Підготовка кадрів повинна включати
питання забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, протидії
дискримінації та сексуальним домаганням.»;
-1236- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано частково

частину третю викласти у такій редакції:
«3. Засади підготовки кадрів для Служби
безпеки
України
регулюються
законодавством про освіту та цим Законом.
Особливості підготовки кадрів для Служби
безпеки України, порядок організації відбору
кандидатів на навчання та порядок навчання
слухачів Служби безпеки України у вищих
навчальних
закладах
та
навчальних
підрозділах закладів вищої освіти, що входять
до структури або належать до сфери
управління Служби безпеки України,
встановлюються відповідним Положенням,
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4. Підстави та порядок притягнення
курсантів Служби безпеки України до
дисциплінарної відповідальності, а також
застосування до них заохочень визначаються
військовими статутами Збройних Сил
України.

Пропозиції та поправки до проекту

яке затверджується Президентом України, та
актами Служби безпеки України.»;
-1237- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Викласти частину 3 статті 46 в такій
редакції:
3. Засади підготовки кадрів для Служби
безпеки
України
регулюються
законодавством про освіту та цим Законом.
Особливості підготовки кадрів для Служби
безпеки України, порядок організації відбору
кандидатів на службу (навчання) та порядок
проходження ними служби (навчання) у
вищому навчальному закладі що входить до
структури
Служби
безпеки
України,
визначається законодавством.
-1238- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
Частину четверту статті 46 розділу ІV
після слова «курсантів» доповнити словом
«(слухачів)».
-1239- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

Враховано

Виключити зміни
-1240- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
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5. У разі необхідності підготовки окремих
категорій фахівців для Служби безпеки
України така підготовка може здійснюватися
в інших закладах вищої освіти відповідно до
законодавства.

-1241- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у частині четвертій слова «військовими
статутами Збройних Сил України» замінити
словами «Дисциплінарним статутом Служби
безпеки України».
-1242- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

Відхилено

Частину п’яту статті 46 розділу ІV
виключити.
-1243- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни
-1244- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

4. У разі необхідності підготовки окремих
категорій фахівців для Служби безпеки
України така підготовка може здійснюватися
відповідно до законодавства в інших закладах
вищої освіти, а також у рамках міжнародного
співробітництва за кордоном.

Враховано редакційно

З огляду на очевидну необхідність
збереження у системі СБУ Академії СБУ як
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Пропозиції та поправки до проекту

провідного
закладу
вищої
освіти,
відповідального
за
підготовку
високопрофесійних кадрів у системі СБУ,
частину п’яту статті 46 проекту пропонуємо
викласти в такій редакції: «5. Для
забезпечення професійної освіти кадрів в
системі Служби безпеки України діють
відповідні заклади вищої освіти. У разі
необхідності підготовки окремих категорій
фахівців для Служби безпеки України така
підготовка може здійснюватися в інших
закладах вищої освіти відповідно до
законодавства.».
-1245- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
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6. Служба безпеки України в рамках
міжнародного
співробітництва
може
здійснювати
професійну
підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації
кадрів за кордоном.

Частину 5 статті 46 викласти у такій
редакції:
«5.
У
разі
неможливості
забезпечення підготовки окремих категорій
фахівців у вищих військових навчальних
закладах, військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти, що належать до сфери
управління Служби безпеки України, така
підготовка може здійснюватися в інших
закладах вищої освіти відповідно до
законодавства.»
-1246- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 4 статті 46 викласти в такій
редакції:
4. У разі необхідності підготовки окремих
категорій фахівців для Служби безпеки
України така підготовка може здійснюватися
відповідно до законодавства в інших закладах
вищої освіти, а також в рамках міжнародного
співробітництва за кордоном.
-1247- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Частину 6 статті 46 викласти у такій
редакції: «6. Служба безпеки України в
рамках міжнародного співробітництва може
направляти
своїх
співробітників
для
професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації до розвідувальних,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

5. Служба безпеки України може
здійснювати підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації гласних та негласних
штатних і позаштатних працівників, осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва, у порядку, визначеному
актами Служби безпеки України.
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Пропозиції та поправки до проекту

спеціальних та правоохоронних органів
іноземних держав, іноземних та міжнародних
організацій, спеціальних та правоохоронних
органів іноземних держав, іноземних та
міжнародних організацій.»
-1248- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Служба безпеки України може
здійснювати підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації гласних та не
гласних штатних і позаштатних працівників,
осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва, у порядку, визначеному
актами Служби безпеки України."
-1249- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Статтю 46 розділу ІV доповнити
частиною сьомою такого змісту:
«7.
Підготовка,
перепідготовка,
післядипломна освіта кадрів для потреб
Служби безпеки України здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету
незалежно від джерел фінансування здобуття
відповідного
попереднього
освітнього
ступеня. У разі повторного здобуття
відповідного
освітнього
ступеня,
що
здійснювалось за кошти державного або
місцевого бюджету, відшкодування таких
коштів, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, не здійснюється.»
701
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СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ
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СПІВРОБІТНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття 47. Гарантії правового статусу
співробітників та працівників Служби безпеки
України
1. Співробітники та працівники Служби
безпеки України під час виконання ними
посадових
(службових)
обов'язків

СПІВРОБІТНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття 48. Гарантії правового статусу
співробітників та працівників Служби
безпеки України
1. Співробітники та працівники Служби
безпеки України під час виконання ними
посадових
(службових)
обов'язків
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перебувають під захистом держави відповідно
до закону.
2. Погроза вбивством, насильством або
знищенням
майна
співробітників
та
працівників Служби безпеки України,
посягання на їхнє життя, здоров'я, честь і
гідність, майно, інші дії, що перешкоджають
виконанню покладених на них обов'язків, а
також посягання на життя, здоров'я, честь,
гідність і майно членів їх сімей, близьких осіб
у зв'язку із здійсненням співробітниками
Служби безпеки України оперативнослужбової діяльності, тягнуть за собою
передбачену
законами
України
відповідальність.

3. Шкода, завдана здоров'ю та майну
співробітника або працівника Служби безпеки
України, а також шкода, заподіяна здоров'ю,
майну членів його сім'ї та близьких осіб у
звʼязку із здійсненням ним оперативнослужбової діяльності, відшкодовується за
рахунок державного бюджету в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Відомості стосовно осіб, які займають
або займали посади, перебування на яких
пов'язане з державною таємницею у зв'язку з
безпосереднім
здійсненням
такими
співробітниками оперативно-розшукової та
контррозвідувальної діяльності, підлягають
обробці у спосіб, що унеможливлює
розкриття належності таких осіб до Служби
безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

-1250- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину 2 статті 47 викласти у такій
редакції:
"2. Ніхто не має права неправомірно
втручатися у діяльність співробітників та
працівників Служби безпеки України або
чинити перешкоди в реалізації ними
повноважень, визначених законодавством.
Таке втручання або перешкоджання тягнуть за
собою відповідальність передбачену законом.
Статус співробітників та працівників Служби
безпеки України може використовуватися
виключно для досягнення цілей, пов’язаних із
виконанням покладених на ці органи завдань
та здійсненням функцій, визначених цим
Законом."
-1251- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перебувають під захистом держави відповідно
до закону.
2. Ніхто не має права неправомірно
втручатися в діяльність співробітників та
працівників Служби безпеки України або
чинити перешкоди в реалізації ними
повноважень, визначених законодавством.
Таке втручання або перешкоджання тягнуть за
собою
відповідальність,
передбачену
законом.
3. Статус співробітників та працівників
Служби
безпеки
України
може
використовуватися виключно для досягнення
цілей, пов’язаних із виконанням покладених
на ці органи завдань та здійсненням функцій,
визначених цим Законом.

Враховано частково

3. Шкода, завдана здоров'ю та майну
співробітника або працівника Служби безпеки
України, а також шкода, заподіяна здоров'ю,
майну членів його сім'ї та близьких осіб у
звʼязку із здійсненням ним оперативнослужбової діяльності, відшкодовується за
рахунок державного бюджету в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, з
наступним стягненням цієї суми з винуватих
осіб у порядку, встановленому законом
-1252- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

4. Шкода, заподіяна здоров'ю та майну
співробітника Служби безпеки України,
членів його сім'ї та близьких осіб у звʼязку із
здійсненням
таким
співробітником
оперативно-службової
діяльності,
відшкодовується за рахунок державного
бюджету в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Враховано частково

4. Відомості стосовно осіб, які займають
або займали посади, перебування на яких
пов'язане з державною таємницею у зв'язку з
безпосереднім
здійсненням
такими
співробітниками
контррозвідувальної
діяльності, підлягають обробці у спосіб, що
унеможливлює розкриття належності таких
осіб до Служби безпеки України.
-1253- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

5. Відомості стосовно осіб, які займають
або займали посади, перебування на яких
пов'язано із державною таємницею у зв'язку з
безпосереднім здійсненням ними оперативнослужбової діяльності, підлягають обробці у
спосіб,
що
унеможливлює
розкриття
інформації про належність таких осіб до
Служби безпеки України.
6.
Не
допускається
розголошення
інформації про належність співробітників
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Персональні дані співробітників Служби
безпеки України, а також осіб, звільнених зі
служби у Службі безпеки України, відомості,
що окремо або за сукупністю вказують на їх
належність до Служби безпеки України, не
можуть бути надані іншим особам, у тому
числі в порядку доступу до публічної

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Відомості стосовно осіб, які займають
або займали посади, перебування на яких
пов'язане із державною таємницею у зв'язку з
безпосереднім здійсненням ними оперативнослужбової діяльності, підлягають обробці у
спосіб,
що
унеможливлює
розкриття
інформації про належність таких осіб до
Служби безпеки України.
Не допускається розголошення інформації
про належність співробітників Служби
безпеки України до її оперативних та
оперативно-бойових
підрозділів,
крім
випадків, визначених законодавством.
-1254- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину шосту статті 47 викласти в такій
редакції:
«6. Не допускається розголошення
інформації про належність співробітників
Служби безпеки України до її оперативних та
оперативно-бойових
підрозділів,
крім
випадків,
визначених
законодавством.
Персональні
дані
співробітників
та
працівників Служби безпеки України, а також
осіб, звільнених зі служби у Службі безпеки
України, відомості, що окремо або за
сукупністю вказують на їх належність до
Служби безпеки України, не можуть бути
надані іншим особам, у тому числі в порядку
доступу до публічної інформації, крім
випадків та в порядку, визначених цим
Законом.»;
у зв'язку із цим абзац другий частини 4
виключити
-1255- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Служби безпеки України до її оперативних та
оперативно-бойових
підрозділів,
крім
випадків,
визначених
законодавством.
Персональні
дані
співробітників
та
працівників Служби безпеки України, а також
осіб, звільнених із служби у Службі безпеки
України, відомості, що окремо або за
сукупністю вказують на їх належність до
Служби безпеки України, не можуть бути
надані іншим особам, у тому числі в порядку
доступу до публічної інформації, крім
випадків та в порядку, визначених цим
Законом.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

Персональні дані співробітників Служби
безпеки України, а також осіб, звільнених зі
служби у Службі безпеки України, відомості,
що окремо або за сукупністю вказують на їх
належність до Служби безпеки України, не
можуть бути надані іншим особам, у тому
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інформації, крім випадків та в порядку,
визначених законом.

числі в порядку доступу до
публічної
інформації, крім випадків та в порядку,
визначених законом.
Положення абзацу
першого та другого цієї частини не
поширюються на: Голову Служби безпеки
України, першого заступника Голови Служби
безпеки України, заступників Голови Служби
безпеки України, начальників (керівників)
департаментів (підрозділів зі статусом
департаменту) Центрального управління
Служби безпеки України, начальників
(керівників)
головного
управління
(функціонального підрозділу), начальників
головних управлінь (регіональних органів),
начальників (керівників) управлінь, центрів,
інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальників
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників)
відділів
(функціональних
підрозділів), а також
осіб призначених
Президентом України до колегії Служби
безпеки України.
-1256- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 4 статті 47 доповнити абзацом 3
такого змісту:
"Положення абзацу першого та другого
цієї частини не поширюються на: Голову
Служби безпеки України, першого заступника
Голови Служби безпеки України, заступників
Голови Служби безпеки України, начальників
(керівників) департаментів (підрозділів зі
статусом
департаменту)
Центрального
управління Служби безпеки України,
начальників
(керівників)
головного
управління (функціонального підрозділу),
начальників
головних
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників) управлінь, центрів, інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Для захисту життя, здоров'я, житла та
майна співробітників Служби безпеки
України від протиправних посягань і погроз у
зв'язку з їх оперативно-службовою діяльністю
Служба безпеки України може вживати
спеціальних заходів забезпечення безпеки в
порядку, передбаченому цим, іншими
законами та актами Служби безпеки України.
Рішення про вжиття таких заходів може
прийматися Головою Служби безпеки
України, його заступником або начальником
(керівником) регіонального органу Служби
безпеки України.

712

5. У разі затримання, арешту або
засудження співробітника Служби безпеки
України за кордоном або на тимчасово
окупованих територіях України у зв'язку із
здійсненням
ним
оперативно-службової
діяльності держава вживає всіх можливих
заходів для його звільнення.

713

Період такого затримання, арешту або
відбування покарання у місцях позбавлення
волі зараховується до вислуги років
(страхового стажу), стажу роботи за
спеціальністю такого співробітника в порядку
та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України.

Пропозиції та поправки до проекту

начальників управлінь (регіональних органів),
начальників
(керівників)
відділів
(функціональних підрозділів), а також осіб
призначених Президентом України до колегії
Служби безпеки України."
-1257- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
Додати новий абзац такого змісту:
Не
допускається
розголошення
приналежності співробітників Служби
безпеки України до її оперативних та
оперативно-бойових підрозділів.
-1258- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Враховано
редакційно в ч.4 цієї
статті.
Враховано редакційно

Для захисту життя, здоров'я, житла та
майна співробітників Служби безпеки
України від протиправних посягань і погроз у
зв'язку з їх оперативно-службовою діяльністю
Служба безпеки України може вживати
спеціальних заходів забезпечення безпеки в
порядку, передбаченому цим та іншими
законами.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Для захисту життя, здоров'я, житла та
майна співробітників Служби безпеки
України від протиправних посягань і погроз у
зв'язку з їх оперативно-службовою діяльністю
Служба безпеки України може застосовувати
спеціальні заходи забезпечення безпеки в
порядку, передбаченому цим Законом,
іншими законами України та актами Служби
безпеки України. Рішення про застосування
таких заходів може прийматися Головою
Служби безпеки України, його заступником
або начальником (керівником) регіонального
органу Служби безпеки України.

8. У разі затримання, арешту або
засудження співробітника Служби безпеки
України за кордоном або на тимчасово
окупованих територіях України у зв'язку із
здійсненням
ним
оперативно-службової
діяльності держава вживає всіх можливих
заходів для його звільнення. Період такого
затримання, арешту або відбування покарання
у місцях позбавлення волі зараховується до
вислуги років (страхового стажу), стажу
роботи за спеціальністю такого співробітника
в порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України.
-1259- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Абзац другий частини п’ятої статті 47
законопроєкту пропонується виключити.
Зміни умов і норм загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування
здійснюються виключно шляхом внесення
змін
до
Закону
України
"Про
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загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування".
-1260- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Період такого затримання, арешту або
відбування покарання у місцях позбавлення
волі у випадках, передбачених цією частиною,
зараховується до вислуги років (страхового
стажу), стажу роботи за спеціальністю такого
співробітника в порядку та на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України.
714

За співробітником Служби безпеки
України у період затримання, арешту або
відбування покарання у місцях позбавлення
волі у випадках, передбачених цією частиною,
зберігається грошове забезпечення (заробітна
плата) у встановленому цим Законом розмірі з
урахуванням змін вислуги років та складових
грошового забезпечення (заробітної плати), а
також компенсаційні виплати, встановлені
цим Законом.

715

6. У разі виникнення обмежень для
подальшого
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України
внаслідок розкриття їхньої належності до
оперативних підрозділів, структур прикриття
або розкриття їхньої участі у проведенні
оперативно-розшукових,
контррозвідувальних із незалежних від них
обставин Служба безпеки України забезпечує
подальше проходження ними служби
відповідно до їхнього фаху та кваліфікації або
створює умови для їхньої професійної
перепідготовки.

-1261- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
6. У разі виникнення обмежень для
подальшого
проходження
служби
співробітниками Служби безпеки України
внаслідок розкриття їхньої належності до
оперативних підрозділів, структур прикриття
або розкриття їхньої участі у проведенні
контррозвідувальних із незалежних від них
обставин Служба безпеки України забезпечує
подальше проходження ними служби
відповідно до їхнього фаху та кваліфікації або
створює умови для їхньої професійної
перепідготовки.
-1262- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині десятій статті 47 після слів
«проходження ними служби» доповнити
словом «(роботи)»;

Враховано редакційно

9. За співробітником Служби безпеки
України у період затримання, арешту або
відбування покарання в місцях позбавлення
волі у випадках, передбачених частиною
восьмою цієї статті, зберігається грошове
забезпечення
(заробітна
плата)
у
встановленому цим Законом розмірі з
урахуванням змін вислуги років та складових
грошового забезпечення (заробітної плати), а
також
інші
виплати,
встановлені
законодавством.
10. У разі виникнення обмежень для
подальшого проходження служби (роботи)
співробітниками Служби безпеки України
внаслідок розкриття інформації про їх
належність до Служби безпеки України із
незалежних від них обставин Служба безпеки
України забезпечує подальше проходження
ними служби (роботи) відповідно до їхнього
фаху та кваліфікації або створює умови для їх
професійної перепідготовки.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
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7. Витрати, пов'язані зі здійсненням
співробітниками або працівниками Служби
безпеки
України
оперативно-службової
діяльності, у тому числі з використанням із
зазначеною метою належного їм або членам
їхніх сімей майна, компенсуються Службою
безпеки України за нормами, визначеними
Кабінетом Міністрів України, та у порядку,
встановленому актами Служби безпеки
України. Збитки, завдані співробітникам або
працівникам Служби безпеки України та
членам їхніх сімей у зв'язку із здійсненням
ними
оперативно-службової
діяльності,
відшкодовуються їм Службою безпеки
України за рахунок коштів державного
бюджету
в
порядку,
визначеному
законодавством.
8. У Службі безпеки України створюються
умови, які дозволяють жінкам і чоловікам
проходити
службу
(працювати)
з
дотриманням рівності прав і можливостей та
забезпечується
функціонування
дієвих
механізмів запобігання та реагування на
прояви дискримінації за ознакою статі, а
також інших форм дискримінації та
порушення прав і свобод людини.
Стаття 48. Гарантії соціального захисту
співробітників та працівників Служби безпеки
України та членів їхніх сімей
1. Держава гарантує соціальний захист
співробітників або працівників Служби
безпеки України та членів їхніх сімей
відповідно до законодавства.

Пропозиції та поправки до проекту

-1263- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
7. Витрати, пов'язані зі здійсненням
співробітниками Служби безпеки України
оперативно-службової діяльності, у тому
числі з використанням із зазначеною метою
належного їм або членам їхніх сімей майна,
компенсуються Службою безпеки України за
нормами, визначеними Кабінетом Міністрів
України, та у порядку, встановленому актами
Служби безпеки України.
Збитки, завдані співробітникам Служби
безпеки України та членам їхніх сімей у
зв'язку
із
здійсненням
такими
співробітниками
оперативно-службової
діяльності,
відшкодовуються
Службою
безпеки України за рахунок коштів
державного бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
-1264- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

безпеки, оборони
розвідки:
Враховано

та

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

Частину восьму статті 47 проекту
пропонуємо вилучити, оскільки її положення
дублюють положення статей 10 і 40 цього
проекту.

-1265- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині першій статті 48 слово «або»
замінити словом «та»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

11. Витрати, пов'язані із здійсненням
співробітниками Служби безпеки України
оперативно-службової діяльності, у тому
числі з використанням із зазначеною метою
належного їм або членам їхніх сімей майна,
компенсуються Службою безпеки України за
нормами, визначеними Кабінетом Міністрів
України, та у порядку, встановленому актами
Служби безпеки України.
12. Збитки, завдані співробітникам Служби
безпеки України та членам їхніх сімей у
зв'язку
із
здійсненням
такими
співробітниками
оперативно-службової
діяльності,
відшкодовуються
Службою
безпеки України за рахунок коштів
державного бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
13.
У
Службі
безпеки
України
створюються умови, що дають змогу жінкам і
чоловікам проходити службу (працювати) з
дотриманням принципу рівності прав і
можливостей,
та
забезпечується
функціонування
дієвих
механізмів
запобігання та реагування на прояви
дискримінації за ознакою статі, а також іншої
форми дискримінації та порушення прав і
свобод людини.
Стаття 49. Гарантії соціального захисту
співробітників та працівників Служби
безпеки України та членів їхніх сімей
1. Держава гарантує соціальний захист
співробітників та працівників Служби
безпеки України та членів їхніх сімей
відповідно до законодавства.
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720

Соціальний захист військовослужбовців
Служби безпеки України забезпечується
відповідно до Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
Особливості
соціального
захисту
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, встановлюються
цим Законом.
2. Встановлені для співробітників Служби
безпеки України та членів їхніх сімей пільги
та гарантії соціального захисту, передбачені
цим та іншим законами, поширюються на
осіб, які проходили службу в Службі безпеки
України та звільнені у зв'язку із досягненням
граничного віку перебування на службі, за
станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням
штатів або проведенням організаційних
заходів, закінченням строків контракту та
отримують пенсію відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб", та членів їхніх сімей.

721

722

723

724

3. Співробітникам під прикриттям, які не
можуть скористатися в загальному порядку
гарантованим частиною першою цієї статті
правом на соціальний захист через загрозу
розкриття їх належності до Служби безпеки
України гарантуються відповідні компенсації
за рахунок коштів державного бюджету, у
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом
Міністрів України.
4. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, а
також звільненим зі служби особам, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
служби у Службі безпеки України, та членам
їх сімей, які перебувають на їх утриманні,
батькам та членам сімей співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні

Пропозиції та поправки до проекту

-1266- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Абзац другий частини першої статті 48
виключити.

-1267- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

.Частину другу статті 48 вилучити

-1268- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині четвертій статті 48 після слова
«Співробітникам»
доповнити
словами
«Служби безпеки України»;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

2. Особливості соціального та правового
захисту співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
встановлюються цим Законом.
3. Встановлені для співробітників Служби
безпеки України та членів їхніх сімей пільги
та гарантії соціального захисту, передбачені
цим Законом та іншим законами України,
поширюються на осіб, які проходили службу
у Службі безпеки України та звільнені у
зв'язку із досягненням граничного віку
перебування на службі за станом здоров’я, у
зв’язку із скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів, закінченням строків контракту, та
отримують пенсію відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб", та членів їхніх сімей.
4. Співробітникам Служби безпеки
України під прикриттям, які не можуть
скористатися
в
загальному
порядку
гарантованим частиною першою цієї статті
правом на соціальний захист через загрозу
розкриття їх належності до Служби безпеки
України, гарантуються відповідні компенсації
за рахунок коштів державного бюджету, у
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом
Міністрів України.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання, а
також звільненим із служби особам, які стали
особами з інвалідністю під час проходження
служби у Службі безпеки України, та членам
їх сімей, які перебувають на їхніх утриманні,
батькам та членам сімей співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні
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спеціальні звання, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження
служби, надається 50-відсоткова знижка
плати за користування житлом (квартирної
плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична, теплова
енергія та інші послуги) в жилих будинках
усіх форм власності в межах встановлених
норм, передбачених законодавством.
Пільги, передбачені абзацом першим цієї
частини, надаються співробітникам Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання і членам їх сімей, які перебувають на їх
утриманні,
за
умови,
якщо
розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, який
дає право на податкову соціальну пільгу, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
при звільненні зі служби виплачується
одноразова грошова допомога в таких
розмірах:
50
відсотків
місячного
грошового
забезпечення за кожний повний календарний
рік служби – у разі звільнення у зв’язку із
закінченням строку контракту, досягненням
граничного віку перебування на службі
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, скороченням
штатів (штатних посад) або проведенням
організаційних
заходів,
неможливістю
призначення на іншу посаду в разі прямого
підпорядкування близькій особі (за наявності
вислуги 10 років і більше), а також у разі
звільнення у зв’язку із станом здоров’я
(незалежно від вислуги років);
25
відсотків
місячного
грошового
забезпечення за кожний повний календарний
рік служби – у разі звільнення у зв’язку із

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

спеціальні звання, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження
служби, надається 50-відсоткова знижка
плати за користування житлом (квартирної
плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична, теплова
енергія та інші послуги) в жилих будинках
усіх форм власності в межах встановлених
норм, передбачених законодавством.
6. Пільги, передбачені частиною п'ятою
цієї статті, надаються співробітникам Служби
безпеки України, яким присвоєно спеціальні
звання і членам їхніх сімей, які перебувають
на їх утриманні, за умови, що розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, щодає
право на податкову соціальну пільгу, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
7. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
при звільненні із служби виплачується
одноразова грошова допомога в таких
розмірах:
50
відсотків
місячного
грошового
забезпечення за кожний повний календарний
рік служби – у разі звільнення у зв’язку із
закінченням строку контракту, досягненням
граничного віку перебування на службі
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, скороченням
штатів (штатних посад) або проведенням
організаційних
заходів,
неможливістю
призначення на іншу посаду в разі прямого
підпорядкування близькій особі (за наявності
вислуги 10 років і більше), а також у разі
звільнення за станом здоров’я (незалежно від
вислуги років);
25
відсотків
місячного
грошового
забезпечення за кожний повний календарний
рік служби – у разі звільнення за сімейними
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сімейними
обставинами
або
іншими
поважними
причинами,
перелік
яких
визначається Кабінетом Міністрів України (за
наявності вислуги 10 років і більше).
Співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, у разі
повторного їх звільнення зі служби
одноразова грошова допомога, передбачена
цією статтею, виплачується за період їх
календарної служби з дня останнього
зарахування на службу без урахування
періоду попередньої служби, в тому числі
періоду, який дає право на одержання
одноразової грошової допомоги, передбаченої
статтею 9 Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб” та статтею 15
Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей”, за винятком тих осіб, які при
попередньому звільненні не набули права на
отримання такої грошової допомоги.
6. Держава забезпечує соціальну та
професійну адаптацію співробітників Служби
безпеки України.

Співробітники, які не вислужили 10 років
безперервної вислуги військової служби
(служби осіб, яким присвоєно спеціальні
звання) у календарному обчисленні та
позитивно характеризуються по службі,
мають право на отримання консультацій та
сприяння держави у працевлаштуванні після
звільнення з військової служби (служби осіб,
яким присвоєно спеціальні звання).

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обставинами або у зв’язку із іншими
поважними
причинами,
перелік
яких
визначається Кабінетом Міністрів України (за
наявності вислуги 10 років і більше).
8. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання, у
разі повторного їх звільнення із служби
одноразова грошова допомога, передбачена
цією статтею, виплачується за період їхньої
календарної служби з дня останнього
зарахування на службу без урахування
періоду попередньої служби, у тому числі
періоду, що дає право на одержання
одноразової грошової допомоги, передбаченої
статтею 9 Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб” та статтею 15
Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей”, крім тих осіб, які при попередньому
звільненні не набули права на отримання такої
грошової допомоги.
-1269- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Виключити (у зв’язку з дублюванням
норми в статті 55) абзаци 1-3 частини 6 статті
48.
-1270- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

Співробітники, які не мають 10 років
безперервної вислуги військової служби
(служби осіб, яким присвоєно спеціальні
звання) у календарному обчисленні та
позитивно характеризуються по службі,
мають право на отримання консультацій та
сприяння держави у працевлаштуванні після
звільнення з військової служби (служби осіб,
яким присвоєно спеціальні звання).

Співробітники, які мають безперервну
вислугу військової служби (служби осіб, яким
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присвоєно спеціальні звання) від 10 до 25
років у календарному обчисленні та позитивні
службові характеристики, мають право
протягом останнього року перед звільненням
з військової служби (служби осіб, яким
присвоєно спеціальні звання) проходити
професійну перепідготовку (тривалістю до
500 годин) без стягнення з них платні за
навчання та із збереженням забезпечення
усіма видами забезпечення. Особи, звільнені з
військової служби (служби осіб, яким
присвоєно спеціальні звання), які мають
безперервну вислугу військової служби
(служби осіб, яким присвоєно спеціальні
звання) 25 років і більше у календарному
обчисленні
та
позитивні
службові
характеристики,
незалежно
від
віку,
призначення пенсії мають право на
перепідготовку, спеціалізацію, підвищення
кваліфікації
за
професіями
та
спеціальностями для пріоритетних видів
економічної діяльності.
Порядок забезпечення соціальною та
професійною адаптацією співробітників
Служби безпеки України встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
7. Служба безпеки України спільно з
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, іншими
державними органами, а також органами
місцевого самоврядування, підприємствами,
установами
та
організаціями
сприяє
працевлаштуванню осіб, зазначених у частині
п’ятій цієї статті.
Стаття 49. Грошове забезпечення (оплата
праці) у Службі безпеки України
1.
Умови
грошового
забезпечення
співробітників Служби безпеки України
повинні забезпечувати достатні матеріальні
умови для належного виконання ними
посадових
(службових)
обов'язків
з

Пропозиції та поправки до проекту

-1271- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

У частині сьомій статті 48 проекту слова
«державними органами» замінити словами
«органами державної влади».

-1272- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
викласти статтю 49 у такій редакції:
1. Умови грошового забезпечення (оплати
праці) співробітників Служби безпеки

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9. Порядок забезпечення соціальною та
професійною адаптацією співробітників
Служби безпеки України встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
10. Служба безпеки України спільно з
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, іншими
державними органами, а також органами
місцевого самоврядування, підприємствами,
установами
та
організаціями
сприяє
працевлаштуванню осіб, зазначених у частині
п’ятій цієї статті.
Стаття 50. Грошове забезпечення (оплата
праці) у Службі безпеки України
1. Умови грошового забезпечення (оплати
праці) співробітників Служби безпеки
України повинні забезпечувати достатні
матеріальні умови для належного виконання
ними посадових (службових) обов'язків з
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

урахуванням специфіки, інтенсивності й
особливого характеру виконуваних завдань,
комплектування Служби безпеки України
висококваліфікованими кадрами, а також
стимулювати досягнення ними високих
результатів
в
оперативно-службовій
діяльності,
компенсувати
фізичні
й
інтелектуальні затрати співробітників.

України повинні забезпечувати достатні
матеріальні умови для належного виконання
ними посадових (службових) обов'язків з
урахуванням специфіки, інтенсивності й
особливого характеру виконуваних завдань,
комплектування Служби безпеки України
висококваліфікованими кадрами, а також
стимулювати досягнення ними високих
результатів
в
оперативно-службовій
діяльності,
компенсувати
фізичні
й
інтелектуальні затрати співробітників.
На співробітників Служби безпеки
України поширюються умови грошового
забезпечення та оплати праці, встановлені
законодавством для державних службовців,
інших працівників центральних органів
виконавчої влади зі спеціальним статусом та
працівників окремих галузей бюджетної
сфери,
а
також
військовослужбовців
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань, у порядку і в розмірах, визначених
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом.
2. Грошове забезпечення (оплата праці)
співробітників Служби безпеки України
складається з:
1) посадового окладу;
2) окладу за спеціальним (військовим)
званням або надбавка за ранг державного
службовця;
3) надбавки за вислугу років;
4) надбавки за службу (роботу) в умовах
режимних обмежень;
5) надбавки за науковий ступінь та/або
вчене звання;
6) премій;
3. Посадовий оклад співробітників
кадрового складу не може становити менше
20 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого на 1 січня

питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

урахуванням специфіки, інтенсивності та
особливого характеру служби (роботи),
забезпечувати
комплектування
Служби
безпеки України висококваліфікованими
кадрами, а також стимулювати досягнення
ними високих результатів в оперативнослужбовій діяльності, компенсувати фізичні
та інтелектуальні затрати.
2. На співробітників Служби безпеки
України поширюються умови грошового
забезпечення та оплати праці, встановлені
законодавством для державних службовців,
інших працівників центральних органів
виконавчої влади із спеціальним статусом та
працівників окремих галузей бюджетної
сфери, а також для військовослужбовців
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань, у порядку і в розмірах, визначених
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом.
3. Грошове забезпечення (оплата праці)
співробітників Служби безпеки України
складається з:
1) посадового окладу;
2) окладу за спеціальним (військовим)
званням або надбавка за ранг державного
службовця;
3) надбавки за вислугу років;
4) надбавки за службу (роботу) в умовах
режимних обмежень;
5) премій;
6) інших доплат, надбавок та винагород,
визначених Кабінетом Міністрів України.
4. Посадовий оклад співробітників
кадрового складу не може становити менше
двадцять розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого на 1 січня
календарного року Законом України про
Державний бюджет України на відповідний
рік.
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календарного року у законі про Державний
бюджет України на відповідний рік.
Посадові оклади співробітників Служби
безпеки України яким присвоєні спеціальні
звання, військовослужбовців та державних
службовців, які не відносяться до кадрового
складу, встановлюються відповідно до
розмірів посадових окладів, встановлених
Кабінетом Міністрів України для відповідних
посад в державної (військової) служби, із
коефіцієнтом 1,2.
Розміри інших доплат і надбавок
визначаються відповідно до законодавства
України.
4. Порядок виплати співробітникам та
курсантам
Служби
безпеки
України
грошового забезпечення (заробітна плата)
визначається Головою Служби безпеки
України.
5. Розмір та порядок виплати особам, які
уклали трудовий договір зі Службою безпеки
України, визначається Головою Служби
безпеки України.
-1273- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині першій статті 49 слова
«виконуваних завдань,» замінити словами
«служби (роботи), забезпечувати», а після слів
«інтелектуальні
затрати»
слово
«співробітників» виключити;
737
738
739
740
741
742

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Посадові оклади співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєно спеціальні
звання, військовослужбовців та державних
службовців, які не належать до кадрового
складу, встановлюються відповідно до
розмірів посадових окладів, встановлених
Кабінетом Міністрів України для відповідних
посад державної або військової служби, із
коефіцієнтом 1,2. Розміри інших доплат і
надбавок визначаються відповідно до
законодавства України.
6. Порядок виплати співробітникам та
курсантам
Служби
безпеки
України
грошового забезпечення (заробітної плати)
визначається Головою Служби безпеки
України.
7. Розмір та порядок виплати особам, які
уклали трудовий договір із Службою безпеки
України, визначається Головою Служби
безпеки України.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

2. Грошове забезпечення співробітників
Служби безпеки України складається з:
1) посадового окладу;
2) окладу за військовим(спеціальним)
званням;
3) надбавки за вислугу років;
4) надбавки за службу в умовах режимних
обмежень;
5) надбавки за виконання особливо

-1274- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено
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важливих завдань (робіт);
743
744
745

6) надбавки за знання і використання
іноземної мови;
7) надбавки за науковий ступінь та/або
вчене звання;
8) премій;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити зміни

-1275- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Пункт 8 частини 2 статті 49 Розділу V
вилучити.
-1276- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 49: пункт 8 частини другої
викласти у такій редакції: «8) премій, які
сукупно не можуть перевищувати тридцяти
відсотків від розміру місячного окладу
протягом одного місяця;»;
746
747

9) інших доплат та надбавок, на які особа
має право відповідно до законодавства.
3.
Розміри
посадових
окладів
співробітників Служби безпеки України за
посадами встановлюються відповідно до
розміру
прожиткового
мінімуму,
встановленого для працездатних осіб на 1
січня календарного року:

-1277- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано частково

Розміри посадових окладів співробітників
Служби безпеки України за посадами
встановлюються Головою Служби безпеки
України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України.
-1278- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано частково

Ч. 3 ст. 49 викласти в такій редакції
"Розміри посадових окладів, складових
оплати праці, грошового забезпечення
працівників Служби Безпеки України
застосовуються в порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
Не допускається при прийнятті нормативних
актів звуження прав працівників Служби
безпеки України щодо оплати праці та
грошового забезпечення."
-1279- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

частину третю викласти у такій редакції:
«3. Розміри посадових окладів співробітників
Служби безпеки України за посадами
встановлюються відповідно до розміру
прожиткового мінімуму, встановленого для
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працездатних осіб на 1 січня календарного
року:
1) Голова Служби безпеки України – 50;
2) перший заступник Голови Служби
безпеки України – 48;
3) заступник Голови Служби безпеки
України – 47;
4) начальник (керівник) департаменту
(підрозділу зі статусом департаменту)
Центрального управління Служби безпеки
України – 45;
5) начальник (керівник) головного
управління
(функціональний
підрозділ),
начальник
головного
управління
(регіональний орган) – 45;
6) начальник (керівник) управління,
центру, інспекції, служби (функціональний
підрозділ),
начальник
управління
(регіональний орган) – 43;
7)
начальник
(керівник)
відділу
(функціональний підрозділ) – 42;
8) співробітник І категорії (Центральне
управління) – 41;
9) співробітник ІІ категорії (Центральне
управління) – 40;
10) співробітник ІІІ категорії (Центральне
управління),
співробітник
І
категорії
(регіональний орган) – 35;
11) співробітник ІV категорії (Центральне
управління), співробітник ІІ категорії
(регіональний орган) – 30;
12) співробітник V категорії (Центральне
управління), співробітник ІІІ категорії
(регіональний орган) – 25;
13) співробітник VІ категорії (Центральне
управління), співробітник ІV категорії
(регіональний орган) – 20;
14) співробітник V категорії (регіональний
орган) – 15;
15)
співробітник
VІ
категорії
(регіональний орган) – 10.
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748

Редакція, прийнята в першому читанні

1) Голова Служби безпеки України – 75;

Пропозиції та поправки до проекту

Посадові оклади за посадами перших
заступників та заступників начальників
(керівників) встановлюються із понижуючим
коефіцієнтом 1,01 та 1,03 від посадового
окладу відповідного начальника (керівника).
Співвідношення посад, наведених у цій
частині, з іншими посадами в системі Служби
безпеки України визначається актами Служби
безпеки України.»;
-1280- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1) Голова Служби безпеки України – 70;
-1281- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1282- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В пункті 1 частини 3 статті 49 Розділу V
замість числа «75» внести число «60»
-1283- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

1) Голова Служби безпеки України – 45;
749

2) перший заступник Голови Служби
безпеки України – 70;

-1284- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2) перший заступник Голови Служби
безпеки України – 65;
-1285- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

Відхилено

Виключити
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3) заступник Голови Служби безпеки
України – 65;

-1286- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В пункті 2 частини 3 статті 49 Розділу V
замість числа «70» внести число «58»
-1287- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

2) перший заступник Голови Служби
безпеки України – 40;
-1288- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1289- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В пункті 3 частини 3 статті 49 Розділу V
замість числа «65» внести число «56»
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4) начальник (керівник) департаменту
(підрозділу зі статусом департаменту)
Центрального управління Служби безпеки
України – 60;

5) начальник (керівник)
управління
(функціональний
начальник
головного
(регіональний орган) – 56;

головного
підрозділ),
управління

6) начальник (керівник) управління,
центру, інспекції, служби (функціональний
підрозділ),
начальник
управління
(регіональний орган) – 53;

7)
начальник
(керівник)
(функціональний підрозділ) – 50;

відділу

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1290- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

3) заступник Голови Служби безпеки
України – 38;
-1291- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1292- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В пункті 4 частини 3 статті 49 Розділу V
замість числа «60» внести число «54»
-1293- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

4) начальник (керівник) департаменту
(підрозділу зі
статусом департаменту)
Центрального управління Служби безпеки
України – 35;
-1294- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1295- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В пункті 5 частини 3 статті 49 Розділу V
замість числа «56» внести число «52»
-1296- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

5) начальник (керівник) головного
управління
(функціональний
підрозділ),
начальник
головного
управління
(регіональний орган) – 30;
-1297- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1298- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В пункті 6 частини 3 статті 49 Розділу V
замість числа «53» внести число «51»
-1299- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

6) начальник (керівник) управління,
центру, інспекції, служби (функціональний
підрозділ),
начальник
управління
(регіональний орган) – 28;
-1300- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити

430

№

755

756

757

758

759

760

Редакція, прийнята в першому читанні

8) співробітник І категорії (Центральне
управління) – 45;

9) співробітник ІІ категорії (Центральне
управління) – 40;

10) співробітник ІІІ категорії (Центральне
управління),
співробітник
І
категорії
(регіональний орган) – 35;

11) співробітник ІV категорії (Центральне
управління), співробітник ІІ категорії
(регіональний орган) – 30;

12) співробітник V категорії (Центральне
управління), співробітник ІІІ категорії
(регіональний орган) – 25;

13) співробітник VІ категорії (Центральне
управління), співробітник ІV категорії

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1301- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

7)
начальник
(керівник)
відділу
(функціональний підрозділ) – 25;
-1302- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1303- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

8) співробітник І категорії (Центральне
управління) – 22;
-1304- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1305- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

9) співробітник ІІ категорії (Центральне
управління) – 21
-1306- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1307- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

10) співробітник ІІІ категорії (Центральне
управління),
співробітник
І
категорії
(регіональний орган) – 20;
-1308- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1309- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

11) співробітник ІV категорії (Центральне
управління),
співробітник ІІ категорії
(регіональний орган) – 19;
-1310- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1311- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

12) співробітник V категорії (Центральне
управління), співробітник ІІІ категорії
(регіональний орган) – 18;
-1312- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
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(регіональний орган) – 20;

761

762

763

764

765
766

767
768

14) співробітник V категорії (регіональний
орган) – 15;

15)
співробітник
(регіональний орган) – 10.

VІ

категорії

Посадові оклади за посадами перших
заступників та заступників начальників
(керівників) встановлюються із понижуючим
коефіцієнтом 1,01 та 1,03 від посадового
окладу відповідного начальника (керівника).
Співвідношення посад, наведених у цій
частині, з іншими посадами в системі Служби
безпеки України визначається актами Служби
безпеки України.
4. Співробітникам Служби безпеки
України виплачуються щомісячні надбавки:
за вислугу років – у розмірі 3 відсотків
посадового окладу за кожний календарний рік
вислуги років (стажу роботи), але не більше 50
відсотків посадового окладу;
за виконання особливо важливих завдань
(робіт) – у розмірі, що не перевищує 50
відсотків посадового окладу;
Розмір надбавки за виконання особливо
важливих завдань (робіт) встановлюється
залежно
від
досягнутих
результатів
оперативно-службової діяльності в порядку,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1313- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

13) співробітник VІ категорії (Центральне
управління), співробітник ІV категорії
(регіональний орган) – 17;
-1314- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1315- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
14) співробітник V категорії (регіональний
орган) – 20;
-1316- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

Відхилено

Виключити
-1317- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
15)
співробітник
VІ
категорії
(регіональний орган) – 15.
-1318- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

Враховано

Виключити

-1319- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано

Виключити

-1320- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

в абзаці другому частини четвертої число
«50» замінити числом «30».
-1321- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-1322- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
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передбаченому актами Служби безпеки
України.
Оклади за військовими (спеціальними)
званнями, надбавка за знання і використання
іноземної мови, надбавка за науковий ступінь
та/або вчене звання встановлюються в
порядку і розмірах, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Розміри інших доплат і надбавок
визначаються відповідно до законодавства
України.
5. Співробітникам Служби безпеки
України раз на рік виплачується допомога для
оздоровлення в розмірі місячного грошового
забезпечення та грошова допомога для
вирішення соціально-побутових питань у
розмірі, що не перевищує місячного
грошового забезпечення.
6. Порядок виплати співробітникам та
курсантам
Служби
безпеки
України
грошового
забезпечення
визначається
Головою Служби безпеки України.

773

7. На працівників Служби безпеки України
поширюються
умови
оплати
праці,
встановлені законодавством для працівників
державних органів та працівників окремих
галузей бюджетної сфери, у порядку і
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України.

774

Стаття 50. Службовий час і час відпочинку
співробітників Служби безпеки України

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1323- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

6. Порядок виплати курсантам Служби
безпеки України грошового забезпечення
визначається Головою Служби безпеки
України.
-1324- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

6. Порядок виплати співробітникам
Служби безпеки
України грошового
забезпечення визначається Головою Служби
безпеки України.
-1325- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166),
Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна
М. О. (р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С.
(р.к. №391)
Доповнити частину сьому статті 49
проекту новим реченням такого змісту:
«Служба безпеки України вживає щодо
рівної оплати праці за роботу однакової
цінності.»;
-1326- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У назві статті 50 після слова
«співробітників»
доповнити
словами

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –

Стаття 51. Службовий час і час відпочинку
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальні звання Служби безпеки
України
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1. Службовий час і час відпочинку
військовослужбовців
Служби
безпеки
України визначається відповідно до Закону
України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Служби безпеки України» після слів
"спеціальні звання" слова "Служби безпеки
України" виключити;
-1327- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Частину першу статті 50 виключити.
-1328- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

викласти статтю 50 в такій редакції:
Стаття 50. Службовий час і час відпочинку
співробітників яким присвоєно спеціальні
звання Служби безпеки України
1. Особливий характер служби у Службі
безпеки України містить такі спеціальні
умови для співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
як: служба у святкові та вихідні дні; служба
позмінно; служба з нерівномірним графіком;
служба в нічний час.
2.
Розподіл
службового
часу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, визначається
розпорядком дня, який встановлюється
актами Служби безпеки України.
3. Для співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
установлюється
п’ятиденний
робочий
тиждень з двома вихідними днями, крім тих,
які залучені до виконання службових
обов’язків. Загальна тривалість службового
часу співробітників Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, на тиждень
не може перевищувати нормальної тривалості
робочого часу за відповідний період,
визначеної законодавством України, за
винятком випадків, передбачених частиною
п’ятою цієї статті.
4. Вихідні, святкові та неробочі дні є
днями відпочинку для співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, крім тих, які в ці дні виконують свої
посадові (службові) обовʼязки.

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Особливий характер служби у Службі
безпеки України містить такі спеціальні
умови для співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
як:
1) служба у святкові та вихідні дні;
2)
служба
позмінно;
служба
з
нерівномірним графіком;
3) служба в нічний час.
2.
Розподіл
службового
часу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, визначається
розпорядком дня, який встановлюється
актами Служби безпеки України.
3. Для співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
установлюється
п’ятиденний
робочий
тиждень з двома вихідними днями, крім тих,
які залучені до виконання посадових
(службових) обов’язків. Загальна тривалість
службового часу співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, на тиждень не може перевищувати
нормальної тривалості робочого часу за
відповідний
період,
визначеної
законодавством України, крім випадків,
передбачених частиною п’ятою цієї статті.
4. Вихідні, святкові та неробочі дні є
днями відпочинку для співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, крім тих, які в ці дні виконують свої
посадові (службові) обовʼязки.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
крім тих, які виконують посадові (службові)
обовʼязки позмінно, за виконання таких
обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні
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5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
крім тих, які виконують посадові (службові)
обовʼязки позмінно, за виконання таких
обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні,
протягом двох наступних місяців надається
відповідний час для відпочинку.
-1329- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині третій статті 50 слова
«службових обов’язків» замінити словами
«посадових (службових) обов’язків»;

776

777

778

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

протягом двох наступних місяців надається
відповідний час для відпочинку.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

2. Особливий характер служби у Службі
безпеки України містить такі спеціальні
умови для співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
як: служба у святкові та вихідні дні; служба
позмінно; служба з нерівномірним графіком;
служба в нічний час.
3.
Розподіл
службового
часу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, визначається
розпорядком дня, який затверджує Голова
Служби безпеки України.
4. Для співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
установлюється
п’ятиденний
робочий
тиждень з двома вихідними днями, крім тих,
які залучені до виконання службових
обов’язків. Загальна тривалість службового
часу співробітників Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, на тиждень
не може перевищувати нормальної тривалості
робочого часу за відповідний період,
визначеної законодавством України, за
винятком випадків, передбачених частиною
п’ятою цієї статті. Розподіл службового часу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, визначається
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розпорядком дня, який встановлюється
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України, з додержанням загальної
тривалості щотижневого службового часу.
5. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями
відпочинку для співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, крім тих, які в ці дні виконують
завдання оперативно-службової діяльності.
6. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
крім тих, які працюють позмінно, за
виконання службових обов’язків у вихідні,
святкові та неробочі дні, протягом двох
наступних місяців надається відповідний час
для відпочинку.
Стаття 51. Відпустки співробітників
Служби безпеки України

Пропозиції та поправки до проекту

-1330- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Статтю 51 викласти в такій редакції:
«Стаття 51. Відпустки співробітників Служби
безпеки України яким присвоєні спеціальні
звання
1. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
надаються щорічні оплачувані відпустки в
порядку та тривалістю, визначених цим
Законом, а також додаткові відпустки у
зв’язку з навчанням, творчі відпустки,
соціальні відпустки, відпустки без збереження
грошового забезпечення та інші види
відпусток, – відповідно до законодавства.
Святкові та неробочі дні до тривалості
відпусток не включаються.
2.
Тривалість
щорічної
основної
оплачуваної відпустки співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєне спеціальне
звання, становить тридцять календарних днів,
якщо законом не визначено більшої
тривалості відпустки, без урахування часу,
необхідного для проїзду в межах України до
місця проведення відпустки та у зворотному
напрямку, але не більше двох діб у один

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 52. Відпустки співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання
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кінець. Додаткові дні, необхідні для проїзду в
межах України до місця проведення відпустки
та у зворотному напрямі, надаються один раз
на рік в порядку, визначеному актами Служби
безпеки України.
3. За кожний повний календарний рік
служби після досягнення п’ятирічного стажу
служби співробітнику Служби безпеки
України, якому присвоєне спеціальне звання,
надається один календарний день додаткової
оплачуваної відпустки, але не більш як
п’ятнадцять календарних днів. Така додаткова
оплачувана відпустка поділу не підлягає.
4. Тривалість щорічної відпустки у році
вступу на службу співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, обчислюється пропорційно з дня
вступу до кінця року з розрахунку однієї
дванадцятої частини відпустки за кожен
повний місяць служби.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
дозволяється, за бажанням, використовувати
щорічну основну відпустку двома частинами,
одна з яких має бути не менше 15 діб.
6.
Щорічна
відпустка
надається
співробітнику Служби безпеки України,
якому присвоєно спеціальне звання, як
правило, до кінця календарного року. У разі
неможливості використання співробітником у
повному обсязі основної щорічної відпустки
може бути перенесено невикористані частини
такої відпустки на наступний рік або
виплачено
грошову
компенсацію
за
невикористані дні такої відпустки за його
бажанням. За невикористану відпустку
співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, котрі
звільняються зі служби, виплачується
грошова
компенсація
відповідно
до
законодавства.
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7. У разі неможливості використання
співробітником під прикриттям основних
щорічних відпусток за один чи декілька років
у повному обсязі дозволяється надання
невикористаних частин таких відпусток після
завершення
виконання
завдань
під
прикриттям
без
обмеження
загальної
тривалості такої відпустки або за їхнім
бажанням виплачується грошова компенсація
за невикористані дні відпустки.
8. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
котрі захворіли під час щорічної відпустки,
після одужання відпустка продовжується на
кількість невикористаних днів.
9. У разі звільнення співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєно спеціальні
звання, до закінчення календарного року, за
який він уже використав щорічну основну та
щорічну додаткову відпустки, за винятком
осіб, які звільняються зі служби за віком,
станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім
підпорядкуванням близькій особі або у
зв’язку із скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів
провадиться
відрахування
із
грошового забезпечення за дні відпустки, що
були використані в рахунок тієї частини
календарного року, яка залишилася після
звільнення такого співробітника.
10. Відкликання співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєне спеціальні
звання, з чергової відпустки, як правило, не
допускається. У разі крайньої необхідності
відкликання із чергової відпустки може бути
здійснено за рішенням Голови Служби
безпеки України або його заступника. За
бажанням
такого
співробітника
невикористана частина відпустки може бути
приєднана до чергової відпустки в
наступному році.».
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782

1.Види, тривалість та порядок надання
відпусток військовослужбовцям Служби
безпеки України визначаються відповідно до
Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей”.

783

2. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
надаються щорічні оплачувані відпустки в
порядку та тривалістю, визначених цим
Законом, а також додаткові відпустки у
зв’язку з навчанням, творчі відпустки,
соціальні відпустки, відпустки без збереження
грошового забезпечення та інші види
відпусток, – відповідно до законодавства.
Святкові та неробочі дні до тривалості
відпусток не включаються.

784

3.
Тривалість
щорічної
основної
оплачуваної відпустки співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєне спеціальне
звання, становить тридцять календарних днів,
якщо законом не визначено більшої
тривалості відпустки, без урахування часу,
необхідного для проїзду в межах України до
місця проведення відпустки та у зворотному
напрямку, але не більше двох діб у один
кінець.
Додаткові дні, необхідні для проїзду в
межах України до місця проведення відпустки
та у зворотному напрямі, надаються один раз
на рік в порядку, визначеному актами Служби
безпеки України.
4. За кожний повний календарний рік
служби після досягнення п’ятирічного стажу

785
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-1331- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Частину першу статті 51 виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання,
надаються щорічні оплачувані відпустки в
порядку та тривалістю, визначених цим
Законом, а також додаткові відпустки у
зв’язку з навчанням, творчі відпустки,
соціальні відпустки, відпустки без збереження
грошового забезпечення та інші види
відпусток відповідно до законодавства.
Святкові та неробочі дні до тривалості
відпусток не включаються.
2.
Тривалість
щорічної
основної
оплачуваної відпустки співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєно спеціальне
звання, становить 30 календарних днів, якщо
законом не визначено більшої тривалості
відпустки, без урахування часу, необхідного
для проїзду в межах України до місця
проведення відпустки та у зворотному
напрямку, але не більше двох днів у один
кінець. Додаткові дні, необхідні для проїзду в
межах України до місця проведення відпустки
та у зворотному напрямку, надаються один
раз на рік у порядку, визначеному актами
Служби безпеки України.
3. За кожний повний календарний рік
служби після досягнення п’ятирічного стажу
служби співробітнику Служби безпеки
України, якому присвоєне спеціальне звання,
надається один календарний день додаткової
оплачуваної відпустки, але не більш як 15
календарних днів. Така додаткова оплачувана
відпустка поділу не підлягає.

4. Тривалість щорічної відпустки у році
вступу на службу співробітників Служби
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служби співробітнику Служби безпеки
України, якому присвоєне спеціальне звання,
надається один календарний день додаткової
оплачуваної відпустки, але не більш як
п’ятнадцять календарних днів. Така додаткова
оплачувана відпустка поділу не підлягає.
5. Тривалість щорічної відпустки у році
вступу на службу співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, обчислюється пропорційно з дня
вступу до кінця року з розрахунку однієї
дванадцятої частини відпустки за кожен
повний місяць служби.
6. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
дозволяється, за бажанням, використовувати
щорічну основну відпустку двома частинами,
одна з яких має бути не менше 15 діб.

7.
Щорічна
відпустка
надається
співробітнику Служби безпеки України,
якому присвоєно спеціальне звання, як
правило, до кінця календарного року.

8. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,

Пропозиції та поправки до проекту
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безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, обчислюється пропорційно з дня
вступу до кінця року з розрахунку однієї
дванадцятої частини відпустки за кожний
повний місяць служби.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання,
дозволяється, за бажанням, використовувати
щорічну основну відпустку двома частинами,
одна з яких має бути не менше 15 календарних
днів.
-1332- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У Частині шостій статті 51 після слів
"використання співробітником" доповнити
словами "Служби безпеки України, якому
присвоєне спеціальне звання"

-1333- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині сьомій статті 51 після слова
«співробітником»
доповнити
словами
«Служби безпеки України»;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

6.
Щорічна
відпустка
надається
співробітнику Служби безпеки України,
якому присвоєно спеціальне звання, як
правило, до кінця календарного року. У разі
неможливості використання співробітником
Служби безпеки України, якому присвоєне
спеціальне звання, основної щорічної
відпустки у повному обсязі може бути
перенесено невикористані частини такої
відпустки на наступний рік або виплачено
грошову компенсацію за невикористані дні
такої відпустки за його бажанням. За
невикористану відпустку співробітникам
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання, які звільняються із служби,
виплачується
грошова
компенсація
відповідно до законодавства.
7. У разі неможливості використання
співробітником Служби безпеки України під
прикриттям основних щорічних відпусток за
один чи декілька років у повному обсязі
дозволяється надання невикористаних частин
таких відпусток після завершення виконання
завдань під прикриттям без обмеження
загальної тривалості такої відпустки або за
його бажанням виплачується грошова
компенсація за невикористані дні відпустки.
8. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
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котрі захворіли під час щорічної відпустки,
після одужання відпустка продовжується на
кількість невикористаних днів.
9. У разі звільнення співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєно спеціальні
звання, до закінчення календарного року, за
який він уже використав щорічну основну та
щорічну додаткову відпустки, за винятком
осіб, які звільняються зі служби за віком,
станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім
підпорядкуванням близькій особі або у
зв’язку із скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів
провадиться
відрахування
із
грошового забезпечення за дні відпустки, що
були використані в рахунок тієї частини
календарного року, яка залишилася після
звільнення співробітника Служби безпеки
України.
10.
За
невикористану
відпустку
співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, котрі
звільняються зі служби, виплачується
грошова
компенсація
відповідно
до
законодавства.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які захворіли під час щорічної відпустки,
після одужання відпустка продовжується на
кількість невикористаних днів.
9. У разі звільнення співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєно спеціальні
звання, до закінчення календарного року, за
який він уже використав щорічну основну та
щорічну додаткову відпустки, крім осіб, які
звільняються із служби за віком, станом
здоров’я, у зв’язку з безпосереднім
підпорядкуванням близькій особі або у
зв’язку із скороченням штатів (штатних
посад) або проведенням організаційних
заходів, здійснюється відрахування із
грошового забезпечення за дні відпустки, що
були використані, у рахунок тієї частини
календарного року, що залишилася після
звільнення такого співробітника.
10. Відкликання співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєно спеціальне
звання, з чергової відпустки, як правило, не
допускається. У разі крайньої необхідності
відкликання із чергової відпустки може бути
здійснено за рішенням Голови Служби
безпеки України або його заступника. За
бажанням
такого
співробітника
невикористана частина відпустки може бути
приєднана до чергової відпустки в
наступному році.

11. Відкликання співробітника Служби
безпеки України, якому присвоєне спеціальні
звання, з чергової відпустки, як правило,
забороняється. У разі крайньої необхідності
відкликання із чергової відпустки може бути
здійснено за рішенням Голови Служби
безпеки України або його заступника. За
бажанням
такого
співробітника
невикористана частина відпустки може бути
приєднана до чергової відпустки в
наступному році.
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12. У разі неможливості використання
співробітником під прикриттям основних
щорічних відпусток за один чи декілька років
у повному обсязі дозволяється надання
невикористаних частин таких відпусток після
завершення
виконання
завдань
під
прикриттям
без
обмеження
загальної
тривалості такої відпустки або за їхнім
бажанням виплачується компенсація за
невикористані дні відпустки.
Стаття 52. Речове та інше забезпечення
співробітників Служби безпеки України

795
796

1. Види та порядок речового та іншого
забезпечення військовослужбовців Служби
безпеки України визначаються відповідно до
Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей”.

Пропозиції та поправки до проекту

-1334- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У частині 12 статті 51 законопроєкту слова
"без обмеження загальної тривалості такої
відпустки або за їхнім бажанням виплачується
компенсація за невикористані дні відпустки"
пропонується замінити словами "у порядку,
визначеному законодавством".

-1335- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

У статті 52: частину першу виключити;
-1336- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

статтю 52 викласти у такій редакції:
Стаття 52. Речове та інше забезпечення
співробітників Служби безпеки України яким
присвоєно спеціальне звання
1. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
виплачується грошова компенсація на
наймання житла й оплату комунальних послуг
у розмірі, обумовленому законом про
державний бюджет, у порядку, установленому
Кабінетом Міністрів України.
2. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, у
разі неодержання предметів речового майна
виплачується грошова компенсація в порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.
3. Співробітники мають право на
відшкодування витрат за проїзд на транспорті
по території України при:
слідуванні на стаціонарне лікування за
медичними показниками й назад; слідуванні
на медичне обстеження (огляд) і назад на
підставі направлення, виданого в порядку,

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Стаття 53. Речове та інше забезпечення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальні звання
1. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання,
виплачується грошова компенсація на
наймання житла та для оплати комунальних
послуг у розмірі, визначеному законом
України про Державний бюджет, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
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установленому Кабінетом Міністрів України;
переміщенні по службі;
прямуванні до обраного місця проживання
після звільнення зі служби у Службі безпеки
України за станом здоров’я, у зв’язку із
закінченням строку контракту, досягненням
граничного віку перебування на службі,
скороченням штатів (штатних посад) або
проведенням
організаційних
заходів,
сімейними обставинами, систематичним
невиконанням умов контракту Службою
безпеки України, у зв’язку з неможливістю
призначення на іншу посаду у разі прямого
підпорядкування близькій особі.
4. Відшкодування витрат проводиться за
нормами, визначеними Кабінетом Міністрів
України, в порядку, визначеному актами
Служби безпеки України.
5. Співробітникам при переміщенні по
службі, пов’язаному з переїздом з одного
населеного пункту до іншого на віддаленні
більш п’ятдесяти кілометрів, виплачується
підйомна допомога у розмірі двомісячного
грошового
забезпечення
на
самого
співробітника
й
половини
місячного
грошового забезпечення на кожного члена
сім’ї, що переїхав з ним, у порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.
6. Співробітники мають право на
відшкодування витрат за перевезення до 10
тонн власного майна при переміщенні по
службі й звільненні зі служби у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
-1337- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині четвертій статті 52 після слів
«Відшкодування витрат» доповнити словами
«, передбачених частиною третьою цієї
статті,», а перед словами «в порядку»
доповнити словом «та»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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-1338- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині п’ятій статті 52 після слова
«Співробітникам»
доповнити
словами
«Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання,»;
797

798

799

2. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
виплачується грошова компенсація на
наймання житла й оплату комунальних послуг
у розмірі, обумовленому законом про
державний бюджет, у порядку, установленому
Кабінетом Міністрів України.
3. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, у
разі неодержання предметів речового майна
виплачується грошова компенсація в порядку,
визначеному нормативно-правовими актами
Служби безпеки України.

4. Співробітники мають право на
відшкодування витрат за проїзд на транспорті
по території України при:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
2. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, у
разі неодержання предметів речового майна
виплачується грошова компенсація в порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.

-1339- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
У частині третій статті 52 проекту слово
«нормативно-правовими»
пропонуємо
виключити як зайве.
-1340- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці першому частини третьої статті 52
після слова «Співробітники» доповнити
словами «Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання,»;

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

3. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєно спеціальні звання, мають
право на відшкодування витрат за проїзд у
транспорті на території України при:
1) слідування на стаціонарне лікування за
медичними показниками і назад;
2) слідуванні на медичне обстеження
(огляд) і назад на підставі направлення,
виданого
в
порядку,
встановленому
Кабінетом Міністрів України;
3) переміщення по службі;
4) прямування до обраного місця
проживання після звільнення із служби у
Службі безпеки України за станом здоров’я, у
зв’язку із закінченням строку контракту,
досягненням граничного віку перебування на
службі, скороченням штатів (штатних посад)
або проведенням організаційних заходів, за
сімейними обставинами, у зв’язку із
систематичним невиконанням умов контракту
Службою безпеки України, у зв’язку з
неможливістю призначення на іншу посаду у
разі прямого підпорядкування близькій особі.
4. Відшкодування витрат, передбачених
частиною третьою цієї статті, здійснюється за
нормами, визначеними Кабінетом Міністрів
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України, та у порядку, встановленому актами
Служби безпеки України.
800
801
802
803

804

805

слідуванні на стаціонарне лікування за
медичними показниками й назад;
слідуванні на медичне обстеження (огляд)
і назад на підставі напрямку, виданого в
порядку, установленому Урядом;
переміщенні по службі;
прямуванні до обраного місця проживання
після звільнення зі служби у Службі безпеки
України за станом здоров’я, у зв’язку із
закінченням строку контракту, досягненням
граничного віку перебування на службі,
скороченням штатів (штатних посад) або
проведенням
організаційних
заходів,
сімейними обставинами, систематичним
невиконанням умов контракту Службою
безпеки України, у зв’язку з неможливістю
призначення на іншу посаду у разі прямого
підпорядкування близькій особі.
5. Відшкодування витрат проводиться за
нормами, визначеними Кабінетом Міністрів
України, в порядку, визначеному нормативноправовими актами Служби безпеки України.

6. Співробітникам при переміщенні по
службі, пов’язаному з переїздом з одного
населеного пункту до іншого на видаленні
більш п’ятдесяти кілометрів, виплачується
підйомна допомога у розмірі двомісячного
грошового
забезпечення
на
самого
співробітника
й
половини
місячного
грошового забезпечення на кожного члена
сім’ї, що переїхав з ним, у порядку,

-1341- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Частину п’яту статті 52 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «5.
Відшкодування
витрат,
передбачених
частиною четвертою цієї статті, проводиться
за нормами та в порядку, визначеними
Кабінетом Міністрів України.».

Відхилено

5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
при переміщенні по службі, пов’язаному з
переїздом з одного населеного пункту до
іншого на відстань понад 50 кілометрів,
виплачується підйомна допомога в розмірі
двомісячного грошового забезпечення на
самого співробітника і половини місячного
грошового забезпечення на кожного члена
сім’ї, який переїхав з ним, у порядку,
визначеному актами Служби безпеки
України.
6. Співробітники мають право на
відшкодування витрат за перевезення до 10
тонн власного майна при переміщенні по
службі і звільненні зі служби у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
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визначеному Головою Служби безпеки
України.
7. Співробітники мають право на
відшкодування витрат за перевезення до 10
тон власного майна при переміщенні по
службі й звільненні зі служби (звільнений за
негативними
підставами)
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття
53.
Пенсійне
забезпечення
співробітників та працівників Служби безпеки
України

Пропозиції та поправки до проекту

-1342- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

В тексті частини 7 статті 52
словосполучення «звільнений за негативними
підставами» замінити словосполученням
«окрім тих, хто був звільнений за негативними
підставами»;
-1343- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

у частині сьомій слова «(звільнений за
негативними підставами)» виключити.
-1344- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Назву статті 53 викласти в такій редакції:
«Стаття 53. Пенсійне забезпечення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, та працівників
Служби безпеки України»;
-1345- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У статті 53 слово «військовим»
виключити;
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1. Пенсійне забезпечення співробітників
Служби безпеки України здійснюється в
порядку та на умовах, передбачених Законом
України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб” з урахуванням особливостей,
визначених цією статтею.

809

2. Грошове забезпечення для призначення
(перерахунку) пенсії співробітникам Служби
безпеки України та членам їх сімей
визначається з посадового окладу, окладу за
військовим (спеціальним) званням, надбавки
за вислугу років, інших щомісячних надбавок

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття
54.
Пенсійне
забезпечення
співробітників, яким присвоєно спеціальні
звання, та працівників Служби безпеки
України

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
1. Пенсійне забезпечення співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєно
спеціальні звання, здійснюється в порядку та
на умовах, передбачених Законом України
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”, з
урахуванням особливостей, визначених цією
статтею.
2. Грошове забезпечення для призначення
(перерахунку) пенсії співробітникам Служби
безпеки України яким присвоєно спеціальні
звання, та членам їхніх сімей визначається з
урахуванням: посадового окладу, окладу за
спеціальним званням, надбавки за вислугу
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й доплат та премій, що передбачені цим
Законом та іншими нормативно-правовими
актами.
Усі призначені за цим Законом пенсії
підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною
розміру посадового окладу, окладу за
військовим (спеціальним) званням, надбавки
за вислугу років, інших щомісячних надбавок
й доплат та премій або у зв’язку із введенням
для зазначених категорій осіб нових
щомісячних надбавок й доплат та премій у
розмірах, встановлених законодавством.
Перерахунок пенсій здійснюється на момент
виникнення права на перерахунок пенсій і
провадиться у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. У разі якщо
внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого
цією частиною, розміри пенсій є нижчими,
зберігаються розміри раніше призначених
пенсій.
У разі якщо на день звернення за
призначенням пенсії змінилися розміри
посадового окладу, окладу за військовим
(спеціальним) званням, надбавки за вислугу
років, інших щомісячних надбавок й доплат та
премій або введено для зазначених категорій
осіб нових щомісячних надбавок й доплат та
премій,
грошове
забезпечення
для
призначення
пенсії
визначається
з
урахуванням
абзацу
другого
частини
четвертої цієї статті.
3. Співробітникам Служби безпеки
України, які мають одночасно право на різні
державні пенсії, призначається одна пенсія за
їхнім вибором.
4. Пенсійне забезпечення працівників
Служби безпеки України здійснюється на
підставах та в порядку, встановлених
законодавством.
Стаття 54. Медичне та санаторно-курортне
забезпечення співробітників та працівників
Служби безпеки України та членів їх сімей

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

років, інших щомісячних надбавок, доплат та
премій, що передбачені цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
3. Усі призначені за цим Законом пенсії
підлягають перерахунку у зв’язку із зміною
розміру посадового окладу, окладу за
спеціальним званням, надбавки за вислугу
років, інших щомісячних надбавок, доплат та
премій або у зв’язку із введенням для
зазначених категорій осіб нових щомісячних
надбавок й доплат та премій у розмірах,
встановлених законодавством. Перерахунок
пенсій здійснюється на момент виникнення
права на перерахунок пенсій і провадиться у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. У разі якщо внаслідок перерахунку
пенсій, передбаченого цією частиною,
розміри пенсій є нижчими, зберігаються
розміри раніше призначених пенсій.
-1346- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)
Абзац третій частини 2 статті 53 виключити;

Відхилено

4. У разі якщо на день звернення за
призначенням
пенсії
змінився
розмір
посадового окладу, окладу за спеціальним
званням, надбавки за вислугу років, інших
щомісячних надбавок і доплат та премій або
введено для зазначених категорій осіб нові
щомісячні надбавки і доплати та премії,
грошове забезпечення для призначення пенсії
визначається з урахуванням а частини третьої
цієї статті.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, які мають одночасно право на різні
державні пенсії, призначається одна пенсій на
їхній вибір.
6. Пенсійне забезпечення працівників
Служби безпеки України здійснюється на
підставах та в порядку, встановлених
законодавством.
Стаття 55. Медичне та санаторно-курортне
забезпечення співробітників та працівників
Служби безпеки України та членів їхніх сімей
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1. Співробітники Служби безпеки України
та члени їхніх сімей підлягають медичному
страхуванню за рахунок коштів державного
бюджету в порядку та на умовах, визначених
Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1347- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

статтю 54 викласти у такій редакції:
1. Співробітники та члени їх сімей,
працівники
Служби
безпеки
України
підлягають медичному страхуванню за
рахунок коштів державного бюджету в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, та в обсягах, що забезпечують
належне відновлення стану здоров’я та
компенсацію витрат на таке відновлення,
включаючи лікування, медичну реабілітацію
та санаторно-курортне оздоровлення.
2. Співробітникам та членам їх сімей,
працівникам Служби безпеки України
гарантується безоплатне медичне та пільгове
санаторно-курортне забезпечення в закладах
охорони
здоров’я,
санаторно-курортних
закладах
в
порядку,
передбаченому
законодавством та актами Служби безпеки
України.
3. У разі відсутності за місцем
проходження служби, місцем проживання або
тимчасового перебування співробітників
Служби безпеки України закладу охорони
здоров’я Служби безпеки України чи
відповідних відділень або спеціального
медичного обладнання, необхідного для
надання медичної допомоги, а також у
невідкладних випадках медична допомога
особам, зазначеним в частині другій цієї
статті, надається безоплатно державними або
комунальними закладами охорони здоров’я.
4. У випадках коли звернення до закладів
охорони здоров’я Служби безпеки України
може призвести до розшифровки негласних
співробітників така допомога надається
іншими закладами охорони здоров’я з
компенсацією її вартості за рахунок коштів
державного бюджету в розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Співробітники, працівники Служби
безпеки України та члени їхніх сімей
підлягають медичному страхуванню за
рахунок коштів державного бюджету в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, та в обсягах, що забезпечують
належне відновлення стану здоров’я та
компенсацію витрат на таке відновлення,
включаючи лікування, медичну реабілітацію
та санаторно-курортне оздоровлення.
2. Співробітникам, працівникам Служби
безпеки України та членам їхніх сімей
гарантується
безоплатне
медичне
забезпечення та пільгове санаторно-курортне
лікування в закладах охорони здоров’я,
санаторно-курортних закладах в порядку,
передбаченому законодавством та актами
Служби безпеки України.
3. У разі відсутності за місцем
проходження служби (роботи), місцем
проживання або тимчасового перебування
співробітників Служби безпеки України
закладу охорони здоров’я Служби безпеки
України чи відповідних відділень або
спеціального
медичного
обладнання,
необхідного для надання медичної допомоги,
а також у невідкладних випадках така
медична допомога особам, зазначеним у
частині другій цієї статті, надається
безоплатно державними або комунальними
закладами охорони здоров’я з компенсацією її
вартості за рахунок коштів державного
бюджету в розмірах та порядку, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
4. У випадках, якщо звернення до закладів
охорони здоров’я Служби безпеки України
може призвести до розшифровки негласних
співробітників така допомога надається
іншими закладами охорони здоров’я з
компенсацією її вартості за рахунок коштів
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Пропозиції та поправки до проекту

5. За наявності медичних показань та
висновку
закладу
охорони
здоров’я
співробітник Служби безпеки України може
проходити обстеження та лікування за
кордоном із компенсацією вартості такого
обстеження (лікування) за рахунок коштів
державного бюджету в розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України,
або інших не заборонених законом джерел.
6. Члени сімей співробітників Служби
безпеки України (дружина (чоловік), діти від
3 до 18 років), а також члени сімей
співробітників Служби безпеки України, які
загинули (померли), пропали без вісти, стали
особами з інвалідністю під час проходження
служби в Службі безпеки України, мають
право на безоплатне медичне обслуговування
в закладах охорони здоров'я Служби безпеки
України.
7. Заклади охорони здоров'я, що входять до
структури та/або належать до сфери
управління
Служби
безпеки
України
складають систему медичного забезпечення
сил безпеки. Надання медичних послуг та
послуг
з
реабілітаційного
лікування
співробітникам державних органів, що
входять до складу сил безпеки, здійснюється у
порядку, визначеному законодавством.
-1348- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині першій статті 54 слова
«Співробітники та члени їх сімей, працівники
Служби безпеки України» замінити словами
«Співробітники, працівники Служби безпеки
України та члени їх сімей»;
-1349- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині другій статті 54 слова
«Співробітникам та членам їх сімей,
працівникам Служби безпеки України»
замінити словами «Співробітникам та

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державного бюджету в розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
5. За наявності медичних показань та
висновку
закладу
охорони
здоров’я
співробітник Служби безпеки України може
проходити обстеження та лікування за
кордоном із компенсацією вартості такого
обстеження (лікування) за рахунок коштів
державного бюджету в розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України,
або інших не заборонених законом джерел.
6. Члени сімей співробітників Служби
безпеки України (дружина (чоловік), діти від
3 до 18 років), а також члени сімей
співробітників Служби безпеки України, які
загинули (померли), зникли без вісти, визнані
особами з інвалідністю під час проходження
служби в Службі безпеки України, мають
право на безоплатне медичне обслуговування
в закладах охорони здоров'я Служби безпеки
України.
7. Заклади охорони здоров'я, що входять до
структури та/або належать до сфери
управління
Служби
безпеки
України
складають систему медичного забезпечення
сил безпеки. Надання медичних послуг та
послуг
з
реабілітаційного
лікування
співробітникам державних органів, що
входять до складу сил безпеки, здійснюється у
порядку, визначеному законодавством.

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

працівникам Служби безпеки України та
членам їх сімей», а слова «медичне та пільгове
санаторно-курортне забезпечення» замінити
словами «медичне забезпечення та пільгове
санаторно-курортне лікування»;
-1350- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині третій статті 54 після слів
«проходження служби» доповнити словом
«(роботи)», а після слів «закладами охорони
здоров’я»
доповнити
словами
«з
компенсацією її вартості за рахунок коштів
державного бюджету в розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України»;
816

817

818

819

2. Держава гарантує співробітникам
Служби безпеки України та членам їх сімей, а
також особам, звільненим зі служби у Службі
безпеки України і членам їх сімей, належний
рівень медичного та санаторно-курортного
забезпечення.
Охорона здоров’я та медична допомога
співробітників та працівників Служби безпеки
України забезпечується відповідно до Закону
України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей.
У разі відсутності за місцем проходження
служби (роботи), проживання (тимчасового
перебування) осіб, зазначених в абзаці
першому цієї частини, відповідного закладу
охорони здоров’я, фахівців або медичного
обладнання, необхідного для надання
медичної допомоги, а також у невідкладних
випадках або випадках коли звернення до
таких
закладів
може
призвести
до
розшифровки негласних співробітників така
допомога надається іншими закладами
охорони здоров’я з компенсацією її вартості за
рахунок коштів державного бюджету в
розмірах та порядку, встановлених Кабінетом
Міністрів України.
3. За наявності медичних показань та

-1351- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

безпеки, оборони
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено
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№

820

821
822

823

824

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

висновку
закладу
охорони
здоров’я
співробітник Служби безпеки України може
проходити обстеження та лікування за
кордоном із компенсацією вартості такого
обстеження (лікування) за рахунок коштів
державного бюджету в розмірах та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України,
або інших не заборонених законом джерел.
4. Співробітники Служби безпеки України,
члени їх сімей, а також особи, звільнені зі
служби у Службі безпеки України і члени їх
сімей, користуються іншими пільгами та
гарантіями у сфері охорони здоров’я,
передбаченими законами України.
Стаття
55.
Житлове
забезпечення
співробітників Служби безпеки України

З огляду на те, що покладення на
державний бюджет додаткового обтяження
щодо можливої оплати обстеження та
лікування окремих співробітників СБУ за
кордоном матиме суттєву корупційну
складову, частину третю статті 54 проекту
пропонуємо виключити.

1. Підстави та порядок забезпечення
військовослужбовців
Служби
безпеки
України та членів їх сімей визначаються
відповідно до Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
2. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєні
спеціальні
звання,
забезпечуються житлом на підставах і в
порядку,
визначених
житловим
законодавством.
Співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, які мають
вислугу на службі 20 років і більше, та членам
їх сімей надаються жилі приміщення для
постійного проживання або за їх бажанням,
грошова компенсація за жиле приміщення, на
отримання якого вони мають право. Такі жилі
приміщення або грошова компенсація
надаються їм один раз протягом усього часу
проходження служби за умови, що ними не
було використано право на безоплатну
приватизацію житла.

-1353- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

-1352- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити зміни

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття
56.
Житлове
забезпечення
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальні звання

Враховано

Виключити зміни
-1354- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Частину першу статті 55 виключити.
-1355- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1356- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни
-1357- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині другій статті 55 та далі по тексту
статті слова "житлове приміщення" замінити
словами "жиле приміщення" у відповідних
відмінках;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

1. Співробітники Служби безпеки України,
яким
присвоєно
спеціальні
звання,
забезпечуються житлом на підставах і в
порядку,
визначених
житловим
законодавством.
2. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання,
які мають вислугу на службі 20 років і більше,
та членам їхніх сімей надаються жилі
приміщення для постійного проживання або
за їх бажанням грошова компенсація за жиле
приміщення, на отримання якого вони мають
право. Такі жилі приміщення або грошова
компенсація надаються їм один раз протягом
усього часу проходження служби, за умови
що ними не було використано право на
безоплатну приватизацію житла. Порядок
виплати співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання,
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

грошової компенсації за жиле приміщення, на
отримання якого вони мають право,
визначається Кабінетом Міністрів України.
825

826

827

828

829

Порядок виплати співробітникам Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання, грошової компенсації за жиле
приміщення, на отримання якого вони мають
право, визначається Кабінетом Міністрів
України.
3.Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, які
перебувають на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, при
звільненні зі служби за віком, станом
здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням
штатів (штатних посад) або проведенням
організаційних заходів, залишаються на
цьому обліку до одержання житла з
державного житлового фонду або, за їх
бажанням, грошової компенсації за жиле
приміщення, на отримання якого вони мають
право, та користуються правом позачергового
одержання житла.
У разі загибелі (смерті) співробітника
Служби безпеки України, якому присвоєно
спеціальне звання, або особи, звільненої зі
служби на підставах, зазначених в абзаці
першому цієї частини, яка відповідно до
законодавства мала право на першочергове
(позачергове) одержання житла, її сім’я
зберігає право на одержання житла в тому
самому порядку.
4. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, та
членам їх сімей можуть надаватися житлові
приміщення в гуртожитках та службові
житлові приміщення в порядку і на умовах,
визначених житловим законодавством та
актами Служби безпеки України.
5. У разі відсутності можливості
розміщення співробітників Служби безпеки

-1358- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1359- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1360- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1361- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1362- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
Виключити зміни

Відхилено

3. Співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєно спеціальні звання, які
перебувають на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, при
звільненні із служби за віком, станом
здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням
штатів (штатних посад) або проведенням
організаційних заходів, залишаються на
цьому обліку до одержання житла з
державного житлового фонду або, за їх
бажанням, грошової компенсації за жиле
приміщення, на отримання якого вони мають
право, та користуються правом позачергового
одержання житла.
4. У разі загибелі (смерті) співробітника
Служби безпеки України, якому присвоєно
спеціальне звання, або особи, звільненої із
служби на підставах, зазначених у частині
третій цієї статті, яка відповідно до
законодавства мала право на першочергове
(позачергове) одержання житла, її сім’я
зберігає право на одержання житла в тому
самому порядку.
5. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, та
членам їхніх сімей можуть надаватися жилі
приміщення в гуртожитках та службові жилі
приміщення в порядку і на умовах,
визначених житловим законодавством та
актами Служби безпеки України.
6. У разі відсутності можливості
розміщення співробітників Служби безпеки
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України, яким присвоєні спеціальні звання, в
гуртожитках, забезпечення їх службовими
житловими приміщеннями Служба безпеки
України, за бажанням співробітника, виплачує
йому грошову компенсацію за піднайом
(найом) житлового приміщення в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
830

831

832

6. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєне спеціальне звання, а
також особам, звільненим зі служби у Службі
безпеки
України,
яким
встановлено
інвалідність під час проходження служби або
пов’язану із проходженням служби в Службі
безпеки України, та членам їх сімей, які
перебувають на їх утриманні, батькам та
членам сімей співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєне спеціальне звання,
які загинули (померли), пропали безвісти під
час проходження служби, надається 50відсоткова знижка плати за користування
житлом (квартирної плати) та плати за
комунальні послуги (водопостачання, газ,
електричну, теплову енергію та інші послуги)
в житлових будинках незалежно від форм
власності в межах встановлених норм,
передбачених законодавством.
Стаття 56. Одноразова грошова допомога в
разі загибелі (смерті), інвалідності або
часткової
втрати
працездатності
співробітника Служби безпеки України

1. Призначення і виплата одноразової

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1363- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

після слів "піднайом (найом)" додати
слова "оренду (суборенду)"

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

-1364- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни

-1365- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)
У статті 56 вилучити пункт 2) частини
другої і цифру "2" в частині третій.
-1366- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У назві статті 56 після слів «втрати
працездатності» доповнити словами «без
встановлення інвалідності»;

-1367- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України, яким присвоєно спеціальні звання, у
гуртожитках, забезпечення їхніх службовими
жилими приміщеннями Служба безпеки
України за бажанням таких співробітників
виплачує їм грошову компенсацію за
піднайом (найом), оренду (суборенду) жилого
приміщення в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
7. Співробітникам Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання, а
також особам, звільненим із служби у Службі
безпеки
України,
яким
встановлено
інвалідність під час проходження служби або
у зв'язку із проходженням служби в Службі
безпеки України, та членам їхніх сімей, які
перебувають на їхньому утриманні, батькам
та членам сімей співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєно спеціальні
звання, які загинули (померли), зникли
безвісти під час проходження служби,
надається 50-відсоткова знижка плати за
користування житлом (квартирної плати) та
плати
за
комунальні
послуги
(водопостачання, газ, електричну, теплову
енергію та інші послуги) у житлових будинках
незалежно від форми власності в межах норм,
встановлених законодавством.
Стаття 57. Одноразова грошова допомога в
разі загибелі (смерті), інвалідності або
часткової
втрати
працездатності
без
встановлення інвалідності співробітнику
Служби безпеки України, якому присвоєно
спеціальне звання

1. Одноразова грошова допомога у разі
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грошової допомоги військовослужбовцям
Служби безпеки України, особам звільненим з
військової служби у Службі безпеки України,
їх членам сімей, батькам та утриманцям в разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати
працездатності
здійснюється
відповідно до Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.

У частині першій статті 56 слова
«військовослужбовцям
Служби
безпеки
України» виключити.
-1368- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 56 викласти в такій редакції:
"1. Одноразова грошова допомога у разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення
інвалідності співробітнику Служби безпеки
України (далі – одноразова грошова
допомога), якому присвоєно спеціальні звання
– є соціальною виплатою, гарантованою
допомогою з боку держави, що здійснюється
особам, які згідно з цим Законом мають право
на її отримання, у разі:
1) загибелі (смерті) співробітника під час
виконання ним службових (посадових)
обов’язків або внаслідок захворювання,
пов’язаного з виконанням ним службових
(посадових) обов’язків, або смерті особи,
звільненої зі служби, протягом року після
звільнення її зі служби, якщо смерть настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, пов’язаних з виконанням
службових (посадових) обов’язків;
2) смерті співробітника, що настала в
період проходження ним служби або
внаслідок захворювання чи нещасного
випадку, що мали місце в період проходження
ним служби, або смерті особи, звільненої зі
служби, протягом року після звільнення її зі
служби, якщо смерть настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, захворювання,
нещасного
випадку,
пов’язаних
із
проходженням служби;
3)
встановлення
співробітнику
інвалідності, що настала внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва), отриманого
ним під час виконання службових (посадових)
обов’язків або внаслідок захворювання,
пов’язаного з виконанням ним службових
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загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення
інвалідності (далі – одноразова грошова
допомога) співробітнику Служби безпеки
України, якому присвоєно спеціальне звання є
соціальною
виплатою,
гарантованою
допомогою з боку держави, що здійснюється
особам, які згідно з цим Законом мають право
на її отримання, у разі:
1) загибелі (смерті) співробітника під час
виконання ним посадових (службових)
обов’язків або внаслідок захворювання,
пов’язаного з виконанням ним посадових
(службових) обов’язків, або смерті особи,
звільненої із служби, протягом року після
звільнення із служби, якщо смерть настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, пов’язаних з виконанням
посадових (службових) обов’язків;
2) смерті співробітника, що настала в
період проходження ним служби або
внаслідок захворювання чи нещасного
випадку, що мали місце в період проходження
ним служби, або смерті особи, звільненої із
служби, протягом року після звільнення із
служби, якщо смерть настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, захворювання,
нещасного
випадку,
пов’язаних
із
проходженням служби;
3)
встановлення
співробітнику
інвалідності, що настала внаслідок поранення,
контузії, травми або каліцтва, отриманих ним
під час виконання посадових (службових)
обов’язків, або внаслідок захворювання,
пов’язаного з виконанням ним посадових
(службових) обов’язків, чи встановлення
інвалідності особі після її звільнення
внаслідок причин, зазначених у цьому
підпункті;
4)
встановлення
співробітнику
інвалідності в період проходження служби
або внаслідок захворювання, пов’язаного з
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(посадових) обов’язків чи встановлення
інвалідності особі після її звільнення
внаслідок причин, зазначених у цьому
підпункті;
4)
встановлення
співробітнику
інвалідності в період проходження служби
або внаслідок захворювання, пов’язаного з
проходженням ним служби або встановлення
особі, звільненій зі служби, інвалідності не
пізніше ніж через три місяці після звільнення
її з військової служби чи після закінчення
тримісячного
строку,
але
внаслідок
захворювання або нещасного випадку, що
мали місце в період проходження зазначеної
служби;
5) отримання співробітником поранення
(контузії, травми або каліцтва), захворювання
під час виконання ним службових (посадових)
обов’язків, наслідком якого є часткова втрата
працездатності без встановлення йому
інвалідності, а також особою, звільненою зі
служби, яка частково втратила працездатність
внаслідок зазначених причин, але не пізніше
ніж через три місяці після звільнення її зі
служби.
2. У випадках, зазначених у підпунктах 1,
2 частини першої цієї статті, право на
призначення та отримання одноразової
грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки
та
утриманці
загиблого
(померлого)
співробітника Служби безпеки України.
Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого)
співробітника Служби безпеки України
визначаються відповідно до Сімейного
кодексу України, а утриманці - відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”. Якщо одна із зазначених
осіб відмовляється від отримання одноразової
грошової допомоги, її частка розподіляється
між іншими особами, які мають право на її
отримання. Заява про відмову від отримання
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проходженням ним служби, або встановлення
особі, звільненій із служби, інвалідності не
пізніше ніж через три місяці після звільнення
із служби чи після закінчення тримісячного
строку, або внаслідок захворювання чи
нещасного випадку, що мали місце в період
проходження зазначеної служби;
5) отримання співробітником поранення,
контузії, травми або каліцтва, захворювання
під час виконання ним посадових (службових)
обов’язків, наслідком яких є часткова втрата
працездатності без встановлення йому
інвалідності, а також особою, звільненою із
служби, яка частково втратила працездатність
внаслідок зазначених причин, але не пізніше
ніж через три місяці після звільнення із
служби.
2. У випадках, визначених підпунктами 1 і
2 частини першої цієї статті, право на
призначення та отримання одноразової
грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки
та
утриманці
загиблого
(померлого)
співробітника Служби безпеки України.
Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого)
співробітника Служби безпеки України
визначаються відповідно до Сімейного
кодексу України, а утриманці - відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”. Якщо одна із зазначених
осіб відмовляється від отримання одноразової
грошової допомоги, її частка розподіляється
між іншими особами, які мають право на її
отримання. Заява про відмову від отримання
одноразової грошової допомоги повинна бути
нотаріально посвідчена у встановленому
законодавством порядку.
3. Одноразова грошова допомога особам,
які мають право на її отримання, визначається
з урахуванням розміру прожиткового
мінімуму, встановленого законом для
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одноразової грошової допомоги повинна бути
нотаріально посвідчена в установленому
законодавством порядку.
3. Одноразова грошова допомога особам,
які мають право на її отримання, визначається
виходячи з розміру прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб на 1
січня календарного року, у таких розмірах:
1) у разі загибелі (смерті) співробітника
Служби безпеки України рівними частинами
особам, які мають на неї право:
750-кратного прожиткового мінімуму –
підпункт 1 частини першої;
500-кратного прожиткового мінімуму –
підпункт 2 частини першої;
2) у разі встановлення інвалідності
внаслідок причин, визначених підпунктом 3
частини першої:
400-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення І групи інвалідності;
300-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІ групи інвалідності;
250-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІІ групи інвалідності;
3) у разі встановлення інвалідності
внаслідок причин, визначених підпунктом 4
частини першої:
120-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення І групи інвалідності;
90-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІ групи інвалідності;
70-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІІ групи інвалідності;
4) у разі часткової втрати працездатності
без установлення інвалідності одноразова
грошова допомога виплачується залежно від
ступеня
втрати
працездатності,
який
установлюється
медико-соціальною
експертною комісією, у розмірі, що
визначається у відсотках від 70-кратного
прожиткового мінімуму.
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працездатних осіб на 1 січня календарного
року, у таких розмірах:
1) у разі загибелі (смерті) співробітника
Служби безпеки України рівними частинами
особам, які мають на неї право:
750-кратного прожиткового мінімуму –
пункт 1 цієї частини;
500-кратного прожиткового мінімуму –
пункт 2 цієї частини;
2) у разі встановлення інвалідності
внаслідок причин, визначених пунктом 3 цієї
частини:
400-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення І групи інвалідності;
300-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІ групи інвалідності;
250-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІІ групи інвалідності;
3) у разі встановлення інвалідності
внаслідок причин, визначених пунктом 4 цієї
частини:
120-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення І групи інвалідності;
90-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІ групи інвалідності;
70-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІІ групи інвалідності;
4) у разі часткової втрати працездатності
без встановлення інвалідності одноразова
грошова допомога виплачується залежно від
ступеня
втрати
працездатності,
який
встановлюється
медико-соціальною
експертною комісією, у розмірі, що
визначається у відсотках від 70-кратного
прожиткового мінімуму.
4. Якщо протягом двох років співробітнику
Служби безпеки України, якому присвоєно
спеціальне
звання,
після
первинного
встановлення інвалідності або ступеня втрати
працездатності без встановлення інвалідності
під час повторного огляду буде встановлено
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4. Якщо протягом двох років після
первинного встановлення інвалідності під час
повторного огляду буде встановлено згідно з
рішенням
медико-соціальної
експертної
комісії вищу групу чи іншу причину
інвалідності, що дає їм право на отримання
одноразової грошової допомоги в більшому
розмірі, виплата провадиться з урахуванням
раніше виплаченої суми. У разі повторного
встановлення (зміни) групи інвалідності,
причин її виникнення понад дворічний строк
після первинного встановлення інвалідності
виплата одноразової грошової допомоги не
здійснюється.
5. Якщо особа одночасно має право на
отримання одноразової грошової допомоги з
підстав, визначених цим Законом, та
одноразової
грошової
допомоги
або
компенсаційної виплати, визначених іншими
законами та нормативно-правовими актами,
виплата грошових сум здійснюється за однією
з підстав за вибором такої особи.
6. Особи, які мають право на отримання
одноразової грошової допомоги, передбаченої
частиною першою цієї статті, можуть
реалізувати його протягом трьох років з дня
виникнення в них такого права.
7. Положення цієї статті поширюється на
державних службовців та працівників Служби
безпеки України, залучених до заходів щодо
забезпечення державної безпеки.
8. Порядок призначення і виплати
одноразової грошової допомоги визначається
Кабінетом Міністрів України."
-1369- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У статті 56 слова «службових (посадових)»
замінити словами «посадових (службових)»;
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остаточній редакції

згідно
з
рішенням
медико-соціальної
експертної комісії вищу групу чи іншу
причину інвалідності або інший відсоток
втрати працездатності, що дає йому право на
отримання одноразової грошової допомоги в
більшому розмірі, виплата здійснюється з
урахуванням раніше виплаченої суми. У разі
зміни групи інвалідності, причин її
виникнення понад дворічний строк після
первинного встановлення інвалідності або
ступеня
втрати
працездатності
без
встановлення
інвалідності
виплата
одноразової грошової допомоги у зв’язку із
змінами, що відбулися, не здійснюється.
5. Якщо особа одночасно має право на
отримання одноразової грошової допомоги з
підстав, визначених цим Законом, та
одноразової
грошової
допомоги
або
компенсаційної виплати, визначених іншими
законами та нормативно-правовими актами,
виплата грошових сум здійснюється за однією
з підстав на вибір такої особи.
6. Особи, які мають право на отримання
одноразової грошової допомоги, передбаченої
частиною першою цієї статті, можуть
реалізувати його протягом трьох років з дня
виникнення в них такого права.
7. Положення цієї статті поширюється на
державних службовців та працівників Служби
безпеки України, залучених до заходів щодо
забезпечення державної безпеки.
8. Порядок призначення і виплати
одноразової грошової допомоги визначається
Кабінетом Міністрів України.
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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-1370- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті четвертому частини першої статті
56 після слів «звільнення її з» слово
«військової» виключити;
-1371- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У абзаці першому частини третьої статті 56
після слова «встановленого» доповнити
словом «законом»;
-1372- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину четверту статті 56 викласти в
такій редакції:
«4.
Якщо
протягом
двох
років
співробітнику Служби безпеки України,
якому присвоєно спеціальне звання, після
первинного встановлення інвалідності або
ступеню
втрати
працездатності
без
встановлення
інвалідності
під
час
повторного огляду буде встановлено згідно з
рішенням
медико-соціальної
експертної
комісії вищу групу чи іншу причину
інвалідності або інший відсоток втрати
працездатності, що дає йому право на
отримання одноразової грошової допомоги в
більшому розмірі, виплата провадиться з
урахуванням раніше виплаченої суми. У разі
зміни групи інвалідності, причин її
виникнення понад дворічний строк після
первинного встановлення інвалідності або
ступеню
втрати
працездатності
без
встановлення
інвалідності
виплата
одноразової грошової допомоги у зв’язку із
змінами, що відбулися, не здійснюється.»;
833

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

2. Одноразова грошова допомога у разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення
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інвалідності співробітнику Служби безпеки
України (далі – одноразова грошова
допомога), якому присвоєно спеціальні звання
– є соціальною виплатою, гарантованою
допомогою з боку держави, що здійснюється
особам, які згідно з цим Законом мають право
на її отримання, у разі:
1) загибелі (смерті) співробітника, що
настала внаслідок протиправних дій третіх
осіб, або під час учинення дій, спрямованих на
рятування життя людей або усунення загрози
їхньому життю, чи в ході участі в
антитерористичній операції, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії
іноземних держав під час перебування
безпосередньо в районах та в період
здійснення зазначених заходів, під час захисту
незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України або смерті співробітника
внаслідок поранення (контузії, травми або
каліцтва), захворювання, пов’язаних з
виконанням ним службових (посадових)
обов’язків;
2) смерті співробітника, що настала під час
проходження ним служби;
3)
встановлення
співробітнику
інвалідності, що настала внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва), отриманого
ним під час виконання службових (посадових)
обов’язків або внаслідок захворювання,
пов’язаного з виконанням ним службових
(посадових) обов’язків чи встановлення
інвалідності особі після її звільнення
внаслідок причин, зазначених у цьому
підпункті;
4)
встановлення
співробітнику
інвалідності,
внаслідок
захворювання,
поранення (контузії, травми або каліцтва),
пов’язаних із проходженням ним служби в
Службі безпеки України, чи встановлення
інвалідності особі після її звільнення
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внаслідок причин, зазначених у цьому
підпункті;
5) отримання співробітником поранення
(контузії, травми або каліцтва) під час
виконання ним службових (посадових)
обов’язків, наслідком якого є часткова втрата
працездатності без встановлення йому
інвалідності, або після звільнення зі служби
протягом трьох місяців.
3. У випадках, зазначених у підпунктах 1,
2 частини другої цієї статті, право на
призначення та отримання одноразової
грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки
та
утриманці
загиблого
(померлого)
співробітника Служби безпеки України.
Члени сім’ї та батьки загиблого
(померлого) співробітника Служби безпеки
України
визначаються
відповідно
до
Сімейного кодексу України, а утриманці відповідно до Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”.
Якщо
одна
із
зазначених
осіб
відмовляється від отримання одноразової
грошової допомоги, її частка розподіляється
між іншими особами, які мають право на її
отримання. Заява про відмову від отримання
одноразової грошової допомоги повинна бути
нотаріально посвідчена в установленому
законодавством порядку.
4. Одноразова грошова допомога особам,
які мають право на її отримання згідно з
частинами першою і другою цієї статті,
визначається
виходячи
з
розміру
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня календарного
року, у таких розмірах:
1) у разі загибелі (смерті) співробітника
Служби безпеки України рівними частинами
особам, які мають на неї право:
750-кратного прожиткового мінімуму –
підпункт 1 частини другої;
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500-кратного прожиткового мінімуму –
підпункт 2 частини другої;
2) у разі встановлення інвалідності
внаслідок причин, визначених підпунктом 3
частини другої:
400-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення І групи інвалідності;
300-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІ групи інвалідності;
250-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІІ групи інвалідності;
3) у разі встановлення інвалідності
внаслідок причин, визначених підпунктом 4
частини другої:
120-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення І групи інвалідності;
90-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІ групи інвалідності;
70-кратного прожиткового мінімуму – у
разі встановлення ІІІ групи інвалідності;
4) у разі часткової втрати працездатності
без установлення інвалідності одноразова
грошова допомога виплачується залежно від
ступеня
втрати
працездатності,
який
установлюється
медико-соціальною
експертною комісією, у розмірі, що
визначається у відсотках від 70-кратного
прожиткового мінімуму.
5. Якщо протягом двох років після
первинного встановлення інвалідності під час
повторного огляду буде встановлено згідно з
рішенням
медико-соціальної
експертної
комісії вищу групу чи іншу причину
інвалідності, що дає їм право на отримання
одноразової грошової допомоги в більшому
розмірі, виплата провадиться з урахуванням
раніше виплаченої суми.
У разі повторного встановлення (зміни)
групи інвалідності, причин її виникнення
понад дворічний строк після первинного
встановлення
інвалідності
виплата
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одноразової
грошової
допомоги
не
здійснюється.
6. Встановлення інвалідності та ступеня
втрати працездатності без встановлення
інвалідності здійснюється в індивідуальному
порядку державними закладами охорони
здоров’я відповідно до закону та інших
нормативно-правових актів.
7. Якщо особа одночасно має право на
отримання одноразової грошової допомоги з
підстав, визначених цим Законом, та
одноразової
грошової
допомоги
або
компенсаційної виплати, визначених з різних
підстав іншими законами та нормативноправовими актами, виплата грошових сум
здійснюється за однією з підстав за вибором
такої особи.
8. Особи, які мають право на отримання
одноразової грошової допомоги, передбаченої
частиною другою цієї статті, можуть
реалізувати його протягом трьох років з дня
виникнення в них такого права.
9. Порядок призначення і виплати
одноразової грошової допомоги визначається
Кабінетом Міністрів України.
10. Положення цієї статті поширюється на
працівників Служби безпеки України,
залучених до заходів щодо забезпечення
державної безпеки.
-1373- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Після статті 56 доповнити проєкт новою
статтею 56-1 такого змісту: «Стаття 56-1.
Компенсація витрат на поховання 1.
Поховання співробітників, що загинули при
проходженні служби або померлих у
результаті каліцтва (поранення, травми,
контузії), захворювання, проводиться за
місцем служби або за бажанням їх родичів в
іншому місці. Усі витрати, пов'язані з
підготовкою
до
перевезення
тіла,
перевезенням
тіла,
похованням,

462

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виготовленням і установкою надгробного
пам'ятника, здійснюються за рахунок органів
Служби
безпеки
України,
у
яких
співробітники проходили службу, у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України. 2.
Віддання шани співробітникам при похованні
здійснюється в порядку, визначеному
Головою Служби безпеки України.»
863
864

865
866

РОЗДІЛ VI
ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття 57. Фінансування, матеріальнотехнічне та соціально-побутове забезпечення
Служби безпеки України
1.Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення Служби безпеки України
здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України. Фінансування Служби
безпеки України за рахунок будь-яких інших
джерел забороняється, крім випадків,
передбачених міжнародними договорами
України або проектами міжнародної технічної
допомоги, зареєстрованими в установленому
порядку.

РОЗДІЛ VI

-1374- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Слова
«міжнародними
договорами
України» замінити словами «міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України».
-1375- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частини 1 та 2 статті 57 викласти в такій
редакції:
1. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення Служби безпеки України
здійснюються
за
рахунок
коштів,
передбачених державним бюджетом, та інших
джерел,
не
заборонених
законом.
Розрахунково-касове обслуговування Служби
безпеки України здійснюється органами, що
здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів.
Обсяг видатків на фінансування Служби
безпеки України має становити не менше 0,5
відсотка внутрішнього валового продукту
України.
2. Видатки на здійснення і забезпечення
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України належать до захищених та

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття 58. Фінансування, матеріальнотехнічне та соціально-побутове забезпечення
Служби безпеки України
1. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення Служби безпеки України
здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету та інших джерел, не заборонених
законом.
Розрахунково-касове
обслуговування Служби безпеки України
здійснюється органами, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних
коштів. Обсяг видатків на фінансування
Служби безпеки України має становити не
менше 0,5 відсотка внутрішнього валового
продукту України.
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867

Редакція, прийнята в першому читанні

Обсяг видатків на фінансування Служби
безпеки України має становити не менше 0,45
відсотка внутрішнього валового продукту
України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

таємних видатків Державного бюджету
України.
Доступ до інформації про інші загальні
суми видатків Державного бюджету України
на фінансування Служби безпеки України не
може бути обмежено.
-1376- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Пропонується абзац другий частини 1
статті 57 законопроєкту викласти у такій
редакції:
"Обсяг видатків для Служби безпеки
визначається у межах сукупного ресурсу на
безпеку
і
оборону
з
урахуванням
обґрунтованих потреб Служби безпеки та
реальних можливостей держави.".
-1377- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

у абзаці 2 частини 1 статті 57 проекту
цифру "0,45" замінити на цифру "0,5"
-1378- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити зміни

868

2. Видатки на здійснення і забезпечення

-1379- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

Обсяг видатків на фінансування Служби
безпеки України та державних цільових
програм з питань забезпечення державної
безпеки має становити не менше 0,45 відсотка
внутрішнього валового продукту України.
-1380- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Оскільки прив’язка обсягу видатків на
фінансування Служби безпеки України до
розміру внутрішнього валового продукту
України є, на наш погляд, щонайменше
сумнівною, абзац другий частини першої
статті 57 проекту пропонуємо виключити.
-1381- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У статті 57: абзац другий частини першої
виключити;
-1382- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

2. Видатки на здійснення і забезпечення
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Пропозиції та поправки до проекту

оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України належать до захищених та
таємних видатків Державного бюджету
України.

Частину 2 статті 57 законопроєкту
пропонується виключити як таку, що не
відноситься
до
предмету
правового
регулювання даного законопроекту і має
вирішуватися відповідно до норм бюджетного
законодавства.
-1383- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України належать до захищених та
таємних видатків Державного бюджету
України. Доступ до інформації про інші
загальні суми видатків Державного бюджету
України на фінансування Служби безпеки
України не може бути обмежено.

виключити зміни

869

870

3. Служба безпеки України в особі її
Голови
є
головним
розпорядником
бюджетних коштів, у тому числі валютних, на
утримання і забезпечення діяльності Служби
безпеки України відповідно до Бюджетного
кодексу України.
4. Фінансування державних цільових
програм з питань забезпечення державної
безпеки здійснюється у встановленому
законом порядку без урахування обсягів
видатків на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України.

-1384- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Визначення захищених видатків бюджету
є предметом регулювання Бюджетного
кодексу України (стаття 55), а не закону про
СБУ. Тому частину другу статті 57 проекту
пропонуємо виключити.
-1385- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

частину другу викласти у такій редакції:
«2. Видатки безпосередньо на здійснення
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України належать до захищених та
таємних видатків Державного бюджету
України.
Доступ до інформації про загальний
бюджет Служби безпеки України, а також
видатки на забезпечення діяльності Служби
безпеки України не може бути обмежено.».
-1386- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Частину 3 статті 57 законопроекту
пропонується виключити як таку, що не
відноситься
до
предмету
правового
регулювання даного законопроекту і має
вирішуватися відповідно до норм бюджетного
законодавства.
-1387- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

3. Служба безпеки України в особі Голови
Служби безпеки України є головним
розпорядником бюджетних коштів, у тому
числі валютних, на утримання і забезпечення
діяльності
Служби
безпеки
України
відповідно до Бюджетного кодексу України.

Відхилено

4. Фінансування державних цільових
програм з питань забезпечення державної
безпеки здійснюється у встановленому
законом порядку без врахування обсягів
видатків на утримання і забезпечення
діяльності Служби безпеки України.

Частину 4 статті 57 законопроекту
пропонується виключити як таку, що не
відноситься
до
предмету
правового
регулювання даного законопроекту і має
вирішуватися відповідно до норм бюджетного
законодавства.

465

№

Редакція, прийнята в першому читанні

871

5.
Порядок
фінансування
витрат,
пов’язаних зі здійсненням оперативнослужбової
діяльності
щодо
якої
забезпечується конспірація, визначається
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
6. Місцеві державні адміністрації й органи
місцевого самоврядування сприяють Службі
безпеки України, її органам і підрозділам у
вирішенні житлових та інших соціальнопобутових
питань,
у
забезпеченні
транспортом і зв’язком.
Стаття 58. Майно Служби безпеки України

872

873
874

875

876

877

1. Майно Служби безпеки України складає
державне та військове майно, закріплене за
Службою безпеки України у порядку,
визначеному законодавством.
2. Служба безпеки України має в
оперативному управлінні адміністративні
приміщення та інші споруди, навчального,
науково-дослідного,
господарського
і
соціально-культурного
призначення,
відомчий житловий фонд, інше майно,
необхідне для забезпечення її діяльності, а
також земельні ділянки на праві постійного
користування, у тому числі віднесені до
земель оборони.
3. Служба безпеки України з метою
виконання покладених на неї завдань може
утворювати,
використовувати,
реорганізовувати та ліквідовувати, у тому
числі із забезпеченням конспірації, суб’єкти
господарювання,
які
є
самостійними
юридичними особами і здійснюють свою
діяльність на основі права господарського
відання.
Служба
безпеки
України
може
здійснювати взаємодію зі створеними нею

Пропозиції та поправки до проекту

-1388- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити зміни

-1389- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

У статті 58: у частині першій слова «та
військове» виключити;
-1390- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

2. Служба безпеки України має в
оперативному управлінні
адміністративні
приміщення та інші споруди, тренінгові
центри, науково-дослідного призначення.
-1391- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у частині другій слова «навчального,
науково-дослідного,
господарського
і
соціально-культурного призначення,» та
слова «у тому числі віднесені до земель
оборони» виключити;
-1392- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

частину третю виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5.
Порядок
фінансування
витрат,
пов’язаних із здійсненням оперативнослужбової
діяльності,
щодо
якої
забезпечується конспірація, визначається
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
6. Місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування сприяють Службі
безпеки України, її органам і підрозділам у
вирішенні житлових та інших соціальнопобутових питань, а також у забезпеченні
транспортом і зв’язком.
Стаття 59. Майно Служби безпеки України
1. Майно Служби безпеки України є
державним майном, у тому числі військовим,
закріпленим за Службою безпеки України у
порядку, визначеному законодавством.
2. Служба безпеки України має в
оперативному управлінні адміністративні
приміщення та інші споруди навчального,
науково-дослідного,
господарського
і
соціально-культурного
призначення,
відомчий житловий фонд, інше майно,
необхідне для забезпечення її діяльності, а
також земельні ділянки на праві постійного
користування, у тому числі віднесені до
земель оборони.
3. Служба безпеки України з метою
виконання покладених на неї завдань може
утворювати,
використовувати,
реорганізовувати та ліквідовувати, у тому
числі із забезпеченням конспірації, суб’єкти
господарювання,
які
є
самостійними
юридичними особами і здійснюють свою
діяльність на основі права господарського
відання.
4. Служба безпеки України може
здійснювати взаємодію із створеними нею
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878

суб’єктами господарювання на підставі
договорів.
4. Майно закладів, установ і підприємств,
що належать до сфери управління Служби
безпеки України, не підлягає приватизації.

879

5. Норми забезпечення майном у Службі
безпеки України визначаються Службою
безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1393- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

4. Майно тренінгових центрів, установ, що
належать до сфери управління Служби
безпеки України, не підлягає приватизації.
-1394- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

4. Майно Служби безпеки України,
закладів, установ і підприємств, що належать
до її сфери управління, не підлягає
приватизації.
-1395- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у частині четвертій слова «установ і
підприємств,» виключити;
-1396- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

5. Норми забезпечення майном у Службі
безпеки України визначаються Кабінетом
Міністрів України.
-1397- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суб’єктами господарювання на підставі
договорів.
5. Майно закладів, установ і підприємств,
що належать до сфери управління Служби
безпеки України, не підлягає приватизації.

6. Норми забезпечення майном у Службі
безпеки України визначаються актами
Служби безпеки України.

у частині п’ятій слова «Службою безпеки
України» замінити словами «Кабінетом
Міністрів України».
880

881

6. Служба безпеки України має право
здійснювати за бюджетні кошти придбання
майна, у тому числі нерухомого, та
відчужувати
його
в
установленому
законодавством порядку.

7. Служба безпеки України має право
здійснювати за рахунок бюджетних коштів
придбання майна, у тому числі нерухомого, та
відчужувати
його
у
встановленому
законодавством порядку.
-1398- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Частину 6 статті 58 доповнити новим
абзацом такого змісту: «Нерухоме майно, яке
не використовується Службою безпеки
України в мирний час, підлягає зберіганню за
рахунок бюджетних коштів або може бути
передане в оренду. Порядок передачі,
реалізації, утилізації й списання майна, а
також надання в майновий найом (оренду)
нерухомого майна Служби безпеки України
визначається Кабінетом Міністрів України.»

467

№

Редакція, прийнята в першому читанні

882

7. Служба безпеки України має житловий
фонд та здійснює управління ним. Порядок
формування
житлового
фонду
та
забезпечення житлом співробітників Служби
безпеки України визначається Кабінетом
Міністрів України. Житловий фонд Служби
безпеки України не підлягає приватизації.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1399- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

7. Не може бути обмежено доступ до
інформації про володіння, користування чи
розпорядження майном Служби безпеки
України, у тому числі до відповідних
документів або копій відповідних документів,
умови отримання майна, прізвища, імена, по
батькові фізичних осіб та найменування
юридичних осіб, які отримали це майно, крім
таємних видатків відповідно до статті 31
Бюджетного кодексу України. Не підлягає
обмеженню також доступ до інформації про
стан і результати перевірок та службових
розслідувань
фактів
порушень
щодо
володіння, користування чи розпорядження
відповідним майном. Доступ до зазначеної
інформації забезпечується відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
-1400- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано редакційно

Слова "Житловий фонд Служби безпеки
України не підлягає приватизації."
виключити.
-1401- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Частина сьома статті 58 слова “житловий
фонд Служби безпеки України не підлягає
приватизації” пропонується виключити.
-1402- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

у частині сьомій статті 58 проекту слова
«житловий фонд Служби безпеки України не
підлягає приватизації» - виключити.
-1403- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. Служба безпеки України має житловий
фонд та здійснює управління ним. Порядок
формування
житлового
фонду
та
забезпечення житлом співробітників Служби
безпеки України визначається Кабінетом
Міністрів
України.
Житловий
фонд
гуртожитків Служби безпеки України не
підлягає приватизації.

у частині 7 статті 58 законопроекту слова
«житловий фонд Служби безпеки України не
підлягає приватизації» виключити.
Обґрунтування:
Норма щодо неможливості приватизації
житлового фонду СБУ суттєво обмежує права
співробітників
порівняно
з
іншими

468

№
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Пропозиції та поправки до проекту

громадянами, які одержали житло від
держави. Така норма суперечить приписам:
статті 24 Конституції України, згідно з
якою громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом;
частин четвертої та п’ятої статті 5 Закону
України “Про приватизацію державного
житлового фонду”, згідно з якими право на
приватизацію квартир державного житлового
фонду з використанням житлових чеків
одержують громадяни України, які постійно
проживають в цих квартирах, кожний
громадянин України має право приватизувати
займане ним житло безоплатно в межах
номінальної вартості житлового чеку або з
частковою доплатою один раз;
пункту 8 статті 12 “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів
їх
сімей”,
згідно
з
яким
військовослужбовці, які мають вислугу на
військовій службі 20 років і більше, у разі
звільнення з військової служби за станом
здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням
штатів, а також звільнені з військової служби
особи, які стали особами з інвалідністю I чи II
групи, члени сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під
час проходження військової служби, мають
право на безплатне одержання у приватну
власність жилого приміщення, яке вони
займають у будинках державного житлового
фонду.
Таким чином, норма частина сьома статті
58 законопроекту фактично позбавляє
військовослужбовців права на безоплатну
приватизацію житла з державного житлового
фонду (збудованого або придбаного Службою
безпеки України), що було їм надано для
постійного проживання, а тому підлягає
виключенню із проекту.
-1404- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
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7. Служба безпеки України має житловий
фонд та здійснює управління ним. Порядок
формування
житлового
фонду
та
забезпечення житлом співробітників Служби
безпеки України визначається Кабінетом
Міністрів України.
-1405- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Друге речення частини 7 статті 58
виключити.
-1406- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

у частині сьомій статті 58 законопроекту
слова “житловий фонд Служби безпеки
України не підлягає приватизації” виключити.
-1407- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

У частині сьомій статті 58 законопроекту
речення «Житловий фонд Служби безпеки
України
не
підлягає
приватизації»
пропонується виключити.
-1408- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано редакційно

В зазначеній частині слова “житловий
фонд Служби безпеки України не підлягає
приватизації” пропонується виключити.
-1409- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Статтю 58 доповнити частиною 8 такого
змісту:
"8. Не може бути обмежено доступ до
інформації про володіння, користування чи
розпорядження майном Служби безпеки
України, у тому числі до відповідних
документів або копій відповідних документів,
умови отримання майна, прізвища, імена, по
батькові фізичних осіб та найменування
юридичних осіб, які отримали це майно, крім
таємних видатків відповідно до статті 31
Бюджетного кодексу України. Не підлягає
обмеженню також доступ до інформації про
стан і результати перевірок та службових

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Стаття 59. Закупівлі для забезпечення
потреб оперативно-службової
діяльності
Служби безпеки України

Закупівлі товарів, робіт і послуг для
забезпечення потреб оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України
здійснюються Службою безпеки України за
процедурами, встановленими законом для
оборонних закупівель.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розслідувань
фактів
порушень
щодо
володіння, користування чи розпорядження
відповідним майном. Доступ до зазначеної
інформації забезпечується відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної
інформації»."
-1410- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

8. У статтю 59 слова «за процедурами,
встановленими
законом
оборонних
закупівель» замінити словами «відповідно до
законодавства про закупівлі»
-1411- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Стаття 60. Закупівлі для забезпечення
потреб оперативно-службової діяльності
Служби безпеки України

Враховано частково

1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для
забезпечення потреб оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України
здійснюються Службою безпеки України
відповідно до законодавства про закупівлі.

Закупівлі товарів, робіт і послуг для
забезпечення потреб оперативно-службової
діяльності
Служби
безпеки
України
здійснюються Службою безпеки України за
процедурами, встановленими законом для
оборонних закупівель. Не може бути
обмежено доступ до інформації про
складання, розгляд і затвердження бюджетів,
кошторисів бюджетних коштів та плани
використання бюджетних коштів Службою
безпеки України та її структурними
підрозділами, а також їх виконання за
розписами, бюджетними програмами та
видатками (крім таємних видатків відповідно
до статті 31 Бюджетного кодексу України),
взяття Службою безпеки України та її
структурними
підрозділами
бюджетних
зобов’язань або здійснення розпорядження
бюджетними коштами у будь-який інший
спосіб, планування, формування, здійснення
та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг
за бюджетні кошти, у тому числі оборонних
закупівель (крім випадків, якщо окрема
інформація про закупівлі товарів, робіт і
послуг віднесена до таємної відповідно до
Закону України “Про доступ до публічної
інформації”). Не підлягає обмеженню також
доступ до інформації про стан і результати
перевірок та службових розслідувань фактів
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порушень, допущених у сферах діяльності,
зазначених у цій частині. Доступ до
зазначеної
інформації
забезпечується
відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
-1412- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано частково

Слова "за процедурами, встановленими
законом для оборонних закупівель."
замінити
словами
"“відповідно
до
законодавства України про закупівлі”
-1413- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

У статті 59 слова “за процедурами,
встановленими законом для оборонних
закупівель” пропонується замінити словами
“відповідно до законодавства України про
закупівлі”.
-1414- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Частину 1 статті 59 викласти у такій
редакції: «1. Закупівлі товарів, робіт і послуг
для забезпечення потреб оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України здійснюються Службою безпеки
України відповідно до законодавства України
про закупівлі.»
-1415- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано частково

В зазначеній статті слова “за процедурами,
встановленими законом для оборонних
закупівель” пропонується замінити словами
“відповідно до законодавства України про
закупівлі”.
-1416- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Статтю 59 доповнити абзацом 2 такого
змісту:
"Не може бути обмежено доступ до
інформації про складання, розгляд і
затвердження
бюджетів,
кошторисів
бюджетних коштів та плани використання

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бюджетних коштів Службою безпеки України
та її структурними підрозділами, а також їх
виконання за розписами, бюджетними
програмами та видатками (крім таємних
видатків відповідно до статті 31 Бюджетного
кодексу України), взяття Службою безпеки
України та її структурними підрозділами
бюджетних зобов’язань або здійснення
розпорядження бюджетними коштами у будьякий інший спосіб, планування, формування,
здійснення та виконання закупівлі товарів,
робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі
оборонних закупівель (крім випадків, якщо
окрема інформація про закупівлі товарів,
робіт і послуг віднесена до таємної відповідно
до Закону України “Про доступ до публічної
інформації”). Не підлягає обмеженню також
доступ до інформації про стан і результати
перевірок та службових розслідувань фактів
порушень, допущених у сферах діяльності,
зазначених у цій частині. Доступ до
зазначеної
інформації
забезпечується
відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації»."
887
888
889
890

РОЗДІЛ VII
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття
60.
Засади
здійснення
демократичного цивільного контролю за
діяльністю Служби безпеки України
1. Система та принципи здійснення,
предмет
демократичного
цивільного
контролю за діяльністю Служби безпеки
України
визначаються
відповідно
до
Конституції України та Закону України «Про
національну безпеку України» з урахуванням
особливостей, визначених цим та іншими
законами.

РОЗДІЛ VII

-1417- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
1. Система та принципи здійснення,
предмет
демократичного
цивільного
контролю за діяльністю Служби безпеки
України
визначаються
відповідно
до
Конституції України та Законів України «Про
національну
безпеку
України»,
«Про
розвідку» і «Про комітети Верховної Ради
України» з урахуванням особливостей,
визначених цим та іншими законами.

Враховано редакційно

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття
61.
Засади
здійснення
демократичного цивільного контролю за
діяльністю Служби безпеки України
1. Система та принципи здійснення,
предмет
демократичного
цивільного
контролю за діяльністю Служби безпеки
України
визначаються
відповідно
до
Конституції України та Законами України
«Про національну безпеку України» і «Про
комітети Верховної Ради України» з
урахуванням особливостей, визначених цим
Законом та іншими законами.
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891

-1418- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

892

Нагляд
за
додержанням
законів
Службою Безпеки України здійснюється
Генеральним прокурором, виконувачем
його обов’язків або уповноваженими
наказом
Генерального
прокурора
заступниками Генерального прокурора і
уповноваженими прокурорами.
-1419- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

в частині другій статті 60 слова
«уповноваженими законодавством» замінити
словами «уповноваженими Конституцією та
законами України»;
після слів «органами та посадовими
особами» доповнити словами «організаціями
громадянського
суспільства,
засобами
масової інформації, громадянами.»;
-1420- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

893

У статті 60: 1) у частині другій: слова
«передбачених цим Законом вимог» замінити
словами «встановлених законом вимог»;
-1421- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

894

У статті 60: 1) у частині другій: доповнити
новим абзацом другим такого змісту: «Голова
Служби безпеки України несе персональну
відповідальність за повноту, достовірність та
своєчасність
надання
інформації
про
діяльність
Служби
безпеки
України
суб’єктам, зазначеним у цьому розділі Закону,
які уповноважені на здійснення контролю
та/або нагляду за діяльністю Служби безпеки
України.»;
-1422- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

2. Заходи контролю за діяльністю Служби
безпеки
України
здійснюються
уповноваженими законодавством органами та
посадовими
особами.
Отримана
за
результатами
контролю
інформація
обробляється, зберігається, передається та/або
оприлюднюється
з
дотриманням
передбачених цим Законом вимог.

3. Посадові особи органів, уповноважених
на здійснення контролю за діяльністю Служби
безпеки України, зобов’язані не допускати
розголошення в будь-який спосіб інформації
про оперативно-службову діяльність Служби
безпеки України або про її співробітників, яка

3. Посадові особи органів, уповноважених
на здійснення контролю за діяльністю Служби
безпеки України, зобов’язані не допускати
розголошення в будь-який спосіб таємної
інформації
про
оперативно-службову
діяльність Служби безпеки України або про її

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Заходи контролю за діяльністю Служби
безпеки
України
здійснюються
уповноваженими органами та посадовими
особами. Отримана за результатами контролю
інформація
обробляється,
зберігається,
передається та/або оприлюднюється з
дотриманням встановлених законом вимог.

3. Посадові особи органів, уповноважених
на здійснення контролю за діяльністю Служби
безпеки України, зобов’язані не допускати
розголошення в будь-який спосіб інформації з
обмеженим доступом про оперативнослужбову діяльність Служби безпеки України
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стала їм відома у зв’язку зі здійсненням своїх
повноважень.

співробітників, яка стала їм відома у зв’язку зі
здійсненням своїх повноважень.
-1423- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно

частину третю після слів «у будь-який
спосіб інформації» доповнити словами «з
обмеженим доступом»;
-1424- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

частину четверту статті 60 викласти в такій
редакції:
«4. Порядок здійснення в межах
визначеної законом компетенції іншими
органами та посадовими особами заходів
контролю, пов’язаних із відвідуванням
об’єктів Служби безпеки України або
отриманням доступу до визначеної в цьому
Законі інформації, визначається законами
України.
Порядок доступу на об’єкти Служби
безпеки України, організація та здійснення
заходів з їх захисту визначаються законами
України.»;
Обґрунтування: узгодження з ч.2 статті 19
Конституції України порядку здійснення
повноважень Службою безпеки України.
Посилення
демократичного
цивільного
контролю за діяльністю Служби безпеки
України
відповідно
до
міжнародних
стандартів.
-1425- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

4. Порядок здійснення в межах визначеної
законом компетенції іншими органами та
посадовими особами заходів контролю,
пов’язаних із відвідуванням об’єктів Служби
безпеки України або отриманням доступу до
інформації,
з
обмеженим
доступом,
визначається законодавством України та
спільними актами таких органів.
-1426- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

4. Порядок здійснення в межах визначеної
законом компетенції іншими органами та
посадовими особами заходів контролю,
пов’язаних із відвідуванням об’єктів Служби
безпеки України або отриманням доступу до
визначеної в цьому Законі інформації,
визначається законодавством України та
спільними актами таких органів.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або про її співробітників, що стала їм відома у
зв’язку із здійсненням своїх повноважень.

4. Порядок здійснення в межах визначеної
законом компетенції іншими органами та
посадовими особами заходів контролю,
пов’язаних із відвідуванням об’єктів Служби
безпеки України або отриманням доступу до
визначеної в цьому Законі інформації,
визначається законодавством України та
спільними актами таких органів.

у частині четвертій: слова «та спільними
актами таких органів» виключити;

475

№

Редакція, прийнята в першому читанні

896

Порядок доступу на об’єкти Служби
безпеки України, організація та здійснення
заходів
з
їх
захисту
визначаються
законодавством та актами Служби безпеки
України.
Стаття
61.
Особливості
контролю
Президента України за діяльністю Служби
безпеки України

897

898

1. Президент України здійснює контроль за
діяльністю Служби безпеки України як
безпосередньо, так і через очолювану ним
Раду національної безпеки і оборони України
та створювані ним у разі необхідності
координаційні та інші допоміжні органи.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1427- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)
у частині
виключити.

четвертій:

абзац

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
другий

-1428- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Стаття 61. Парламентський контроль за
діяльністю Служби безпеки України
-1429- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
1. Верховна Рада України здійснює
парламентський контроль за діяльністю
Служби безпеки України, приймає закони
України, які визначають і регулюють її
діяльність та повноваження, а також
затверджує відповідні бюджетні асигнування
та приймає рішення щодо звіту про їх
використання.
-1430- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Відповідно до пункту 28 частини першої
статті 106 Конституції України Президент
України «створює у межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті
України, для здійснення своїх повноважень
консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи і служби». Водночас відповідно до
частини другої статті 106 Конституції України
«Президент України не може передавати свої
повноваження іншим особам або органам». З
огляду на ці положення, хибним видається
покладення на створювані ним у разі
необхідності координаційні та інші допоміжні
органи функції контролю Президента України
за діяльністю Служби безпеки України. Тому
пропонуємо слова «та створювані ним у разі
необхідності координаційні та інші допоміжні
органи» з частини першої статті 61 проекту
виключити.
-1431- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.62
Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.62

Стаття
62.
Особливості
контролю
Президента України за діяльністю Служби
безпеки України
1. Контроль за діяльністю Служби безпеки
України здійснює Президент України
відповідно до його повноважень, у тому числі
через очолювану ним Раду національної
безпеки і оборони України.

Враховано

Враховано
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2. Постійний контроль за дотриманням
конституційних
прав
громадян
і
законодавства в оперативно-розшуковій,
контррозвідувальній
діяльності,
при
здійсненні
розвідувальних
заходів,
у
діяльності Служби безпеки України із
забезпечення охорони державної таємниці, а
також контроль за відповідністю виданих
Службою безпеки України нормативноправових актів Конституції і законам України
здійснюється
спеціально
призначеними
Президентом України посадовими особами.
Повноваження
таких
посадових
осіб
визначаються
положенням,
яке
затверджується Президентом України.

Пропозиції та поправки до проекту

у частині першій слова «та створювані ним
у разі необхідності координаційні та інші
допоміжні органи» виключити;
-1432- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Реалізація контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю
Служби безпеки України забезпечується
спеціально створеним комітетом Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольних
функцій Верховної Ради України за
діяльністю органів спеціального призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів.
-1433- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.62

Відхилено

Виключити зміни
-1434- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

З огляду на конституційну заборону
делегування Президентом України своїх
повноважень іншим органам та особам
(частина друга статі 106 Конституції
України), пропонуємо частину другу статті 61
проекту виключити.
-1435- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у частині другій: після слів «постійний
контроль
за»
доповнити
словами
«дотриманням принципу верховенства права і
законності,»;
слова
«спеціально
призначеними
Президентом
України
посадовими особами. Повноваження таких
посадових осіб визначаються положенням,
яке затверджується Президентом України»
замінити словами «Експертною групою
уповноважених Президента України з питань
контролю за діяльністю Служби безпеки
України (далі - Експертна група)»;
-1436- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Постійний контроль за дотриманням
конституційних
прав
громадян
і
законодавства в оперативно-розшуковій,
контррозвідувальній
діяльності,
при
здійсненні розвідувальних заходів, діяльності
Служби безпеки України із забезпечення
охорони державної таємниці, а також
контроль за відповідністю виданих Службою
безпеки України нормативно-правових актів
Конституції України і законам України
здійснюється уповноваженою Президентом
України посадовою особою. Повноваження
такої
посадової
особи
визначаються
положенням, що затверджується Президентом
України.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині другій:
доповнити новими
абзацами такого змісту:
«Експертна
група
є
колегіальним
консультативно-дорадчим
органом,
утвореним Президентом України з метою
забезпечення контролю за діяльністю Служби
безпеки України. До складу Експертної групи
входять три особи, які є уповноваженими
Президента України з питань контролю за
діяльністю
Служби
безпеки
України.
Уповноважені Президента України з питань
контролю за діяльністю Служби безпеки
України здійснюють свою діяльність на
постійній
основі,
призначаються
та
звільняються Президентом України.
Строк
повноважень
уповноваженого
Президента України з питань контролю за
діяльністю
Служби
безпеки
України
становить три роки. Регламент діяльності,
персональний склад, а також порядок
формування Експертної групи затверджує
Президент України. До складу Експертної
групи може бути призначена особа, яка має
вищу правничу освіту, стаж діяльності у сфері
права не менше семи років, є компетентною та
доброчесною, має суспільний авторитет, має
досвід у сфері забезпечення національної
безпеки та/або досвід діяльності із захисту
прав і свобод людини і громадянина.
Щонайменше одна особа, яка входить до
складу Експертної групи, повинна мати
значний досвід діяльності із захисту прав і
свобод людини і громадянина; така особа
визначається Головою Експертної групи.
До складу Експертної групи не можуть
входити особи:
1) щодо яких наявні обставини, визначені
пунктами 1, 4, 5, 6, 7 частини третьої статті 29
цього Закону, а також особи,
2) які протягом останніх п’яти років до дня
розгляду питання про їх призначення до
складу Експертної групи незалежно від
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тривалості працювали (проходили службу) у
Службі безпеки України, її органах,
підрозділах,
закладах,
установах,
організаціях, підприємствах;
3) які станом на день розгляду питання про
їх призначення до складу Експертної групи є
особами, уповноваженими на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, відповідно до пункту 1
частини першої статті 3 Закону України «Про
запобігання корупції».
Експертна група:
1) за дорученням Президента України
розглядає кандидатів на посаду Голови
Служби
безпеки
України,
внесених
Конкурсною комісією у встановленому цим
Законом порядку, проводить з ними
співбесіду, надає Президенту України
рекомендації щодо обрання кандидата на
посаду Голови Служби безпеки України;
2) надає Президенту України, Комітету
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів,
консультативний висновок на щорічний звіт
про діяльність Служби безпеки України;
3) має право рекомендувати Президенту
України внести до Верховної Ради України
подання про звільнення з посади Голови
Служби безпеки України з обґрунтуванням
наявності підстав для його звільнення;
4) за дорученням Президента України
розглядає скарги на рішення, дії та
бездіяльність Служби безпеки України, її
співробітників та працівників, за наявності
підстав ініціює притягнення винних осіб до
встановленої законом відповідальності;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) надає Президенту України рекомендації
з питань міжнародного співробітництва
Служби безпеки України, у тому числі за
результатами розгляду відповідних питань за
його дорученням;
6) розробляє проекти нормативноправових актів, які відповідно до Конституції
та цього закону затверджує Президент
України, з питань діяльності Служби безпеки
України;
7) здійснює загальний аналіз стану
дотримання прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України; надає Президенту України, Службі
безпеки України та іншим державним органам
рекомендації щодо удосконалення діяльності
Служби безпеки України з метою дотримання
прав і свобод людини і громадянина;
8) здійснює загальний аналіз ефективності
діяльності Служби безпеки України; надає
Президенту України, Службі безпеки України
та іншим державним органам рекомендації
щодо удосконалення діяльності Служби
безпеки України з метою підвищення
ефективності її діяльності;
9) здійснює загальний аналіз стану
забезпечення доброчесності співробітників
Служби безпеки України; надає Президенту
України, Службі безпеки України та іншим
державним органам рекомендації щодо
удосконалення діяльності Служби безпеки
України з метою забезпечення доброчесності
її співробітників.
Уповноважені Президента України з
питань контролю за діяльністю Служби
безпеки України отримують доступ до
державної таємниці у встановленому законом
порядку.
Відмова у наданні доступу до державної
таємниці
має
наслідком
звільнення
уповноваженого Президента України з питань
контролю за діяльністю Служби безпеки
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3. Служба безпеки України регулярно в
порядку, визначеному Президентом України,
інформує
Президента
України,
Раду
національної безпеки і оборони України і
посадових осіб, спеціально призначених
Президентом України, щодо основних питань
своєї діяльності, про випадки порушення
законодавства, а також на їх вимогу надає інші
необхідні відомості.

України. Служба безпеки України забезпечує
Експертній групі доступ до інформації, у тому
числі з обмеженим доступом, необхідної для
здійснення повноважень Експертної групи,
визначених цим Законом.
Експертна група, особи, які до неї входять,
не мають права надавати будь-які письмові чи
усні вказівки, доручення, вимоги тощо з
питань, які безпосередньо стосуються
здійснення оперативно-службової діяльності
Служби безпеки України. За такі дії особи
несуть
відповідальність,
встановленому
законом.
Експертна група, особи, які до неї входять,
не мають права розголошувати інформацію з
обмеженим доступом, яка стала їм відома у
зв’язку зі здійсненням повноважень. За такі дії
особи несуть відповідальність, встановлену
законом
Організаційно-технічне та матеріальнофінансове забезпечення діяльності Експертної
групи здійснює постійно діючий допоміжний
орган, створений Президентом України.»;
-1437- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3.
Парламентський
контроль
за
додержанням Службою безпеки України
конституційних прав і свобод людини і
громадянина здійснюється Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини в
межах його повноважень.
-1438- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Аналогічно, пропонуємо виключити слова
«і посадових осіб, спеціально призначених
Президентом України,» з частини третьої
статті 61 проекту.
-1439- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.62

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Служба безпеки України в порядку,
визначеному Президентом України, інформує
Президента України, Раду національної
безпеки і оборони України та посадових осіб,
визначених Президентом України, щодо
основних питань своєї діяльності, а також на
їхню вимогу надає необхідну інформацію.

Враховано редакційно

Відхилено

у частині третій: слова «посадових осіб,
спеціально
призначених
Президентом
України,» замінити словами «Експертну
групу»; після слів «інші необхідні відомості»
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доповнити словами «, у тому числі з
обмеженим доступом».
-1440- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині третій статті 61 слова «необхідні
відомості» замінити словами «необхідну
інформацію»;

902

903

4. Голова Служби безпеки України
щорічно
подає
Президенту
України
письмовий звіт про діяльність Служби
безпеки України.

5. Голова Служби безпеки України несе
персональну відповідальність за своєчасність,
об’єктивність та повноту наданої інформації.

-1441- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
4. Голова Служби безпеки України
щоквартально подає комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, звіт про актуальні загрози державній
безпеці.
-1442- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
4. Голова Служби безпеки України
щорічно
подає
Президенту
України
письмовий звіт про діяльність Служби
безпеки України та несе персональну
відповідальність
за
своєчасність,
об’єктивність та повноту наданої інформації.
-1443- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
5. Голова Служби безпеки України
щорічно подає Верховній Раді України звіт
про діяльність Служби безпеки України.
-1444- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.62

4. Голова Служби безпеки України
щорічно
подає
Президенту
України
письмовий звіт про діяльність Служби
безпеки України та несе персональну
відповідальність
за
своєчасність,
об’єктивність та повноту наданої інформації.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.62
Враховано редакційно

Частину п’яту статті 61 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «5.
Голова Служби безпеки України несе
персональну
відповідальність
перед
Президентом України за своєчасність,
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повноту, об’єктивність та достовірність
вміщеної у звіті інформації.».
-1445- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину п'яту статті 61 виключити

-1446- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

904

905

906

Стаття 62. Особливості парламентського
контролю за діяльністю Служби безпеки
України

1. Верховна Рада України здійснює
парламентський контроль за діяльністю
Служби безпеки України, приймає закони
України, які визначають і регулюють її
діяльність та повноваження, а також
затверджує відповідні бюджетні асигнування
та приймає рішення щодо звіту про їх
використання.

Після частини 5 статті 61 Розділу VII
доповнити частиною 6 такого змісту: «6. За
наслідками поданого Головою Служби
безпеки України щорічного письмового звіту
про діяльність Служби безпеки України,
Президент України зобов’язаний надати
публічну оцінку роботи та за наявності
достатніх підстав зобов’язаний внести
подання про звільнення Голови Служби
безпеки України Верховній Раді України. »
-1447- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Стаття 62. Контрольні функції Президента
України як глави держави в діяльності
Служби безпеки України
-1448- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
У частині 1 статті 62 законопроєкту слово
"асигнування" пропонується замінити словом
"призначення".
-1449- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Президент України здійснює контроль за
діяльністю Служби безпеки України як
безпосередньо, так і через очолювану ним
Раду національної безпеки і оборони України,
як допоміжним органом.
-1450- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.61

Враховано

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.61

Стаття 63. Особливості парламентського
контролю за діяльністю Служби безпеки
України

1. Верховна Рада України здійснює
парламентський контроль за діяльністю
Служби безпеки України, приймає закони
України, які визначають і регулюють її
діяльність та повноваження, а також
затверджує відповідні бюджетні призначення
та приймає рішення щодо звіту про їх
використання.

Враховано редакційно

частину першу статті 62 викласти в такій
редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

2. Реалізація контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю
Служби безпеки України забезпечується
спеціально створеним комітетом Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольних
функцій Верховної Ради України за
діяльністю органів спеціального призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів.

Пропозиції та поправки до проекту

«1. Верховна Рада України здійснює
парламентський контроль за діяльністю
Служби безпеки України шляхом прийняття
законів України, які визначають і регулюють
її діяльність та повноваження, а також
надання оцінки діяльності Служби безпеки
України на основі її звітів, призначення на
посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки
України,
погодження
і
затвердження
відповідних
бюджетних
асигнування
призначень та прийняття рішення щодо звіту
про їх використання.»;
-1451- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Служба безпеки України регулярно в
порядку, визначеному Президентом України,
інформує
Президента
України,
Раду
національної безпеки і оборони України щодо
основних питань своєї діяльності, стану
дотримання правого порядку в суспільстві ,
надає інші необхідні відомості.
-1452- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Враховано
редакційно у ст.61

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Реалізація контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю
Служби безпеки України забезпечується
парламентським контрольним комітетом.

Враховано частково

2. Реалізація контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю
Служби безпеки України забезпечується
спеціально створеним комітетом Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольних
функцій Верховної Ради України за
діяльністю органів спеціального призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів. Ці
контрольні функції реалізуються зокрема
шляхом надання Комітетом обов’язкового
висновку за результатами заслуховувань про
відповідність кандидатів на посади Першого
заступника, заступників Голови Служби
безпеки України, керівників функціональних
підрозділів Центрального управління та
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керівників регіональних органів Служби
безпеки України перед їх призначенням
Головою Служби безпеки України виключно
в частині відповідності цих кандидатів
вимогам та обмеженням, передбаченими цим
Законом, а також вимогам доброчесності.
-1453- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині другій статті 62 слова
«спеціально створеним» виключити;

-1454- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

908

909

3.
Парламентський
контроль
за
додержанням Службою безпеки України
конституційних прав і свобод людини і
громадянина здійснюється Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини.

У статті 62: 1) частину другу доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Комітет Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів здійснює контроль за реалізацією усіх
завдань, функцій та повноважень Служби
безпеки України, визначених цим Законом.»;
-1455- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано редакційно

Відхилено

-1456- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано редакційно

в частині третій статті 62 після слова
«здійснюється» доповнити словом «також»;
-1457- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано частково

3. Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини здійснює парламентський
контроль за додержанням Службою безпеки
України конституційних прав і свобод
людини і громадянина.

частину третю статті 62 викласти в новій
редакції
: “3. Парламентський контроль за
додержанням Службою безпеки України
конституційних прав і свобод людини та
громадянина здійснюється Уповноваженим
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Верховної Ради України з прав людини,
приписи якого є обов’язковими до виконання
Службою безпеки України. Порушення
співробітником Служби безпеки України
конституційних прав і свобод людини та
громадянина є підставою визнання його
службової невідповідності.”;
-1458- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

частину
третю
доповнити
новими
абзацами такого змісту:
«Служба безпеки України зобов’язана
сприяти та допомагати Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини у
реалізації його повноважень, визначених
законом, та здійсненні контролю за
діяльністю Служби безпеки України.
Відмова
від
співпраці,
умисне
приховування або надання неправдивих
даних, будь-яке незаконне втручання в
діяльність Уповноваженого з метою протидії
тягнуть за собою відповідальність згідно з
законом.
Голова Служби безпеки України несе
персональну відповідальність за забезпечення
співпраці Служби безпеки України із
Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини. При здійсненні контролю за
діяльністю Служби безпеки України, а також
за його результатами Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини має
право:
1) надавати інформацію, у тому числі з
обмеженим доступом, Комітету Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольних
функцій Верховної Ради України за
діяльністю органів спеціального призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів з
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4. Голова Служби безпеки України
щоквартально подає комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено

питань, віднесених до його повноважень, а
також Експертній групі;
2) надавати консультативні висновки до
щорічних звітів про діяльність Служби
безпеки України, зокрема, у частині повноти
та достовірності відомостей про стан
дотримання прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України;
3) безперешкодно відвідувати будівлі та
приміщення Служби безпеки України, її
органів, підрозділів, закладів, зокрема, з
метою виконання функцій національного
превентивного механізму;
4) вносити подання Службі безпеки
України щодо усунення виявлених порушень
прав і свобод людини і громадянина;
5) за зверненнями осіб або за власною
ініціативою
розпочинати
проведення
перевірок у Службі безпеки України,
провадження у справах про порушення прав і
свобод
людини
і
громадянина.
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини з метою здійснення контролю за
діяльністю Служби безпеки України також
користується іншими повноваженнями і
правами, визначеними законом, у тому числі
повноваженнями
у
сфері
захисту
персональних даних.
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини зобов’язаний не розголошувати
інформацію з обмеженим доступом, яка стала
йому відома під час здійснення контролю за
діяльністю Служби безпеки України, крім
випадків, визначених законом. Незаконне
розголошення інформації з обмеженим
доступом тягне відповідальність. встановлену
законом.»;
-1459- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
4. Виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Голова Служби безпеки України
щоквартально подає до парламентського
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питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, звіт про актуальні загрози державній
безпеці.

912

5. Голова Служби безпеки України
щорічно подає Верховній Раді України звіт
про діяльність Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1460- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

частину четверту статті 62 доповнити в
кінці словами «та особисто звітує на засіданні
Комітету.»;
-1461- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

4. Голова Служби безпеки України
щоквартально подає комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, звіт про актуальні загрози державній
безпеці, вжиті заходи із їх попередження і
припинення, а також на надає пояснення на
питання членів Комітету щодо резонансних
подій, пов’язаних з діяльністю Служби
безпеки України.
-1462- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
5. Виключити.

Відхилено

-1463- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

частину п’яту статті 62 доповнити в кінці
словами «та особисто звітує на засіданні
Верховної Ради України.»;
-1464- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

5. Голова Служби безпеки України
щорічно подає Верховній Раді України звіт
про діяльність Служби безпеки України, за
результатами якого Верховна Рада України
визначається щодо стану задовільності роботи
Голови Служби безпеки України.
-1465- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано редакційно

З метою підвищення ефективності
парламентського контролю за діяльністю СБУ
частину п’яту статті 62 проекту пропонуємо
викласти в такій реакції: «5. Голова Служби
безпеки України щорічно, але не пізніше ніж

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

контрольного комітету звіт про актуальні
загрози державній безпеці.

5. Голова Служби безпеки України
щорічно, але не пізніше 1 лютого, подає до
Верховної Ради України звіт про діяльність
Служби безпеки України, що може бути
розглянутий Верховною Радою України в
порядку,
передбаченому
Регламентом
Верховної Ради України. Голова Служби
безпеки
України
несе
персональну
відповідальність за своєчасність, повноту,
об’єктивність та достовірність наданої у звіті
інформації. На вимогу Верховної Ради
України чи парламентського контрольного
комітету Голова Служби безпеки України або
його заступники можуть бути заслухані на
пленарному засіданні Верховної Ради України
чи засіданні парламентського контрольного
комітету.
6. Служба безпеки України у строк, що не
перевищує 15 календарних днів, надає
відповіді на запити та звернення членів
парламентського контрольного комітету, та у
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строк, що не перевищує 10 календарних днів,
надає відповіді на звернення парламентського
контрольного комітету.

до 1 лютого, подає Верховній Раді України
звіт про діяльність Служби безпеки України,
який може бути розглянутий Верховною
Радою України в порядку, встановленому
Регламентом Верховної Ради України. Голова
Служби безпеки України несе персональну
відповідальність перед Верховною Радою
України
за
своєчасність,
повноту,
об’єктивність та достовірність вміщеної у
звіті інформації.».
-1466- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Частину 5 статті 62 викласти у такій
редакції: «5. Голова Служби безпеки України
щорічно, до 1 лютого, подає Верховній Раді
України звіт про діяльність Служби безпеки
України.»
-1467- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Відхилено

частину п’яту статті 62 викласти в новій
редакції:
“5. Голова Служби безпеки України
щорічно подає Верховній Раді України звіт
про діяльність Служби безпеки України. У
разі визнання такого звіту Верховною Радою
України незадовільним це є підставою для
відставки Голови Служби безпеки України.”;
-1468- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Завітневич О. М. (р.к. №38)
5. Голова Служби безпеки України
щорічно, але не пізніше ніж до 1 лютого,
подає Верховній Раді України звіт про
діяльність Служби безпеки України, який
може бути розглянутий Верховною Радою
України
в
порядку,
встановленому
Регламентом Верховної Ради України. Голова
Служби безпеки України несе персональну
відповідальність за своєчасність, повноту,
об’єктивність та достовірність наданої у звіті
інформації.
На вимогу Верховної Ради України чи
комітету Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів Голова Служби безпеки України або
його заступники можуть бути заслухані на
пленарному засіданні Верховної Ради України
чи засіданні комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
За
результатами
такого
заслуховування, розгляду звіту Голови
Служби безпеки України та/або висновків
тимчасових
слідчих
комісій,
комітет
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів
ініціює питання висловлення недовіри
шляхом прийняття відповідного Рішення
Комітету та/або підготовки та внесення на
розгляд Верховної Ради України Постанови
про висловлення недовіри Голові Служби
безпеки України;
Комітет Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, після заслуховування надає висновки
щодо кандидатур на посади Голови Служби
безпеки України та його заступників.
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-1469- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину 5 статті 62 доповнити новим
абзацом такого змісту:
6. Служба безпеки України в термін, що не
перевищує 15 календарних днів, надає
відповіді на запити та звернення членів
комітету Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, та в термін, що не перевищує 10
календарних днів, надає відповіді на
звернення комітету Верховної Ради України,
до предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
-1470- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац другий частини п’ятої статті 62
виключити;

913

-1471- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

Після частини 5 статті 62 Розділу VII
доповнити частиною 6 такого змісту: «6. За
наслідками поданого Головою Служби
безпеки України щорічного звіту, Верховна
Рада України надає оцінку роботи та за
наявності
достатніх
підстав
ініціює
висловлення недовіри Голові Служби безпеки
України.» Обґрунтування: те саме, що до п. 26
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Висновки, обґрунтування

-1472- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано редакційно

доповнити статтю 62 новою частиною
шостою такого змісту:
«6. Порядок здійснення парламентського
контролю за діяльністю Служби безпеки
України відповідно до Конституції України
визначається цим Законом, Регламентом
Верховної Ради України, Законом України
«Про комітети Верховної Ради України»,
Бюджетним кодексом України.»
Обґрунтування:
посилення
парламентського контролю за діяльністю
Служби безпеки України відповідно до
чинних законів та міжнародних стандартів.
-1473- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

Статтю 63 викласти у такій редакції:
«Стаття 63. Контроль за фінансовою
діяльністю Служби безпеки України
1. Фінансовий контроль (аудит) за
діяльністю
Служби
безпеки
України
здійснюється Рахунковою палатою, а також
центральним органом виконавчої влади,
уповноваженим Кабінетом Міністрів України
на реалізацію державної політики у сфері
державного
фінансового
контролю,
відповідно
до
закону.
Контроль
за
витрачанням Службою безпеки України
здійснюється Рахунковою палатою шляхом
проведення аудиту один раз на два роки
2. Служба безпеки України надає
інформацію, необхідну для здійснення
заходів, визначених частиною першою цієї
статті, у повному обсязі. Посадові особи
Рахункової палати, центрального органу
виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом
Міністрів України на реалізацію державної
політики у сфері державного фінансового
контролю, забезпечують нерозголошення
інформації з обмеженим доступом, яка стала
їм відома під час здійснення заходів,
визначених частиною першою цієї статті.».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 64. Контроль за фінансовою
діяльністю Служби безпеки України
1. Фінансовий контроль (аудит) за
діяльністю
Служби
безпеки
України
здійснюється Рахунковою палатою, а також
центральним органом виконавчої влади,
уповноваженим Кабінетом Міністрів України
на реалізацію державної політики у сфері
державного
фінансового
контролю,
відповідно
до
закону.
Контроль
за
витрачанням бюджетних коштів Службою
безпеки України здійснюється Рахунковою
палатою шляхом проведення аудиту один раз
на два роки.
2. Служба безпеки України надає
інформацію, необхідну для здійснення
заходів, визначених частиною першою цієї
статті, у повному обсязі. Посадові особи
Рахункової палати, центрального органу
виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом
Міністрів України на реалізацію державної
політики у сфері державного фінансового
контролю, забезпечують нерозголошення
інформації з обмеженим доступом, що стала
їм відома під час здійснення заходів,
визначених частиною першою цієї статті.
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-1474- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
статтю 63 викласти в новій редакції:
“Стаття 63. Контроль за фінансовою
діяльністю
Служби
безпеки
України
Зовнішній щорічний фінансовий контроль
(аудит) за діяльністю Служби безпеки
України здійснюється Рахунковою палатою і
включається до щорічного звіту про
діяльність
Служби
безпеки
України.
Висновки Рахункової палати обов’язкові до
виконання Службою безпеки України, а у разі
допущення суттєвих порушень у її фінансовій
діяльності, є підставою для визнання
Верховною Радою України звіту про
діяльність
Служби
безпеки
України
незадовільним. “;
-1475- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
у частині 1 статті 63 після слів "за
витрачанням"
доповнити
словами
"бюджетних коштів"

915

916

Зовнішній фінансовий контроль (аудит) за
діяльністю
Служби
безпеки
України
здійснюється Рахунковою палатою.

Стаття 64. Судовий контроль за діяльністю
Служби безпеки України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
у п.3

Враховано

-1476- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано частково

Зовнішній фінансовий контроль (аудит) за
діяльністю
Служби
безпеки
України
здійснюється Рахунковою палатою один раз
на два роки.
-1477- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

В назві статті 64 законопроєкту слово
«судовий» виключити.
-1478- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано частково

3.
Узагальнені
результати
аудиту
включаються до щорічного звіту про
діяльність
Служби
безпеки
України.
Висновки Рахункової палати обов’язкові до
виконання Службою безпеки України.
Стаття 65. Судовий контроль за діяльністю
Служби безпеки України

Статтю 64 викласти в такій редакції:
«Стаття 64. Судовий контроль за
діяльністю Служби безпеки України
1. Служба безпеки України здійснює
повноваження, пов'язані з тимчасовим
обмеженням прав і свобод людини, виключно
за рішенням суду.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Рішення суду, яким дозволено
тимчасове обмеження прав і свобод людини
для виконання повноважень Служби безпеки
України, може бути оскаржене визначеними
цим Законом органами та посадовими
особами, які здійснюють демократичний
цивільний контроль за діяльністю Служби
безпеки
України,
організаціями
громадянського
суспільства,
засобами
масової інформації, громадянами, а також
особами, щодо яких винесене рішення суду
про тимчасове обмеження прав і свобод
людини.
3. Рішення, дії чи бездіяльність Служби
безпеки України, її посадових (службових)
осіб можуть бути оскаржені в суді.».
Обґрунтування:
посилення
судового
контролю за діяльністю Служби безпеки
України відповідно до чинних законів та
міжнародних стандартів.
917
918

1. Рішення, дії чи бездіяльність Служби
безпеки України, її посадових (службових)
осіб можуть бути оскаржені в суді.
2. Контроль за виконанням судових рішень
здійснюють суди.

-1479- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Відповідно до частини третьої статті 129-1
Конституції
України
«контроль
за
виконанням судового рішення здійснює суд».
За таких умов жодної потреби дублювати
згаданий конституційний припис у Законі
України «Про Службу безпеки України» не
має. З огляду на це, пропонуємо частину другу
статті 64 проекту виключити.
-1480- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано редакційно

1. Рішення, дії чи бездіяльність Служби
безпеки України та її посадових (службових)
осіб можуть бути оскаржені в суді.
2.
Шкода,
заподіяна
незаконними
рішеннями, діями, бездіяльністю Служби
безпеки України та її посадових (службових)
осіб правам, свободам та законним інтересам
фізичних і юридичних осіб, підлягає
відшкодуванню у встановленому порядку.

частину другу статті 64 викласти в новій
редакції:
“2.
Такі
позови
розглядаються
невідкладно у першочерговому порядку за
процедурою Кодексу про адміністративне
судочинство.
Шкода
спричинена
незаконними
рішеннями,
діями,
бездіяльністю Служби безпеки України, її
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посадових (службових) осіб, правам свободам
інтересам фізичних, юридичних осіб підлягає
відшкодуванню у повному обсязі в рамках
того ж процесу.”;
-1481- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині другій статті 64 слова «правам
свободам інтересам» замінити словами
«правам, свободам та законним інтересам»;

919

921

Стаття 65. Контроль та нагляд у системі
Служби безпеки України
1. Контроль за виконанням покладених на
Службу безпеки України завдань здійснюють
Голова Служби безпеки України, його
заступники,
начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, регіональних органів, підрозділів,
закладів (підрозділів закладів)і установ
Служби
безпеки
України,
а
також

-1482- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)
Статтю 64 доповнити новою частиною
третьою такого змісту: «3. Суди здійснюють
перевірку обґрунтованості та законності
прийняття співробітниками Служби безпеки
України
рішень
щодо
необхідності
тимчасового обмеження прав і свобод людини
і громадянина під час виконання покладених
на них завдань та надають дозволи на
проведення відповідних дій за наявності
підстав та у порядку, встановлених законом.».
-1483- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано редакційно

-1484- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
1. Контроль за виконанням покладених на
Службу безпеки України завдань здійснюють
Голова Служби безпеки України, його
заступники,
начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, регіональних органів, підрозділів,
тренінгових центрів, установ Служби безпеки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

додати частину третю статті 64 в редакції:
“3. Інформація про оскарження у суді
рішень, дій чи бездіяльності Служби безпеки
України, її посадових (службових) осіб
включається до щорічного звіту про
діяльність Служби безпеки України.”;
920

Висновки, обґрунтування

3.
Суди
здійснюють
перевірку
обґрунтованості та законності прийняття
співробітниками Служби безпеки України
рішень щодо необхідності тимчасового
обмеження прав і свобод людини і
громадянина під час виконання покладених на
них завдань та надають дозволи на
проведення відповідних дій за наявності
підстав та у порядку, встановлених законом.

у пункті 6 частини 4
статті 68

Враховано частково

Стаття 66. Контроль та нагляд у системі
Служби безпеки України
1. Голова Служби безпеки України
організовує
та
забезпечує
здійснення
внутрішнього контролю в Центральному
управлінні, регіональних органах, закладах
(підрозділах закладів) та установах Служби
безпеки України на підставі основних засад
здійснення
внутрішнього
контролю,
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уповноважені ними посадові особи в порядку,
визначеному законом та актами Служби
безпеки України.

України, а також уповноважені ними посадові
особи в порядку, визначеному законом та
актами Служби безпеки України
-1485- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано редакційно

З огляду на близькість об’єктів контролю,
визначених частинами першою і третьою
статті 65 проекту, пропонуємо їх об’єднати в
одну частину першу, виклавши її в такій
редакції: «1. Голова Служби безпеки України,
його заступники, начальники (керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, регіональних органів, підрозділів,
закладів (підрозділів закладів)і установ
Служби
безпеки
України,
а
також
уповноважені ними посадові особи в порядку,
визначеному законом та актами Служби
безпеки України здійснюють контроль за:
виконанням покладених на Службу безпеки
України
завдань;
додержанням
співробітниками Служби безпеки України
Конституції України, цього й інших законів
України, а також прийнятих на їх основі актів
з питань організації та здійснення оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України.». У зв’язку з цим пропонуємо також
змінити нумерацію наступних частин цієї
статті проекту.
-1486- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Враховано редакційно

2. Голова Служби безпеки України
здійснює контроль за повнотою надходжень,
взяттям
бюджетних
зобов’язань
розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня та одержувачами бюджетних коштів і
витрачанням ними бюджетних коштів.

Пропонується частину 2 статті
законопроєкту викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

65

"2. Голова Служби безпеки України
організовує
та
забезпечує
здійснення
внутрішнього контролю в Центральному
управлінні, регіональних органах, закладах
(підрозділах закладів) і установах Служби
безпеки України на підставі основних засад
здійснення
внутрішнього
контролю,
визначених у встановленому законодавством
порядку".

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначених у встановленому законодавством
порядку.
2. Голова Служби безпеки України, його
заступники,
начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, регіональних органів, підрозділів,
закладів (підрозділів закладів) та установ
Служби
безпеки
України,
а
також
уповноважені ними посадові особи в порядку,
визначеному законом та актами Служби
безпеки України, здійснюють контроль за
виконанням покладених на Службу безпеки
України
завдань;
додержанням
співробітниками Служби безпеки України
Конституції України, цього Закону та інших
законів України, а також прийнятих на їх
основі актів з питань організації та здійснення
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України.

3. Голова Служби безпеки України
здійснює контроль за повнотою надходжень,
взяттям
бюджетних
зобов’язань
розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня та одержувачами бюджетних коштів і за
витрачанням ними бюджетних коштів.
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923

3. Гендерний аудит є невід’ємною
складовою внутрішнього аудиту Служби
безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1487- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано частково

Викласти в такій редакції:
"3. Голова Служби безпеки України
організовує
внутрішній
контроль
і
внутрішній аудит та забезпечує їх
здійснення у Службі безпеки України.
Гендерний аудит є невід’ємною складовою
внутрішнього аудиту Служби безпеки
України.”
-1488- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

Частину третю статті 65 Розділу VІІ
викласти в такій редакції:
“3. Голова Служби безпеки України
організовує внутрішній контроль і внутрішній
аудит та забезпечує їх здійснення у Службі
безпеки України. Гендерний аудит є
невід’ємною складовою внутрішнього аудиту
Служби безпеки України.”.
-1489- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано частково

частину третю статті 65 законопроекту
викласти в такій редакції: “3. Голова Служби
безпеки України організовує внутрішній
контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх
здійснення у Службі безпеки України”.
-1490- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Гендерний аудит є невід’ємною
складовою внутрішнього аудиту Служби
безпеки України.

частину 3 статті 65 законопроекту
викласти в такій редакції: “3. Голова Служби
безпеки України організовує внутрішній
контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх
здійснення у Службі безпеки України”.
Обгрунтування:
Зміни до частини 3 статті 65 проекту
Закону спрямовані на усунення недоліків
наведеного положення.
Так, у частині 3 статті 65 проекту Закону
передбачається встановити, що у СБУ
гендерний аудит є невід’ємною складовою
внутрішнього аудиту Служби безпеки
України.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Водночас
частиною
3
статті
15
Бюджетного кодексу України визначено, що
внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована
на удосконалення системи управління,
внутрішнього контролю, запобігання фактам
незаконного,
неефективного
та
нерезультативного використання бюджетних
коштів, виникненню помилок чи інших
недоліків
у
діяльності
розпорядника
бюджетних коштів і підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його
управління, та яка передбачає надання
незалежних висновків і рекомендацій.
Тобто, поточна редакція частині 3 статті 65
проекту Закону не узгоджуватиметься з
Бюджетним кодексом України, а також не
відповідатиме об’єкту, на який спрямований
внутрішній аудит, – діяльність СБУ, її
регіональних органів, установ та організацій,
що належать до сфери її управління, та заходи,
що здійснюються керівниками таких органів,
установ та організацій для дотримання
принципів законності та ефективного
використання бюджетних коштів та інших
активів, досягнення результатів відповідно до
встановленої мети, виконання завдань, планів
і вимог щодо їх діяльності.
-1491- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Частину 3 статті 65 викласти у такій
редакції: «3. Голова Служби безпеки України
організовує внутрішній контроль і внутрішній
аудит та забезпечує їх здійснення у Службі
безпеки України.»
-1492- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину третю статті 65 Розділу VІІ
викласти в такій редакції: “3. Голова Служби
безпеки України організовує внутрішній
контроль і внутрішній аудит, у тому числі
гендерний, а також забезпечує їх здійснення у
Службі безпеки України”.
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924

925

Редакція, прийнята в першому читанні

4. Голова Служби безпеки України, його
заступники,
начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління, регіональних органів, підрозділів,
закладів (підрозділів закладів) і установ
Служби
безпеки
України,
а
також
уповноважені ними на здійснення контролю
посадові особи вживають заходів щодо
дотримання співробітниками Служби безпеки
України Конституції України, цього й інших
законів України, а також підзаконних актів з
питань організації та здійснення оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України.

5. Державний нагляд у сфері охорони праці
за безпечним веденням робіт співробітниками
та працівниками Служби безпеки України,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1493- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Частину третю статті 65 законопроекту
викласти в такій редакції: «3. Голова Служби
безпеки України організовує внутрішній
контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх
здійснення у Службі безпеки України».
-1494- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано частково

Частину третю статті 65 Розділу VІІ
викласти в такій редакції:
“3. Голова Служби безпеки України
організовує внутрішній контроль і внутрішній
аудит та забезпечує їх здійснення у Службі
безпеки України. Гендерний аудит є
невід’ємною складовою внутрішнього аудиту
Служби безпеки України.”.
-1495- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

4. Голова Служби безпеки України, його
заступники,
начальники
(керівники)
функціональних підрозділів Центрального
управління,
регіональних
органів,
підрозділів, тренінгових центрів, установ
Служби
безпеки України, а також
уповноважені ними на здійснення контролю
посадові
особи вживають заходів щодо
дотримання співробітниками Служби безпеки
України Конституції України, цього й інших
законів України, а також підзаконних актів з
питань організації та здійснення оперативнослужбової діяльності Служби
безпеки
України.
-1496- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Частину четверту статті 65 виключити.
-1497- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
У другому реченні частини п’ятої статті 65
проекту перед словами «органами виконавчої

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Редакційно
враховано у ч.1 цієї
статті

Враховано

Враховано

5. Державний нагляд у сфері охорони праці
за
безпечним
виконанням
робіт
співробітниками та працівниками Служби
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державний технічний нагляд за додержанням
вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, контроль за забезпеченням пожежної
безпеки та за забезпеченням санітарного та
епідеміологічного благополуччя в Службі
безпеки України здійснюється відповідними
підрозділами Центрального управління або
уповноваженими співробітниками Служби
безпеки України. Порядок взаємодії між
Службою безпеки України та органами
виконавчої влади, що реалізують державну
політику у зазначених сферах, визначається
спільними актами Служби безпеки України та
цих органів.

Пропозиції та поправки до проекту

влади»
пропонуємо
додати
«центральними».
-1498- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

слово

У статті 65: 1) у частині п’ятій слова
«підрозділами Центрального управління або
уповноваженими співробітниками Служби
безпеки України. Порядок взаємодії між
Службою безпеки України та» та слова
«визначається спільними актами Служби
безпеки України та цих органів» виключити;
-1499- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У частині п’ятій статті 65 після слів «або
уповноваженими
співробітниками»
доповнити словами «регіональних органів»;

-1500- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

926

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безпеки України, державний технічний нагляд
за додержанням вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, контроль за
забезпеченням пожежної безпеки та за
забезпеченням
санітарного
та
епідеміологічного благополуччя у Службі
безпеки України здійснюються відповідними
підрозділами Центрального управління або
уповноваженими
співробітниками
регіональних органів Служби безпеки
України. Порядок взаємодії між Службою
безпеки України та центральними органами
виконавчої влади, що реалізують державну
політику у зазначених сферах, визначається
спільними актами Служби безпеки України та
цих органів.

доповнити новими частинами шостою,
сьомою такого змісту:
«6. У Службі безпеки України утворюється
та діє Управління внутрішнього контролю з
метою
забезпечення
дотримання
співробітниками Служби безпеки України
прав і свобод людини і громадянина,
забезпечення доброчесності співробітників
Служби безпеки України, дотримання ними
правил етичної поведінки.
7.
У
Службі
безпеки
України
запроваджується та діє внутрішній контроль
та внутрішній аудит у встановленому законом
порядку.»
927

928

Стаття 66. Участь громадськості у
здійсненні
демократичного
цивільного
контролю за діяльністю Служби безпеки
України
1. Громадяни України та їх об’єднання
беруть участь у здійсненні цивільного
контролю
в
порядку,
встановленому
Конституцією України та законами України, з

-1501- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)
Частину першу статті 66 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «1.

Враховано

Стаття 67. Участь громадськості у
здійсненні
демократичного
цивільного
контролю за діяльністю Служби безпеки
України
1. Громадяни України та їх об’єднання
беруть участь у здійсненні демократичного
цивільного контролю за діяльністю Служби
безпеки України в порядку, встановленому
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урахуванням
Законом.

929

обмежень,

визначених

Пропозиції та поправки до проекту

цим

2. Служба безпеки України інформує про
свою діяльність через засоби масової
інформації, свій офіційний веб-сайт, шляхом
надання відповідей на запити на доступ до
публічної інформації та в інших передбачених
законодавством формах в обсязі, визначеному
Головою Служби безпеки України.

Громадяни України та їх об’єднання беруть
участь
у
здійсненні
демократичного
цивільного контролю за діяльністю Служби
безпеки України в порядку, встановленому
Конституцією України та законами України, а
також з урахуванням обмежень, визначених
цим Законом.».
-1502- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 2 статті 66 викласти у такій
редакції:
"2. Служба безпеки України інформує про
свою діяльність через засоби масової
інформації та в інший спосіб. Служба безпеки
України оприлюднює публічну інформацію
на своєму офіційному веб-сайті в порядку,
визначеному статтею 15 Закону України “Про
доступ до публічної інформації” та забезпечує
надання інформації у відповідь на запити в
порядку визначеному Законом України «Про
доступ до публічної інформації»."
-1503- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
2. Служба безпеки України інформує про
свою діяльність через засоби масової
інформації та в інший спосіб. Служба безпеки
України оприлюднює публічну інформацію
на своєму офіційному веб-сайті в порядку,
визначеному статтею 15 Закону України “Про
доступ до публічної інформації” та забезпечує
надання інформації у відповідь на запити в
порядку визначеному Законом України «Про
доступ до публічної інформації».
-1504- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Конституцією України та законами України, а
також з урахуванням обмежень, визначених
цим Законом.

Враховано частково

2. Служба безпеки України інформує про
свою діяльність через засоби масової
інформації, свій офіційний веб-сайт, шляхом
надання відповідей на запити про доступ до
публічної інформації у формі та в обсязі,
передбачених законодавством.

Враховано частково

Враховано частково

Частину другу статті 66 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «2.
Служба
безпеки
України
інформує
громадськість про свою діяльність через
засоби масової інформації, свій офіційний
веб-сайт, шляхом надання відповідей на
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3.
Забороняється
встановлювати
обмеження на інформацію щодо загального
бюджету Служби безпеки України, її
компетенції та функцій, а також випадків
протиправних дій співробітників Служби
безпеки України з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

запити на доступ до публічної інформації та в
інших
передбачених
законодавством
формах.».
-1505- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину другу статті 66 викласти в такій
редакції:
"2. Служба безпеки України інформує про
свою діяльність через засоби масової
інформації, свій офіційний веб-сайт, шляхом
надання відповідей на запити на доступ до
публічної
інформації
в
передбачених
законодавством формах та обсязі.".
-1506- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

-1507- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Враховано

-1508- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-1509- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Частину третю статті 66 виключити.
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4. Обмеження щодо поширення інформації
про діяльність Служби безпеки України
встановлюються законом.

-1510- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 4 статті 66 викласти у такій
редакції:
"4. Обмеження доступу до інформації про
діяльність
Служби
безпеки
України

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

4. Обмеження доступу до інформації про
діяльність
Служби
безпеки
України
здійснюється відповідно до Закону України
“Про доступ до публічної інформації" з
урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
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5.
Для
забезпечення
громадського
контролю за діяльністю Служби безпеки
України та сприяння участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики у
сфері державної безпеки при Центральному
управління
Служби
безпеки
України
функціонують тимчасові консультативнодорадчі органи – громадські ради.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

здійснюється відповідно до Закону України
“Про доступ до публічної інформації”"
-1511- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

4. Обмеження доступу до інформації про
діяльність
Служби
безпеки
України
здійснюється відповідно до Закону України
“Про доступ до публічної інформації”.
-1512- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано редакційно

частину четверту статті 66 викласти в
новій редакції:
“4.
Обмеження
щодо
поширення
інформації про діяльність Служби безпеки
України встановлюються законами “Про
інформацію”, “Про державн таємницю”, “Про
доступ до публічної інформації”.”;
-1513- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

5.
Для
забезпечення
громадського
контролю за діяльністю Служби безпеки
України та сприяння участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики у
сфері державної безпеки при Центральному
управління
Служби
безпеки
України
функціонують тимчасові консультативнодорадчі органи – громадські ради. Положення
про громадські ради затверджує Голова
Служби безпеки України за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
-1514- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5.
Для
забезпечення
громадського
контролю за діяльністю Служби безпеки
України та сприяння участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики у
сфері державної безпеки при Центральному
управлінні Служби безпеки України Голова
Служби безпеки за пропозицією громадських
організацій
може
створювати
консультативно-дорадчий орган – громадську
раду при Службі безпеки України.
Чисельність, вимоги до членів такої
громадської ради та порядок її роботи
визначаються Головою Служби безпеки
України.

З метою уточнення змісту громадського
контролю за діяльністю СБУ та уточнення
суб’єктного
складу
учасників
такого
контролю частину п’яту статті 66 проекту
пропонуємо викласти в такій редакції: «5. Для
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Пропозиції та поправки до проекту

забезпечення громадського контролю за
діяльністю Служби безпеки України та
сприяння участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики у сфері
державної безпеки при Центральному
управління Служби безпеки України Головою
Служби безпеки за пропозицією громадських
організацій із всеукраїнським статусом, до
статутних завдань яких належить здійснення
консультативної, експертної або іншої
допомоги (сприяння) у сфері національної
безпеки України, може створюватися
тимчасовий консультативно-дорадчий орган –
громадська рада при Службі безпеки України.
Чисельність, вимоги щодо членів такої
громадської ради та порядок її роботи
визначається Головою Служби безпеки
України.»
-1515- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Частину 5 статті 66 виключити.
-1516- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

Частину п’яту статті 66 виключити.
933

Члени таких консультативно дорадчих
органів в обов’язковому порядку проходять
перевірку, передбачену пунктом 10 частини
першої статті 11 цього Закону, та
контррозвідувальне опитування.

934

935

Стаття

67.

Нагляд

за

додержанням

6. Члени громадської ради, зазначеної в
частині п'ятій цієї статті, в обов’язковому
порядку проходять перевірку, передбачену
пунктом 10 частини першої статті 11 цього
Закону, та контррозвідувальне опитування.
-1517- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Статтю 66 Розділу VII законопроекту,
доповнити пунктом «6.» наступного змісту:
«6. Громадяни України відповідно до
законодавства мають право звернутися до
Служби безпеки України із зауваженнями,
пропозиціями, що стосуються її діяльності,
щодо реалізації та захисту своїх прав чи
скаргою про їх порушення.».
-1518- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Відхилено

Стаття

68.

Нагляд

за

додержанням
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Пропозиції та поправки до проекту

Службою безпеки України законів України
під час виконання покладених на неї завдань

Пропонуємо уточнити назву статті 67
проекту, виклавши її в такій редакції: «Стаття
67. Прокурорський нагляд за додержанням
Службою безпеки України законів України
під час виконання покладених на неї завдань».
-1519- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

Частину першу статті 67 викласти у такій
редакції: «1. Нагляд за негласними й іншими
слідчими та розшуковими діями, іншою
діяльністю та заходами Служби безпеки
України
здійснюється
Генеральним
прокурором
та
уповноваженими
ним
прокурорами за наявності підстав та у
порядку, визначених законом.».
-1520- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

1. Нагляд за негласними та іншими
слідчими
і
розшуковими
діями
функціональних підрозділів Центрального
управління і регіональних органів Служби
безпеки України здійснюється Генеральним
прокурором
та
уповноваженими
ним
прокурорами у порядку, визначеному
законом.

Відхилено

частину другу статті 67 виключити.
Обґрунтування:
частина
друга
неправомірно
обмежує
здійснення
Генеральним прокурором та уповноваженими
ним прокурорами нагляду за негласними й
іншими слідчими та розшуковими діями
відповідних підрозділів Служби безпеки
України.
-1521- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

2.
Під
час
здійснення
заходів
прокурорського нагляду уповноваженим
прокурорам не надаються документи, що
містять відомості про осіб, залучених або які
були
залучені
до
конфіденційного
співробітництва із Службою безпеки України
чи до надання допомоги як негласні
позаштатні працівники, про належність
конкретних осіб до оперативних підрозділів
Служби безпеки України, а також про методи,
сили і засоби оперативно-розшукової,
контррозвідувальної
діяльності
Служби
безпеки України та виконання нею
розвідувальних
заходів,
планування,
організацію, фінансування та матеріальнотехнічне
забезпечення
оперативнорозшукових, контррозвідувальних заходів.

1. Нагляд за негласними й іншими
слідчими
та
розшуковими
діями
функціональних підрозділів Центрального
управління і регіональних органів Служби
безпеки України здійснюється Генеральним
прокурором
та
уповноваженими
ним
прокурорами у порядку, визначеному
законом.
2.
Під
час
здійснення
заходів
прокурорського нагляду уповноваженим
прокурорам не надаються документи, що
містять відомості про осіб, залучених або тих,
що були залучені до конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
чи до надання допомоги як негласні
позаштатні працівники, про належність
конкретних осіб до оперативних підрозділів
Служби безпеки України, а також про методи,
сили і засоби оперативно-розшукової,
контррозвідувальної
діяльності
Служби
безпеки України та виконання нею
розвідувальних
заходів,
планування,
організацію, фінансування та матеріальнотехнічне
забезпечення
оперативнорозшукових, контррозвідувальних заходів.

Стаття 68. Щорічний звіт про діяльність
Служби безпеки України
1. Голова Служби безпеки України
кожного року до 1 квітня затверджує
щорічний звіт про діяльність Служби безпеки
України за попередній календарний рік.

Висновки, обґрунтування

Службою безпеки України законів України
під час виконання покладених на неї завдань

Частину другу статті 67 виключити.
-1522- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

В тексті частини другої статті 67 після
словосполучення
«та
виконання
нею
розвідувальних
заходів»
додати
словосполучення «(окрім розвідувальних
заходів, що проводяться на підставі рішення
суду)»;
-1523- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
в частині першій статті 68 замінити
“квітня” на “березня”;
-1524- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано

Стаття 69. Щорічний звіт про діяльність
Служби безпеки України
1. Голова Служби безпеки України
щорічно, але не пізніше 1 лютого, подає до
Верховної Ради України та Президенту
України звіт про діяльність Служби безпеки
України.
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2. Голова Служби безпеки України
направляє щорічний звіт про діяльність
Служби безпеки України протягом трьох днів
з дня його затвердження Президенту України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У частині першій статті 68 слова «до 1
лютого» замінити словами «, але не пізніше
ніж до 1 лютого,», а слова «за попередній
календарний рік» виключити;
-1525- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

У розділі І законопроекту частину другу
статті 68 нової редакції Закону України «Про
Службу безпеки України», яка передбачається
законопроектом, після слів «Президенту
України» доповнити словами «та Верховній
Раді України».
-1526- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

У статті 68 частину другу викласти у такій
редакції:
«Не пізніше наступного робочого дня з
дня затвердження Голова Служби безпеки
України направляє щорічний звіт про
діяльність Служби безпеки України протягом
трьох днів з дня його затвердження
Президенту України, Верховній Раді України,
Уповноваженому Верховної Ради України з
прав людини, Кабінету Міністрів України, а
також забезпечує його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Служби безпеки
України. Доступ до щорічного звіту про
діяльність Служби безпеки України, а також
відомостей, які у ньому зазначаються
відповідно до цього Закону, не може бути
обмежено.»;
-1527- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Частину другу статті 68 виключити.
941

3. Комітет Верховної Ради України, до

-1528- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Парламентський контрольний комітет,
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, протягом одного місяця з дня
затвердження щорічного звіту про діяльність
Служб
безпеки
України
проводить
комітетські слухання та заслуховує Голову
Служби безпеки України щодо результатів
діяльності Служби безпеки України та стану
виконання завдань Служби безпеки України,
визначених цим Законом, за результатами
якого
затверджується
обґрунтований
висновок цього Комітету Верховної Ради
України.

У частині третій статті 68
слова “проводить комітетські слухання
та” виключити
слова
“за
результатами
якого
затверджується обґрунтований висновок
цього Комітету Верховної Ради України”
виключити
слово “заслуховує” замінити словами
“може заслуховувати”;
-1529- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

У частині 3 статті 68 (щодо щорічного
звіту про діяльність СБУ) пропонується: слова
“проводить комітетські слухання та” та
слова
“за
результатами
якого
затверджується обґрунтований висновок
цього Комітету Верховної Ради України”
виключити, а слово “заслуховує” замінити
словами “може заслуховувати”;
-1530- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Частину 3 статті 68 викласти у такій
редакції: «3. Комітет Верховної Ради України,
до предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, протягом одного місяця з дня
затвердження щорічного звіту про діяльність
Служби безпеки України може заслуховувати
Голову Служби безпеки України щодо
результатів діяльності Служби безпеки
України та стану виконання завдань Служби
безпеки України, визначених цим Законом.»
-1531- Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

протягом одного місяця з дня отримання
щорічного звіту про діяльність Служби
безпеки України проводить комітетські
слухання, під час яких розглядає щорічний
звіт про діяльність Служби безпеки України
та заслуховує Голову Служби безпеки
України щодо результатів діяльності Служби
безпеки України, за результатами яких
затверджується обґрунтований висновок
парламентського контрольного комітету щодо
ефективності виконання завдань, покладених
на Службу безпеки України відповідно до
цього Закону, а також надаються рекомендації
щодо вдосконалення діяльності Служби
безпеки
України.
Рекомендації
парламентського контрольного комітету є
обов’язковими до розгляду Службою безпеки
України. Голова Служби безпеки України
повідомляє про результати розгляду наданих
рекомендацій протягом 30 днів з дня
проведення
комітетських
слухань.
Парламентський контрольний комітет за
результатами розгляду щорічного звіту про
діяльність Служби безпеки України може
рекомендувати Президенту України внести до
Верховної Ради України подання про
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України з обґрунтуванням підстав для його
звільнення.

У статті 68 проекту Закону (щодо
щорічного звіту про діяльність СБУ): у
частині третій слова “проводить комітетські
слухання та” та слова “за результатами якого
затверджується обґрунтований висновок
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Пропозиції та поправки до проекту

цього Комітету Верховної Ради України”
виключити, а слово “заслуховує” замінити
словами “може заслуховувати”;
-1532- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

У статті 68 частину третю викласти у такій
редакції: «Комітет Верховної Ради України,
до предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, протягом одного місяця з дня
отримання щорічного звіту про діяльність
Служб
безпеки
України
проводить
комітетські слухання, під час яких розглядає
щорічний звіт про діяльність Служби безпеки
України та заслуховує Голову Служби
безпеки України щодо результатів діяльності
Служби безпеки України, за результатами
яких затверджується обґрунтований висновок
цього Комітету Верховної Ради України щодо
ефективності виконання завдань, покладених
на Службу безпеки України відповідно до
цього Закону, а також надаються рекомендації
щодо удосконалення діяльності Служби
безпеки України. Рекомендації Комітету
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів, є
обов’язковими до розгляду Службою безпеки
України. Голова Служби безпеки України
повідомляє про результати розгляду наданих
рекомендацій протягом 30 днів з дня
проведення комітетських слухань. Комітет
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
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4. У щорічному звіті про діяльність
Служби безпеки України зазначаються
відомості про:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів за
результатами розгляду щорічного звіту про
діяльність Служби безпеки України може
рекомендувати Президенту України внести до
Верховної Ради України подання про
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України з обґрунтуванням наявності підстав
для його звільнення.».
-1533- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

У статті 68 законопроекту (щодо
щорічного звіту про діяльність СБУ)
пропонується: у частині третій слова
“проводить комітетські слухання та” та слова
“за результатами якого затверджується
обґрунтований висновок цього Комітету
Верховної Ради України” виключити”;
-1534- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано редакційно

Щодо
повноважень
спеціального
парламентського комітету відносно СБУ (3
поправки, підготовлені за вказівкою Голови
СБУ)
У статті 68 законопроекту (щодо
щорічного звіту про діяльність СБУ)
пропонується:
у частині третій слова “проводить
комітетські слухання та” та слова “за
результатами
якого
затверджується
обґрунтований висновок цього Комітету
Верховної Ради України” виключити, а слово
“заслуховує” замінити словами “може
заслуховувати”;
-1535- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

в абзаці першому частини четвертої статті
68 слова «відомості про» замінити словами
«такі відомості»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. У щорічному звіті про діяльність
Служби безпеки України зазначаються такі
відомості:
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943

1) загальні відомості про стан виконання
завдань Служби безпеки України, визначених
цим Законом;
2) узагальнені результати оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України;

944

945

3) узагальнені відомості про стан власної
безпеки, а саме узагальнені результати
оперативно-службової діяльності підрозділу
Центрального управління Служби безпеки
України, на який покладається реалізація
повноважень із забезпечення власної безпеки;
кількість повідомлень співробітників та
працівників Служби безпеки України про
протиправні дії або бездіяльність інших
працівників Служби безпеки України,
узагальнені результати їх розгляду та вжитих
заходів; кількість скарг на дії або
бездіяльність співробітників та працівників

Пропозиції та поправки до проекту

-1536- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 2 частини 4 статті 68 після слів
"Служби безпеки України" доповнити
словами "у тому числі статистичні відомості
щодо
кількості
впроваджених
контррозвідувальних заходів (по кожному
виду заходів окремо), кількості відкритих та
підстав закриття оперативно-розшукових
справ, кількості відкритих кримінальних
проваджень, кількості справ, переданих до
суду та результати їхнього розгляду тощо."
-1537- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
2) узагальнені результати оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України, у тому числі статистичні відомості
щодо
кількості
впроваджених
контррозвідувальних заходів (по кожному
виду заходів окремо), кількості відкритих та
підстав закриття оперативно-розшукових
справ, кількості відкритих кримінальних
проваджень, кількості справ, переданих до
суду та результати їхнього розгляду тощо.
-1538- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
У частині четвертій статті 68: пункти 3, 4
викласти у такій редакції: «3) узагальнені
відомості про забезпечення доброчесності
співробітників Служби безпеки України, у
тому числі:
узагальнені
результати
оперативнослужбової
діяльності
Управління
внутрішнього контролю Служби безпеки
України;
кількість повідомлень співробітників та
працівників Служби безпеки України про
протиправні дії або бездіяльність інших

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) узагальнені відомості про стан
виконання завдань Служби безпеки України,
визначених цим Законом;
2) узагальнені результати оперативнослужбової діяльності Служби безпеки
України, у тому числі кількість відкритих і
закритих контррозвідувальних та оперативнорозшукових
справ,
закритих
контррозвідувальних справ у результаті
притягнення
особи
до
кримінальної
відповідальності за дії, що були підставами
для заведення контррозвідувальної справи.

Відхилено

Відхилено

3) узагальнені відомості про стан власної
безпеки;
4) відомості про загальну кількість ухвал
суду про надання дозволів на проведення
контррозвідувальних
та
оперативнорозшукових заходів та ухвал суду про відмову
в
наданні
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
та
оперативнорозшукових заходів;
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Служби безпеки України,
результати їх розгляду;

узагальнені

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

працівників Служби безпеки України,
узагальнені результати їх розгляду та вжитих
заходів;
кількість скарг на дії або бездіяльність
співробітників та працівників Служби
безпеки України, узагальнені результати їх
розгляду;
відомості про результати проведених
перевірок на доброчесність, моніторингу
способу життя співробітників Служби
безпеки України;
відомості про результати проведення
атестації, оцінювання результатів службової
діяльності співробітників Служби безпеки
України;
відомості про інші заходи, вжиті з метою
забезпечення доброчесності та правил етичної
поведінки співробітниками Служби безпеки
України;
4) відомості про стан дотримання прав і
свобод людини і громадянина у діяльності
Служби безпеки України, у тому числі:
узагальнені
відомості
про
обсяг
обмеження прав і свобод людини і
громадянина під час виконання завдань
Служби безпеки України;
відомості кількість повідомлень про
порушення прав і свобод людини і
громадянина під час виконання завдань
Служби безпеки України за кожним із видів
порушень, результати розгляду таких
повідомлень, відомості про вжиті заходи за
результатами розгляду таких повідомлень;
відомості про заходи, вжиті для
притягнення
до
відповідальності
співробітників та працівників Служби
безпеки України, які здійснювали, порушення
прав і свобод людини і громадянина під час
виконання завдань Служби безпеки України,
сприяли таким порушенням, терпимо
ставились до таких порушень, не повідомляли
про відомі їм випадки таких порушень;
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4) стан дотримання прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України;

Пропозиції та поправки до проекту

відомості про інші заходи, вжиті Службою
безпеки України з метою забезпечення
дотримання прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України.»;
-1539- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
пункт третій частини четвертої стаття 68
викласти в такій редакції:
"3) узагальнені відомості про стан власної
безпеки;"
пункт четвертий частини четвертої стаття
68 викласти в такій редакції:
"4) відомості про загальну кількість ухвал
суду про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних
та
оперативно
розшукових заходів та ухвал суду про відмову
у
наданні
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
та
оперативно
розшукових заходів;
-1540- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 4 частини 4 статті 68 після слів
"Служби безпеки України" доповнити
словами "у тому числі інформація про
задоволення запитів на інформацію".
-1541- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
4) стан дотримання прав і свобод людини і
громадянина у діяльності Служби безпеки
України, у
тому числі інформація про
задоволення запитів на інформацію;
-1542- Н.д. Кондратюк О. К. (р.к. №166),
Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208), Н.д. Бардіна
М. О. (р.к. №61), Н.д. Жмеренецький О. С.
(р.к. №391)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

5) інформація про стан дотримання прав і
свобод людини і громадянина у діяльності
Служби безпеки України та дотримання
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків;

Відхилено

Враховано
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5) інші необхідні відомості про діяльність
Служби безпеки України.

Пропозиції та поправки до проекту

Доповнити пункт 4 частини четвертої
статті 68 проекту новими словами такого
змісту:
«та дотримання рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків».
-1543- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 5 частини 4 статті 68 викласти у
такій редакції:
" 5) узагальнені результати розгляду
питань про розкриття інформації про шкоду
або
загрозу
суспільним
інтересам
співробітниками Служби безпеки України та
про заходи щодо здійснення державного
захисту викривачів".
-1544- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
пункт 5 частини четвертої статті 68
замінити пунктами 5-7 такого змісту:
«5)
оцінка
ефективності
та
результативності діяльності Служби безпеки
України;
6) дотримання прав людини під час
співробітництва Служби безпеки України з
органами та установами іноземних держав,
міжнародними організаціями;
7) стан та ефективність фінансування, інші
необхідні відомості про забезпечення
діяльності Служби безпеки України.».
Обґрунтування:
посилення
парламентського контролю за діяльністю
Служби безпеки України відповідно до
міжнародних стандартів.
-1545- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6) інформація про стан та ефективність
фінансування, інші необхідні відомості про
забезпечення діяльності Служби безпеки
України;
7) інформація про оскарження у суді
рішень, дій чи бездіяльності Служби безпеки
України та її посадових (службових) осіб;
8) пояснення фактів у роботі Служби
безпеки України, що викликали значний
суспільний резонанс.

Враховано частково

Враховано частково

5) узагальнені результати розгляду питань
про розкриття інформації про шкоду або
загрозу
суспільним
інтересам
співробітниками Служби безпеки України та
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

про заходи щодо здійснення державного
захисту викривачів;
6) кількість документів щодо яких були
зняті обмеження в доступі до інформації із
зазначенням підстави для зняття відповідного
обмеження, у тому
числі у зв’язку з
суспільною необхідністю;
7) інші необхідні відомості про діяльність
Служби безпеки України.
-1546- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

5) пояснення фактів в роботі Служби
безпеки України, які викликали значний
суспільний резонанс та інші необхідні
відомості про діяльність Служби безпеки
України;
-1547- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1548- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

пункт 5 частини четвертої статті 68
виключити
-1549- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Пункт 5 частини 4 статті 68 виключити.
-1550- Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85)

Враховано

пункт 5 частини четвертої виключити.
-1551- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано

У статті 68 законопроекту (щодо
щорічного звіту про діяльність СБУ)
пропонується: пункт 5 частини четвертої
виключити.
-1552- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано

Щодо
повноважень
спеціального
парламентського комітету відносно СБУ (3
поправки, підготовлені за вказівкою Голови
СБУ)
У статті 68 законопроекту (щодо
щорічного звіту про діяльність СБУ)
пропонується:

514

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пункт 5 частини четвертої (щодо
включення до щорічного звіту про діяльність
СБУ (крім конкретних відомостей) також
“інших необхідних відомостей про діяльність
Служби безпеки України”) виключити.
-1553- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у пункті 5 слово «необхідні» виключити;
-1554- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Парубій А. В.
(р.к. №187), Н.д. Забродський М. В. (р.к.
№189), Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85),
Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
У частині 4 статті 68 слова: «9) інші
відомості про діяльність Служби безпеки
України.» - виключити

948

949

950

-1555- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 4 статті 68 доповнити пунктом 6
такого змісту:
"6) кількість документів щодо яких були
зняті обмеження в доступі до інформації із
зазначенням підстави для зняття відповідного
обмеження, у тому числі у зв’язку з
суспільною необхідністю".
-1556- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Частину 4 статті 68 доповнити пунктом 7
такого змісту:
"7) інші необхідні відомості про діяльність
Служби безпеки України".
-1557- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Голова Служби безпеки України несе

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Враховано частково

Враховано редакційно

4. Голова Служби безпеки України несе
персональну відповідальність за повноту та
достовірність відомостей, зазначених у
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5. Протягом трьох днів після подання
Президенту України щорічного звіту Служба
безпеки України з дотриманням вимог статті
20 цього Закону оприлюднює інформацію про
напрями та основні результати своєї
діяльності за звітний період, а також стан
доброчесності співробітників та працівників
Служби безпеки України («Білу книгу»).

Пропозиції та поправки до проекту

персональну відповідальність за повноту та
достовірність відомостей, зазначених у
щорічному звіті про діяльність Служби
безпеки України.».
-1558- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 1 частини 5 статті 68 викласти у
такій редакції:
"Протягом трьох днів після подання
Президенту України щорічного звіту Служба
безпеки України з дотриманням вимог статті
20 цього Закону оприлюднює відповідний
щорічний звіт, а також стан доброчесності
співробітників та працівників Служби
безпеки України («Білу книгу») на своєму
офіційному веб-сайті."
-1559- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
5. Протягом трьох днів після подання
Президенту України щорічного звіту Служба
безпеки України з дотриманням вимог статті
20 цього Закону оприлюднює відповідний
щорічний звіт, а також стан доброчесності
співробітників та працівників Служби
безпеки України («Білу книгу») на своєму
офіційному
веб-сайті.
Відомості,
що
становлять зміст «Білої книги», є відкритими
та публічними, доступ до них не може бути
обмежено.
-1560- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

щорічному звіті про діяльність Служби
безпеки України.
Враховано частково

5. Протягом трьох днів після подання
Президенту України щорічного звіту Служба
безпеки України з дотриманням вимог статті
17 цього Закону оприлюднює інформацію про
напрями та основні результати своєї
діяльності за звітний період Служби безпеки
України («Біла книга»).

Враховано частково

Враховано частково

перший абзац частини п’ятої статті 68
викласти в новій редакції:
“5. Протягом трьох днів після подання
Президенту України щорічного звіту Служба
безпеки України з дотриманням вимог статті
20 цього Закону оприлюднює інформацію про
напрями та основні результати своєї
діяльності за звітний період, а також стан
доброчесності співробітників та працівників,
висновки Рахункової палати, інформацію про
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Пропозиції та поправки до проекту

оскарження у суді рішень, дій чи
бездіяльності Служби безпеки України, її
посадових (службових) осіб, інформацію про
приписи Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини Службі безпеки
України («Білу книгу»).”;
-1561- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після статті 68 доповнити новим розділом
та статтями такого змісту:
«Розділ VIII. Особливості розкриття
інформації про шкоду або загрозу суспільним
інтересам
Стаття 69. Вимоги до розкриття інформації
про шкоду або загрозу суспільним інтересам,
що віднесена до державної/розвідувальної
таємниці
1. Розкриття інформації про шкоду або
загрозу суспільним інтересам, що становить
державну/розвідувальну таємницю (крім
випадку, коли інформація формально зберігає
статус такої таємниці, але відпали законні
підстави
для
цього),
здійснюється
співробітниками Служби безпеки України чи
іншими особами, яким така інформація стала
відома у зв'язку виконанням професійної,
господарської,
громадської,
наукової
діяльності, проходженням нею служби чи
навчання, через внутрішні канали розкриття
такої інформації.
2. Розкриття державної/розвідувальної
таємниці через регулярні канали може бути
здійснене виключно у випадку якщо:
1) попереднє розкриття інформації через
внутрішні канали не привело до ефективних
результатів у встановлений для її перевірки
або розслідування строк, a шкода вже була
нанесена або загроза суспільним інтересам
зберігається;
2) в структурі Служби безпеки України не
створений
спеціально-уповноважений
підрозділ (внутрішній канал для повідомлення
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформації з обмеженим доступом) про шкоду
або загрозу суспільним інтересам через які
може бути розкрита відповідна інформація;
3) є реальна загроза знищення документів
або доказів, що стосуються поширюваної
інформації.
3. Розкриття інформації про шкоду або
загрозу суспільним інтересам, що становить
державну/розвідувальну таємницю (крім
випадку, коли інформація формально зберігає
статус такої таємниці, але відпали законні
підстави для цього), через зовнішні канали
може бути здійснено виключно у випадку
якщо:
1) попереднє розкриття інформації через
внутрішні та регулярні канали не привело до
ефективних результатів у встановлений для її
перевірки або розслідування строк;
2)
регулярні
канали
не
будуть
ефективними, оскільки інформація про шкоду
або загрозу суспільним інтересам, що
розкривається, належить до такої, що згідно із
Законом
України
«Про
інформацію»
вважається предметом суспільного інтересу і
право громадськості знати цю інформацію
переважає потенційну шкоду від її
поширення;
3)
повідомлення
інформації
через
внутрішні та регулярні канали не дало
ефективних результатів у встановлений для її
перевірки
або
розслідування
строк
(відмовлено у проведенні перевірки або
розслідуванні
повідомленої
інформації;
виявлені порушення не призвели до
притягнення
чи
початку
процедури
притягнення винних осіб до відповідальності,
відновлення порушених прав і свобод осіб,
відшкодування завданої шкоди; не вжито
заходів щодо припинення діянь або
бездіяльності,
інформацію
про
які
повідомлено; не вжито заходів щодо
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запобігання шкоді чи загрозам, інформацію
про які повідомлено тощо).
Стаття 70. Внутрішній канал для
повідомлення інформації з обмеженим
доступом
1. В структурі Служби безпеки України діє
спеціально-уповноважений
підрозділ
(внутрішній
канал
для
повідомлення
інформації з обмеженим доступом).
2.
Посадові
особи
спеціальноуповноваженого підрозділу уповноважені
приймати повідомлення, що містять таємну
інформацію,
зокрема
державну
та
розвідувальну таємницю.
3. Повідомлення інформації про можливі
факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання корупції»
чи іншої інформації про шкоду або загрозу
суспільним інтересам через внутрішній чи
регулярний канал повідомлення відповідно до
вимог статті 69 цього закону не вважається
розголошенням відомостей, що становлять
державну чи іншу таємну інформацію.
Співробітники Служби безпеки України чи
інші особи, яким така інформація стала відома
у
зв'язку
виконанням
професійної,
господарської,
громадської,
наукової
діяльності, проходженням нею служби чи
навчання, не несуть кримінальної чи іншої
юридичної відповідальності за повідомлення
у разі дотримання вимог передбачених статті
69 цього закону.
4.
Повноваження
спеціальноуповноваженого підрозділу Служби безпеки
України визначаються Законом України “Про
запобігання корупції” та цим Законом.
-1562- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. «Біла книга» оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Служби безпеки
України. Відомості, що становлять зміст
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«Білої книги», є відкритими та публічними,
доступ до них не може бути обмежено.

Абзац 2 частини 5 статті 68 викласти у
такій редакції:"Відомості, що становлять
зміст «Білої книги», є відкритими та
публічними, доступ до них не може бути
обмежено"
-1563- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

954

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Білої книги», є відкритими та публічними,
доступ до яких не може бути обмежено.

Відхилено

Після частини 5 статті 68 Розділу VII
доповнити частиною 6 такого змісту: «6. За
наслідками розгляду поданого Головою
Служби безпеки України щорічного звіту в
порядку статтей 61 та 62 цього Закону, за
наявності достатніх підстав Голова Служби
безпеки України підлягає звільненню в
порядку,
встановленому
Конституцією
України та цим законом.»
955
956

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п'ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2024 року.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
-1564- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Враховано

У пункті першому розділу ІІ «Прикінцевих
та перехідних положень» слова «та частини
третьої статті 53» видалити, слова «які
набирають» замінити словами «яка набирає».
-1565- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано частково

Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п'ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2022 року.
-1566- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

9. У пункті першому Прикінцевих та
перехідних положень слова «частини третьої
статті 53» замінити словами «статті 57»
-1567- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п'ятої статті 8 та частини третьої
статті 49 цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2024 року.
-1568- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім:
1) абзацу першого частини п'ятої статті 8,
який набирає чинності з 31 грудня 2024 року;
2) підпункту 5 пункту 14 цього розділу,
який набирає чинності з дня, наступного за
днем набрання чинності пунктом 5 розділу VІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України «Про Бюро економічної безпеки» від
28.01.2021 № 1150-XI.
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Пункт 1 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні
положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування,
крім частини п’ятої статті 8 та частини
третьої статті 53 цього Закону. Частина
п’ята статті 8 цього Закону набирає
чинності з 1 січня 2028 року, а частина
третя статті 53 цього Закону набирає
чинності з 1 січня 2025 року."
-1569- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано частково

пункти 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»
законопроекту
викласти в такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п’ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.
-1570- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції: “1. Цей Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування,
крім частини п’ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.".
Обгрунтування:
Чинною редакцією проекту передбачено
необґрунтовано короткі терміни та загрозливі
за обсягом для збереження ефективності
забезпечення державної безпеки об’єми
скорочення загальної чисельності Служби
безпеки України.
Так, на сьогодні загальна чисельність СБУ
становить 27 000 осіб, в особливий період – 31
000 осіб.
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Проектом
пропонується
скоротити
особовий склад відомства на понад 10 000 осіб
всього за 3 роки.
Таке швидке фронтальне скорочення в
запропонованій кількості призведе до ряду
негативних наслідків, основними з яких є:
– зниження ефективності роботи СБУ в
цілому, і як наслідок
– послаблення державної безпеки,
посилення ризиків і загроз суверенітету,
територіальній цілісності та конституційному
ладу держави;
–
непосильне навантаження на
державний бюджет, пов’язане з необхідністю
здійснення передбачених законодавством
компенсаційних
виплат
особам,
що
звільняються зі служби;
–
деморалізація особового складу
відомства (як тих, що залишаються на службі,
так і тих, що звільнятимуться), зниження
мотивації
персоналу
(включаючи
високоефективних співробітників), непомірне
збільшення службового навантаження на
співробітників, що залишилися;
–
виникнення соціальної напруги у
зв’язку з неможливістю держави в повному
обсязі забезпечити виплати та повне
працевлаштуванням працівників СБУ, які
підпадуть під скорочення в результаті
оптимізації структури служби;
– як наслідок попередніх ризиків – судові
позови до СБУ, подані колишніми
працівниками відомства, пов’язані із таким
звільненням, та втрата довіри до СБУ з боку
населення
на
фоні
негативного
інформаційного фону.
Відтак,
пропонується
передбачити
зменшення загальної чисельності СБУ на сім
тисяч за сім років: з 27000 до 20000 штатних
посад до 01.01.2028, в тому числі з
урахуванням
рекомендацій
іноземних
партнерів, які полягають в тому, що необхідно
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допомогти з працевлаштуванням працівникам
СБУ, які підпадуть під скорочення в
результаті оптимізації структури служби.
Такий підхід до оптимізації штатної
чисельності СБ України базується на
рекомендаціях, викладених у візії МДГ
“Бачення сучасної європейської спецслужби”
(2018), розділ “Структура, добір персоналу й
управління кадрами”.
Поступовість
скорочення
виступає
запорукою як збереження здатності СБ
України безперебійно виконувати свої
завдання, так і реалізації гарантій соціального
захисту співробітників.
Одним з основних ресурсів скорочення має
бути не механічне скорочення чисельності, а
оптимізація
чисельності
допоміжного
персоналу та автоматизація технічних
функцій.
Необхідно зазначити, що за період часу з
1998 року чисельність співробітників СБ
України була скорочена більш ніж на 12 000
осіб. При цьому переважно застосовувався
метод
скорочення,
який
іменується
фронтальним, або механічним (який і
передбачає, на жаль, проект 3196-д), оскільки
не є взаємопов’язаним з виконуваними
співробітниками функціями або службовим
навантаженням.
Натомість
у
зарубіжній
практиці
застосовуються
альтернативні
методи:
припинення прийому на службу/роботу
(“заморожування вакансій”), достроковий
вихід на пенсію (Аргентина), скорочення
тривалості робочого часу (Естонія, Словенія,
США) тощо.
Одним з варіантів фронтального методу
оптимізації чисельності персоналу державних
органів, застосування якого призводить до
економії
бюджетних
витрат
в
середньостроковій
і
довгостроковій
перспективі, є метод, застосований в ряді
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європейських країн. Так, в Німеччині з 1992
року було введено скорочення чисельності
чиновників на 1,5% щорічно шляхом
скасування вакантних ставок після виходу
чиновників на пенсію. В результаті в наступні
13 років вдалося досягти скорочення майже на
20%. У Франції в 2007 році, за даними ЗМІ,
обговорювалося принцип “один за двох”,
згідно з яким кожні два чиновника при виході
на пенсію повинні замінюватися тільки
одним. Такий підхід дозволяє уникнути
масових одноразових скорочень персоналу,
мінімізує витрати на компенсаційні виплати і
знижує моральні ризики.
З урахуванням кращих світових практик,
законопроектом має бути передбачено
комбінований
варіант
поступового
скорочення
персоналу,
який,
окрім
розширення
використання
аутсорсингу,
передбачає:
скорочення
чисельності
персоналу
сержантського
складу;
достроковий вихід на пенсію на час
реформування для осіб, що мають військові
звання; припинення набору на службу та
навчання; щорічне скорочення вакантних
посад після виходу співробітників на пенсію.
Поетапність скорочення також дозволяє
уникнути
проведення
одномоментних
компенсаційних
виплат,
що
можуть
спричинити
значне
навантаження
на
щорічний бюджет держави.
Окрім вибору оптимального методу
скорочення, необхідно також розумно обрати
граничну межу чисельності персоналу, до якої
слід провести скорочення. Так, аналіз
відомостей щодо спецслужб іноземних
держав дозволяє дійти висновків про те, що
чисельність спецслужби є співвідносною з
кількістю населення країни та зумовлюється
реаліями безпекового середовища:
– США (населення близько 327,2 млн.) –
кількість співробітників спецслужб (ФБР,
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ЦРУ, ДЕА, Секретна служба) близько 72 600
осіб, тобто приблизно 222 співробітники на 1
млн. населення. – Велика Британія (населення
близько 66,6 млн.) – кількість співробітників
спецслужб (МІ-5, МІ-6) близько 8 500 осіб,
тобто приблизно 128 співробітників на 1 млн.
населення. – Польща (населення близько 37
млн.) – кількість співробітників спецслужби
(АВБ) близько 5 000 осіб тобто приблизно 135
співробітників на 1 млн. населення. – Ізраїль
(населення близько 8,8 млн.) – кількість
співробітників спецслужб (тільки Шабак +
Моссад) близько 6200 осіб (кількість
співробітників інших спецслужб – як мінімум
трьох – невідома), тобто приблизно 704
співробітники на 1 млн. населення. – РФ
(населення близько 144,5 млн.) – кількість
співробітників спецслужби (ФСБ) близько
200 000 осіб тобто приблизно 1384
співробітники на 1 млн.населення. – Білорусь
(населення близько 10 млн.) – кількість
співробітників спецслужби (КДБ) близько 16
500 осіб тобто приблизно 1650 співробітників
на 1 млн.населення. Тобто, воюючі країни та
країни зі складною соціально-політичною та
геополітичною обстановкою мають більшу
кількість співробітників спецслужб на 1 млн.
населення. В Україні на 1 млн. населення
згідно з проектом припадатиме менше 400
співробітників. Навіть за умови скорочення
чисельності СБУ до 20 000 кількість
співробітників 1 млн. населення становитиме
лише 476 одиниць, тоді як сили спецслужб
сусідніх держав, які використовуються на
шкоду Україні, становлять сумарно більше 3
000 одиниць на 1 млн. населення (РФ,
Білорусь). Крім того на сьогодні неможливо
провести повну аналогію між СБУ та
спецслужбами країн НАТО та ЄС, по-перше, з
точку зору виконуваних функцій та, по-друге,
з урахуванням внутрішньополітичної ситуації
та збройної агресії, порівняння загальної
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Висновки, обґрунтування

чисельності СБУ та аналогічних відомств
Європи не є в повній мірі коректним. Можна
стверджувати, що хоча функції СБУ в
результаті реформування будуть оптимізовані
та конкретизовані, обсяг таких функції в
цілому буде ширшим, ніж у більшості
спецслужб європейських держав. Слід також
враховувати, що Україна входить до числа
найбільш великих країн Європи (шоста за
населенням, найбільша за територією).
Одночасно слід звернути увагу на те, що
проект, одночасно із запровадженням
скорочення загальної чисельності СБУ,
повинен зберегти існуюче на сьогодні
пропорційне
співвідношення
військовослужбовців та інших категорій
кадрів в системі СБУ (85% від загальної
чисельності),
адже
основні
функції
спецслужби будуть покладені на підрозділи,
які
комплектуються
переважно
військовослужбовцями. Саме на забезпечення
оптимального за часом, обсягом і можливими
негативними наслідками процесу скорочення
чисельності СБУ спрямована дана правка.
-1571- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

Пункти 1 і 2 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення пропонуємо викласти в
такій редакції: “1. Цей Закон набирає чинності
з дня, наступного за днем його опублікування,
крім частини п’ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.
-1572- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п’ятої статті 8 та частини третьої
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статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.
-1573- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

У пункті 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» слова «та частини
третьої статті 53» пропонуємо виключити,
оскільки за умов їх залишення складеться
ситуація, коли співробітників Служби безпеки
України до 1 січня 2024 року безпідставно
зможуть отримувати одночасно декілька
державних пенсій, на які вони матимуть право
згідно з різними законодавчими актами.
-1574- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Пункт 1 Розділу ІІ (Прикінцеві та перехідні
положення) викласти у такій редакції: «1. Цей
Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування, крім частини п’ятої
статті 8 та частини третьої статті 53 цього
Закону. Частина п’ята статті 8 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2028 року, а
частина третя статті 53 цього Закону набирає
чинності з 1 січня 2025 року.»
-1575- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано частково

Пункт 1 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення пропонуємо викласти в
такій редакції: “1. Цей Закон набирає чинності
з дня, наступного за днем його опублікування,
крім частини п’ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.
-1576- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу ІІ Прикінцевих та
перехідних положень пропоную викласти в
такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності
з дня, наступного за днем його опублікування,
крім частини п’ятої статті 8 та частини третьої
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статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.
-1577- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

957

1.
Пункт 1 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення пропонуємо викласти в
такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п’ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року.
-1578- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
абзацу першого частини п'ятої статті 8, який
набирає чинності з 31 грудня 2024 року.
Підпункт 6 пункту 13 розділу ІІ
Прикінцеві та перехідні положення цього
Закону набирають чинності з дня, наступного
за днем набрання чинності пунктом 5 розділу
VІ Прикінцеві та перехідні положення Закону
України «Про Бюро економічної безпеки» від
28.01.2021 № 1150-XI.
-1579- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту після пункту 1
доповнити новим пунктом 2 такого змісту: «2.
З дня набрання чинності цим Законом визнати
таким, що втратив чинність Закон України
«Про Службу безпеки України» (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382
із наступними змінами)».
-1580- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

Відхилено

пункт 1 доповнити новим абзацом такого
змісту: «Встановити, що пункт 4 частини
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2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує три
роки.

Пропозиції та поправки до проекту

першої статті 3, пункт 4 частини першої статті
4 втрачають чинність 1 січня 2024 року»;
-1581- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-1582- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
2. Виключити.

Відхилено

-1583- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років."
-1584- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано частково

пункти 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»
законопроекту
викласти в такій редакції:
“2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років.
Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на:
з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних
посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних посад;
з 1 січня 2024 року – 24 000 штатних посад;
з 1 січня 2025 року – 23 000 штатних посад;
з 1 січня 2026 року – 22 000 штатних посад;
з 1 січня 2027 року – 21 000 штатних посад;
з 1 січня 2028 року – 20 000 штатних посад.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Встановити, що відповідно до статті 30
цього
Закону
скорочення
загальної
чисельності та комплектування штатними
посадами
Служби
безпеки
України
здійснюється у строк, що не перевищує три
роки з дня набрання чинності цим Законом.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п'ять і менше років, у
період з дня набрання чинності цим Законом
до 31 грудня 2024 року на їхнє прохання
можуть бути звільнені з військової служби на
підставах, передбачених підпунктом "в"
пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини
п'ятої та підпунктом "в" пункту 1, підпунктом
«б» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову
службу".
Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше років і
у період з дня набрання чинності цим Законом
до 31 грудня 2024 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб". У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні із
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.
Графік переходу з комплектування
штатних
посад
військовослужбовцями
Служби безпеки України на комплектування
штатних посад співробітниками Служби
безпеки України, яким присвоєно спеціальні
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період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.
Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”
-1585- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звання, та державними службовцями Служби
безпеки України затверджується Головою
Служби безпеки України відповідно до цього
пункту.

Враховано частково

пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції: "2. Встановити, що скорочення
загальної чисельності Служби безпеки
України здійснюється у строк, що не
перевищує семи років.
Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на:
з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних посад;
з 1 січня 2024 року – 24 000 штатних посад;
з 1 січня 2025 року – 23 000 штатних посад;
з 1 січня 2026 року – 22 000 штатних посад;

530

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

з 1 січня 2027 року – 21 000 штатних посад;
з 1 січня 2028 року – 20 000 штатних посад.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.
Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”.
Обґрунтування:
Чинною
редакцією
проекту передбачено необґрунтовано короткі
терміни та загрозливі за обсягом для
збереження
ефективності
забезпечення
державної безпеки об’єми скорочення
загальної чисельності Служби безпеки
України. Так, на сьогодні загальна
чисельність СБУ становить 27 000 осіб, в
особливий період – 31 000 осіб. Проектом
пропонується скоротити особовий склад
відомства на понад 10 000 осіб всього за 3
роки. Таке швидке фронтальне скорочення в
запропонованій кількості призведе до ряду
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негативних наслідків, основними з яких є: –
зниження ефективності роботи СБУ в цілому,
і як наслідок – послаблення державної
безпеки, посилення ризиків і загроз
суверенітету, територіальній цілісності та
конституційному
ладу
держави;
–
непосильне навантаження на державний
бюджет, пов’язане з необхідністю здійснення
передбачених
законодавством
компенсаційних
виплат
особам,
що
звільняються зі служби; –
деморалізація
особового складу відомства (як тих, що
залишаються на службі, так і тих, що
звільнятимуться),
зниження
мотивації
персоналу (включаючи високоефективних
співробітників),
непомірне
збільшення
службового навантаження на співробітників,
що залишилися; –
виникнення соціальної
напруги у зв’язку з неможливістю держави в
повному обсязі забезпечити виплати та повне
працевлаштуванням працівників СБУ, які
підпадуть під скорочення в результаті
оптимізації структури служби; – як наслідок
попередніх ризиків – судові позови до СБУ,
подані колишніми працівниками відомства,
пов’язані із таким звільненням, та втрата
довіри до СБУ з боку населення на фоні
негативного інформаційного фону. Відтак,
пропонується
передбачити
зменшення
загальної чисельності СБУ на сім тисяч за сім
років: з 27000 до 20000 штатних посад до
01.01.2028, в тому числі з урахуванням
рекомендацій іноземних партнерів, які
полягають в тому, що необхідно допомогти з
працевлаштуванням працівникам СБУ, які
підпадуть під скорочення в результаті
оптимізації структури служби. Такий підхід
до оптимізації штатної чисельності СБ
України
базується
на
рекомендаціях,
викладених у візії МДГ “Бачення сучасної
європейської спецслужби” (2018), розділ
“Структура, добір персоналу й управління
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кадрами”. Поступовість скорочення виступає
запорукою як збереження здатності СБ
України безперебійно виконувати свої
завдання, так і реалізації гарантій соціального
захисту співробітників. Одним з основних
ресурсів скорочення має бути не механічне
скорочення чисельності, а оптимізація
чисельності допоміжного персоналу та
автоматизація технічних функцій. Необхідно
зазначити, що за період часу з 1998 року
чисельність співробітників СБ України була
скорочена більш ніж на 12 000 осіб. При
цьому переважно застосовувався метод
скорочення, який іменується фронтальним,
або механічним (який і передбачає, на жаль,
проект
3196-д),
оскільки
не
є
взаємопов’язаним
з
виконуваними
співробітниками функціями або службовим
навантаженням.
Натомість у зарубіжній
практиці
застосовуються
альтернативні
методи:
припинення
прийому
на
службу/роботу (“заморожування вакансій”),
достроковий вихід на пенсію (Аргентина),
скорочення тривалості робочого часу
(Естонія, Словенія, США) тощо. Одним з
варіантів фронтального методу оптимізації
чисельності персоналу державних органів,
застосування якого призводить до економії
бюджетних витрат в середньостроковій і
довгостроковій
перспективі,
є
метод,
застосований в ряді європейських країн. Так,
в Німеччині з 1992 року було введено
скорочення чисельності чиновників на 1,5%
щорічно шляхом скасування вакантних ставок
після виходу чиновників на пенсію. В
результаті в наступні 13 років вдалося досягти
скорочення майже на 20%. У Франції в 2007
році, за даними ЗМІ, обговорювалося принцип
“один за двох”, згідно з яким кожні два
чиновника при виході на пенсію повинні
замінюватися тільки одним. Такий підхід
дозволяє уникнути масових одноразових
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скорочень персоналу, мінімізує витрати на
компенсаційні виплати і знижує моральні
ризики. З урахуванням кращих світових
практик,
законопроектом
має
бути
передбачено
комбінований
варіант
поступового скорочення персоналу, який,
окрім розширення використання аутсорсингу,
передбачає:
скорочення
чисельності
персоналу
сержантського
складу;
достроковий вихід на пенсію на час
реформування для осіб, що мають військові
звання; припинення набору на службу та
навчання; щорічне скорочення вакантних
посад після виходу співробітників на пенсію.
Поетапність скорочення також дозволяє
уникнути
проведення
одномоментних
компенсаційних
виплат,
що
можуть
спричинити
значне
навантаження
на
щорічний бюджет держави. Окрім вибору
оптимального методу скорочення, необхідно
також розумно обрати граничну межу
чисельності персоналу, до якої слід провести
скорочення. Так, аналіз відомостей щодо
спецслужб іноземних держав дозволяє дійти
висновків про те, що чисельність спецслужби
є співвідносною з кількістю населення країни
та зумовлюється реаліями безпекового
середовища: – США (населення близько 327,2
млн.) – кількість співробітників спецслужб
(ФБР, ЦРУ, ДЕА, Секретна служба) близько
72 600 осіб, тобто приблизно 222
співробітники на 1 млн. населення. – Велика
Британія (населення близько 66,6 млн.) –
кількість співробітників спецслужб (МІ-5, МІ6) близько 8 500 осіб, тобто приблизно 128
співробітників на 1 млн. населення. – Польща
(населення близько 37 млн.) – кількість
співробітників спецслужби (АВБ) близько 5
000 осіб тобто приблизно 135 співробітників
на 1 млн. населення. – Ізраїль (населення
близько 8,8 млн.) – кількість співробітників
спецслужб (тільки Шабак + Моссад) близько
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6200 осіб (кількість співробітників інших
спецслужб – як мінімум трьох – невідома),
тобто приблизно 704 співробітники на 1 млн.
населення. – РФ (населення близько 144,5
млн.) – кількість співробітників спецслужби
(ФСБ) близько 200 000 осіб тобто приблизно
1384 співробітники на 1 млн.населення. –
Білорусь (населення близько 10 млн.) –
кількість співробітників спецслужби (КДБ)
близько 16 500 осіб тобто приблизно 1650
співробітників на 1 млн.населення. Тобто,
воюючі країни та країни зі складною
соціально-політичною та геополітичною
обстановкою
мають
більшу
кількість
співробітників спецслужб на 1 млн.
населення. В Україні на 1 млн. населення
згідно з проектом припадатиме менше 400
співробітників. Навіть за умови скорочення
чисельності СБУ до 20 000 кількість
співробітників 1 млн. населення становитиме
лише 476 одиниць, тоді як сили спецслужб
сусідніх держав, які використовуються на
шкоду Україні, становлять сумарно більше 3
000 одиниць на 1 млн. населення (РФ,
Білорусь). Крім того на сьогодні неможливо
провести повну аналогію між СБУ та
спецслужбами країн НАТО та ЄС, по-перше, з
точку зору виконуваних функцій та, по-друге,
з урахуванням внутрішньополітичної ситуації
та збройної агресії, порівняння загальної
чисельності СБУ та аналогічних відомств
Європи не є в повній мірі коректним. Можна
стверджувати, що хоча функції СБУ в
результаті реформування будуть оптимізовані
та конкретизовані, обсяг таких функції в
цілому буде ширшим, ніж у більшості
спецслужб європейських держав. Слід також
враховувати, що Україна входить до числа
найбільш великих країн Європи (шоста за
населенням, найбільша за територією).
Одночасно слід звернути увагу на те, що
проект, одночасно із запровадженням
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скорочення загальної чисельності СБУ,
повинен зберегти існуюче на сьогодні
пропорційне
співвідношення
військовослужбовців та інших категорій
кадрів в системі СБУ (85% від загальної
чисельності),
адже
основні
функції
спецслужби будуть покладені на підрозділи,
які
комплектуються
переважно
військовослужбовцями. Саме на забезпечення
оптимального за часом, обсягом і можливими
негативними наслідками процесу скорочення
чисельності СБУ спрямована дана правка.
-1586- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років.
-1587- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
частини п’ятої статті 8 та частини третьої
статті 53 цього Закону. Частина п’ята статті 8
цього Закону набирає чинності з 1 січня 2028
року, а частина третя статті 53 цього Закону
набирає чинності з 1 січня 2025 року. 2.
Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років. Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на:
з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних
посад;
з 1 січня 2024 року – 24 000 штатних посад;
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з 1 січня 2025 року – 23 000 штатних посад;
з 1 січня 2026 року – 22 000 штатних посад;
з 1 січня 2027 року – 21 000 штатних посад;
з 1 січня 2028 року – 20 000 штатних посад.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.
Військовослужбовцям
Служби
безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”
-1588- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Пункт 2 Розділу ІІ викласти у такій
редакції: «2. Встановити, що скорочення
загальної чисельності Служби безпеки
України здійснюється у строк, що не
перевищує семи років. Встановити, що до
набрання чинності частиною п’ятою статті 8
цього Закону загальна чисельність Служби
безпеки України (крім особливого періоду,
періоду надзвичайного стану) не перевищує
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станом на: з 1 січня 2022 року – 26 000
штатних посад; з 1 січня 2023 року – 25 000
штатних посад; з 1 січня 2024 року – 24 000
штатних посад; з 1 січня 2025 року – 23 000
штатних посад; з 1 січня 2026 року – 22 000
штатних посад; з 1 січня 2027 року – 21 000
штатних посад; з 1 січня 2028 року – 20 000
штатних посад. Військовослужбовці Служби
безпеки України, яким до досягнення
встановленого граничного віку перебування
на військовій службі залишилося п’ять і
менше років, у період з 01 січня 2022 року до
01 січня 2028 року на їх прохання можуть бути
звільнені з військової служби на підставах,
передбачених підпунктом “в” пункту 1 ,
підпунктом “в” пункту 2 частини п’ятої та
підпунктами, “б”, “в” пункту 1, підпунктом
“б” пункту 2 частини шостої статті 26 Закону
України “Про військовий обов'язок і
військову службу”. Військовослужбовцям
Служби безпеки України, які мають вислугу
20 і більше календарних років, і у період з 01
січня 2022 року до 01 січня 2028 року
звільняються
з
військової
служби,
призначається пенсія за вислугу років у
порядку та розмірах, передбачених Законом
України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб”. У разі прийняття таких осіб у
подальшому на службу до Служби безпеки
України виплата їм пенсій на час служби
припиняється. При звільненні зі служби таких
осіб виплата їм пенсій здійснюється з
урахуванням загальної вислуги років на день
останнього звільнення.»
-1589- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у пункті 2 слова «(крім особливого
періоду, періоду надзвичайного стану)»
виключити;
-1590- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 2 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення пропонуємо викласти в
такій редакції:
2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років. Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на: з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних посад; з
1 січня 2024 року – 24 000 штатних посад; з 1
січня 2025 року – 23 000 штатних посад; з 1
січня 2026 року – 22 000 штатних посад; з 1
січня 2027 року – 21 000 штатних посад; з 1
січня 2028 року – 20 000 штатних посад.
Військовослужбовці
Служби
безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.
Військовослужбовцям
Служби
безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
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служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”
-1591- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Пункт 2 розділу ІІ Прикінцевих та
перехідних положень пропоную викласти в
такій редакції:
2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років. Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на: з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних посад; з
1 січня 2024 року – 24 000 штатних посад; з 1
січня 2025 року – 23 000 штатних посад; з 1
січня 2026 року – 22 000 штатних посад; з 1
січня 2027 року – 21 000 штатних посад; з 1
січня 2028 року – 20 000 штатних посад.
Військовослужбовці
Служби
безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.
Військовослужбовцям
Служби
безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України «Про
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пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб». У
разі прийняття таких осіб у подальшому на
військову службу виплата їм пенсій на час
служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення».
-1592- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

1.
Пункт 2 розділу ІІ Прикінцеві та
перехідні положення пропонуємо викласти в
такій редакції:
2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності Служби безпеки України
здійснюється у строк, що не перевищує семи
років. Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на:
з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних посад;
з 1 січня 2024 року – 24 000 штатних
посад;
з 1 січня 2025 року – 23 000 штатних посад;
з 1 січня 2026 року – 22 000 штатних посад;
з 1 січня 2027 року – 21 000 штатних посад;
з 1 січня 2028 року – 20 000 штатних
посад.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
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військовий обов'язок і військову службу”.
Військовослужбовцям
Служби
безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”
-1593- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Пункт другий Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції:
2. Встановити, що скорочення загальної
чисельності та комплектування штатними
посадами відповідно до статті 30 цього Закону
Служби безпеки України здійснюється у
строк, що не перевищує три роки з моменту
набуття чинності цього Закону.
Встановити, що до набрання чинності
абзацом першим частини п'ятої статті 8 цього
Закону загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує станом на:
з 31 грудня 2022 року – 25 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
15 000);
з 31 грудня 2023 року – 20 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
10 000);
з 31 грудня 2024 року – 17 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
4 000).
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п'ять і менше років, у
період з дня набрання чинності цим Законом і
до 31 грудня 2024 року на їх прохання можуть
бути звільнені з військової служби на
підставах, передбачених підпунктом "в"
пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини
п'ятої та підпунктом "в" пункту 1, підпунктом
«б» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову
службу".
Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, у період з дня набрання
чинності цим Законом і до 31 грудня 2024
року звільняються з військової служби,
призначається пенсія за вислугу років у
порядку та розмірах, передбачених Законом
України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб". У разі прийняття таких осіб у
подальшому на службу до Служби безпеки
України виплата їм пенсій на час служби
припиняється. При звільненні зі служби таких
осіб виплата їм пенсій здійснюється з
урахуванням загальної вислуги років на день
останнього звільнення.
Графік переходу з комплектування
штатних військових посад на комплектування
посад співробітниками, яким присвоєно
спеціальне звання, та державної служби
визначається Головою Служби безпеки
України відповідно до цього пункту.
-1594- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» абзаци другий – п’ятий
виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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Висновки, обґрунтування

959

-1595- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Відхилено

960

1. Після абзацу першого у пункті другому
розділу ІІ «Прикінцеві та Перехідні
положення» додати новий абзац такого
змісту: «Скорочення загальної чисельності
Служби безпеки України шляхом скорочення
підрозділів контррозвідувального захисту
інтересів держави у сфері економічної
безпеки
Служби
безпеки
України
здійснюється за умови укомплектування Бюро
економічної безпеки України на сімдесят
відсотків». У зв’язку з цим абзаци другий –
шостий вважати абзацами третім – сьомим
відповідно.
-1596- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Встановити, що до набрання чинності
частиною п'ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1597- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Відхилено

-1598- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

Встановити, що до набрання чинності
частиною п’ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого
періоду,
періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на:
-1599- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано частково

У частині другій розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»
законопроекту
виключити абзаци другий, третій, четвертий
та п’ятий (а саме, виключити слова
«Встановити, що до набрання чинності
частиною п'ятою статті 8 цього Закону
загальна чисельність Служби безпеки України
(крім
особливого періоду, періоду
надзвичайного стану) не перевищує станом
на: з 31 грудня 2021 року – 25 000 штатних
посад; з 31 грудня 2022 року – 20 000 штатних
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Висновки, обґрунтування

посад; з 31 грудня 2023 року – 17 000 штатних
посад»).
-1600- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У розділі ІІ законопроекту: у пункті 2:
абзац другий викласти у такій редакції:
«Встановити, що до дня набрання чинності
частиною п'ятою статті 8 Закону України
«Про Службу безпеки України» гранична
чисельність Служби безпеки України
становить:»;
-1601- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1602- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

з 31 грудня 2021 року – 21 000 штатних
посад;
-1603- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

з 31 грудня 2021 року – 23 000 штатних
посад;
-1604- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Викласти у такій редакції:
"з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних
посад;"
-1605- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Відхилено

-1606- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

абзац третій пункту 2 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції: "з 1
січня 2022 року – 26 000 штатних посад;".
-1607- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

з 1 січня 2022 року – 26 000 штатних посад;
з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних посад;
з 1 січня 2024 року – 24 000 штатних
посад;
з 1 січня 2025 року – 23 000 штатних
посад;
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з 31 грудня 2022 року – 20 000 штатних
посад;

з 31 грудня 2023 року – 17 000 штатних
посад.

Пропозиції та поправки до проекту

з 1 січня 2026 року – 22 000 штатних
посад;
з 1 січня 2027 року – 21 000 штатних
посад;
з 1 січня 2028 року – 20 000 штатних посад
-1608- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-1609- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Відхилено

-1610- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

з 31 грудня 2022 року – 17 000 штатних
посад;
-1611- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"з 1 січня 2023 року – 25 000 штатних
посад;"
-1612- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

абзац четвертий пункту 2 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції: "з 1
січня 2023 року – 25 000 штатних посад;".
-1613- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1614- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Відхилено

-1615- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

з 31 грудня 2023 року – 15 000 штатних
посад.
-1616- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"з 1 січня 2024 року – 24 000 штатних
посад;"
-1617- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзац п’ятий пункту 2 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції: "з 1
січня 2024 року – 24 000 штатних посад;".
-1618- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

в абзаці п’ятому число «17» замінити
числом «15»;
-1619- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Доповнити словами і цифрами такого
змісту:
"з 1 січня 2025 року – 23 000 штатних
посад;
з 1 січня 2026 року – 22 000 штатних
посад;
з 1 січня 2027 року – 21 000 штатних
посад;
з 1 січня 2028 року – 20 000 штатних
посад."
-1620- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

965

доповнити пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
новим абзацом такого змісту: "з 1 січня 2025
року – 23 000 штатних посад;".
-1621- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

966

доповнити пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
новим абзацом такого змісту: "з 1 січня 2026
року – 22 000 штатних посад;".
-1622- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

967

доповнити пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
новим абзацом такого змісту: "з 1 січня 2027
року – 21 000 штатних посад;".
-1623- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

964

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
новим абзацом такого змісту: "з 1 січня 2028
року – 20 000 штатних посад.".
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968

Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п'ять і менше років, у
період з 01 січня 2021 року до 01 січня 2024
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом "в" пункту 1, підпунктом «в»
пункту 2 частини п'ятої та підпунктом "в"
пункту 1, підпунктом «б» пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу".

Пропозиції та поправки до проекту

-1624- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-1625- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано редакційно

Викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2
частини шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу".
-1626- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано редакційно

абзац шостий пункту 2 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці
Служби
безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.".
-1627- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Абзац 5 пункту 2 II Прикінцевих та
перехідних положень пропонується викласти
в наступній редакції:
Військовослужбовці Служби безпеки
України, яким до досягнення встановленого
граничного віку перебування на військовій
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Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з дня набрання
чинності цим Законом і до 31 грудня 2023
року звільняються з військової служби,
призначається пенсія за вислугу років у
порядку та розмірах, передбачених Законом
України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб". У разі прийняття таких осіб у
подальшому на службу до Служби безпеки
України виплата їм пенсій на час служби
припиняється. При звільненні зі служби таких
осіб виплата їм пенсій здійснюється з
урахуванням загальної вислуги років на день
останнього звільнення.

Пропозиції та поправки до проекту

службі залишилося п’ять і менше років, у
період з 01 січня 2022 року до 01 січня 2028
року на їх прохання можуть бути звільнені з
військової служби на підставах, передбачених
підпунктом “в” пункту 1 , підпунктом “в”
пункту 2 частини п’ятої та підпунктами, “б”,
“в” пункту 1, підпунктом “б” пункту 2 частини
шостої статті 26 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”.
-1628- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-1629- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Слова "з дня набрання чинності цим
Законом і до 31 грудня 2023 року" замінити
словами " з 01 січня 2022 року до 01 січня
2028 року "
-1630- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано редакційно

абзац сьомий пункту 2 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції:
"Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”".
-1631- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Абзац 6 пункту 2 II Прикінцевих та
перехідних положень пропонується викласти
в наступній редакції:

549

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Військовослужбовцям Служби безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, і у період з 01 січня 2022
року до 01 січня 2028 року звільняються з
військової служби, призначається пенсія за
вислугу років у порядку та розмірах,
передбачених Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”. У разі
прийняття таких осіб у подальшому на службу
до Служби безпеки України виплата їм пенсій
на час служби припиняється. При звільненні зі
служби таких осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги
років на день останнього звільнення.”
-1632- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

970

971

Пропозиції та поправки до проекту

3. Встановити, що з набранням чинності
цим Законом:

Пункт 2 Розділу ІІ Прикінцевих та
перехідних положень пропоную доповнити
новим
абзацом
такого
змісту:
«Військовослужбовці
Служби
безпеки
України, які мають вислугу 20 і більше
календарних років, за бажанням, мають право
продовжити службу в Службі безпеки
України на посадах співробітників, яким
присвоєно спеціальні звання.».
-1633- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
3. Запровадження нових умов грошового
забезпечення
співробітників
Служби
безпеки України, визначених частиною
третьою
статті
49
цього
Закону,
починається з 1 січня 2022 року, відповідно
до визначеного розміру на такі потреби
державного бюджетного фінансування.
-1634- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)
Пункт 3 розділу ІІ проекту викласти у такій
редакції: «Встановити, що з набранням
чинності цим Законом видатки на розвиток
Служби безпеки України становлять не менше
ніж 10 відсотків від загального бюджету
Служби безпеки України.»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно

3. Встановити, що з набранням чинності
цим Законом:
1) загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує станом на:
з 31 грудня 2022 року – 25 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
15 000);
з 31 грудня 2023 року – 22 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
10 000);
з 31 грудня 2024 року – 20 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
4 000).
2) військовослужбовці та державні
службовці Служби безпеки України, які
займають чи займали керівні посади (або
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1635- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Пункт третій Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції:
"3. Встановити, що з набранням чинності
цим Законом: Військовослужбовці та
державні службовці Служби безпеки України,
які займають чи займали керівні посади (або
посади прирівняні до посад керівного рівня),
крім посади Голови Служби безпеки України
та слідчі органів безпеки (окрім тих, які
переводяться
до
інших
державних
правоохоронних органів у зв'язку із
передачею функції досудового розслідування
кримінальних правопорушень) можуть бути
переведені (призначені) на службу (роботу) у
Службі безпеки України із присвоєнням
спеціального звання або на посаду державної
служби лише у разі успішного проходження
ними атестації;
Атестація
штатних
негласних
співробітників відбувається у спосіб що
унеможливлює розкриття їх приналежності до
служби безпеки України.
Військовослужбовці
та
державні
службовці Служби безпеки України, які не
займають чи не займали керівні посади (або
посади прирівняні до посад керівного рівня),
переводяться за їх згодою на рівнозначні або
вищі посади у функціональних підрозділах
Центрального управління та регіональних
органів, оперативно - бойових підрозділах та
установах і закладах Служби безпеки України
із присвоєнням їм спеціальних звань або на
відповідні посади державної служби;
За військовослужбовцями та державними
службовцями Служби безпеки України, а
також працівниками, які уклали трудовий
договір зі Службою безпеки України, посади

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

посади, прирівняні до посад керівного рівня),
крім посади Голови Служби безпеки України,
слідчі органів безпеки (крім тих, які
переводяться
до
інших
державних
правоохоронних органів у зв'язку із
передачею функції досудового розслідування
кримінальних правопорушень) можуть бути
переведені (призначені) на службу (роботу) до
Служби безпеки України із присвоєнням
спеціального звання або на посаду державної
служби лише у разі успішного проходження
атестації;
3)
атестація
штатних
негласних
співробітників відбувається у спосіб, що
унеможливлює розкриття їх приналежності до
Служби безпеки України;
4) військовослужбовці та державні
службовці Служби безпеки України, які не
займають чи не займали керівні посади (або
посади, прирівняні до посад керівного рівня),
переводяться за їхньою згодою на рівнозначні
або вищі посади у функціональних
підрозділах Центрального управління та
регіональних органів, оперативно-бойових
підрозділах та установах і закладах Служби
безпеки України із присвоєнням їм
спеціальних звань або на відповідні посади
державної служби;
5)
за
військовослужбовцями
та
державними службовцями Служби безпеки
України, а також працівниками, які уклали
трудовий договір із Службою безпеки
України,
посади
яких
скорочуються,
зберігається відповідний правовий статус,
який вони мали до набрання чинності цим
Законом, під час реалізації функцій Служби
безпеки України до дня їх звільнення або
переведення на службу (роботу) до Служби
безпеки України. На зазначений період
грошове
забезпечення
(оплата
праці)
військовослужбовців
та
державних
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яких скорочуються, зберігається відповідний
правовий статус, який вони мали до набрання
чинності цим Законом, при реалізації функцій
Служби безпеки України до дня їх звільнення
або переведення до службу (роботу) у Службі
безпеки України. На зазначений період оплата
праці
(грошове
забезпечення)
військовослужбовців
та
державних
службовців Служби безпеки України, а також
працівників, які уклали трудовий договір зі
Службою безпеки України, здійснюється
відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України, які встановлюють оплату праці
військовослужбовців
(працівників)
за
умовами та розмірами, передбаченими до
набрання чинності цим Законом.
Для військовослужбовців на зазначений
період термін перебування у розпорядженні
діє на весь період з виплатою усього
грошового забезпечення за посадою, яку він
обіймав. Контракти військовослужбовців
продовжують діяти до кінця зазначеного
терміну.
Виплата
грошового
забезпечення
співробітникам Служби безпеки України
після присвоєння їм спеціальних звань або
відповідних посад державної служби Служби
безпеки України та зарахування їх до
підрозділів Служби безпеки України, що
комплектуються
співробітниками
яким
присвоєні спеціальні звання та державними
службовцями, здійснюється відповідно до
статті 49 цього Закону.
-1636- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в підпункті 6) пункту 3 Розділу ІІ
Прикінцеві та перехідні положення після слів
"грошового забезпечення" доповнити словами
"(заробітної плати)"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

службовців Служби безпеки України, а також
працівників, які уклали трудовий договір із
Службою безпеки України, здійснюється
відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України, що встановлюють оплату праці
військовослужбовців
(працівників)
за
умовами та розмірами, передбаченими до
набрання чинності цим Законом;
6) для військовослужбовців на зазначений
період строк перебування у розпорядженні діє
на весь період з виплатою всього грошового
забезпечення за посадою, яку він обіймав.
Контракти
військовослужбовців
продовжують діяти до кінця зазначеного
строку;
7) виплата грошового забезпечення
(заробітної плати) співробітникам Служби
безпеки України після присвоєння їм
спеціальних звань або відповідних посад
державної служби у Службі безпеки України
та зарахування їх до підрозділів Служби
безпеки України, що комплектуються
співробітниками, яким присвоєно спеціальні
звання, та державними службовцями,
здійснюється відповідно до статті 50 цього
Закону.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
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грошового
забезпечення
співробітникам Служби безпеки України
здійснюється виходячи з посадових окладів за
посадами, що визначені частиною третьою
статті 49 цього Закону, розміри яких
встановлюються:
на 1 січня 2021 року – 40 відсотків від
розмірів, визначених частиною третьою статті
49 цього Закону;

Пропозиції та поправки до проекту

-1637- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Пункт третій Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новими абзацом першим
та підпунктом 1) такого змісту:
3. Встановити, що з набранням чинності
цим Законом:
1) загальна чисельність Служби безпеки
України не перевищує станом на:
з 31 грудня 2022 року – 25 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
15 000);
з 31 грудня 2023 року – 22 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
10 000);
з 31 грудня 2024 року – 20 000 штатних
посад (з яких військовослужбовців не більше
4 000).
у зв'язку з цим змінити нумерацію
підпунктів
-1638- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Відхилено

Виключити

-1639- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1640- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Виключити абзац
974
975
976

на 1 січня 2022 року – 60 відсотків від
розмірів, визначених частиною третьою статті
49 цього Закону;
на 1 січня 2023 року – 80 відсотків від
розмірів, визначених частиною третьою статті
49 цього Закону;
на 1 січня 2024 року – 100 відсотків від
розмірів, визначених частиною третьою статті
49 цього Закону;

-1641- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1642- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1643- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
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видатки на розвиток Служби безпеки
України становлять не менше ніж 10 відсотків
від загального бюджету Служби безпеки
України;
після
запровадження
нових
умов
грошового
забезпечення
співробітників
Служби безпеки України забезпечується
перерахунок пенсій особам, які отримують
пенсії відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб»,
виходячи
з
оновленого
грошового
забезпечення.
4. Комплектування підрозділів Служби
безпеки України співробітниками, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
здійснюється, починаючи з 1 січня 2022 року.

978

979
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-1644- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити

-1645- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Пункт
четвертий
Прикінцевих
та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
"4. Комплектування підрозділів Служби
безпеки України співробітниками, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
та
державними службовцями Служби безпеки
України здійснюється, починаючи з 1 січня
2022 року після затвердження організаційної
структури Служби безпеки України та
організаційно-штатна
побудови
її
функціональних підрозділів, Центрального
управління та регіональних органів Головою
Служби безпеки України відповідно до вимог
цього Закону.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
з початком комплектування Служби безпеки
України
співробітниками,
яким
присвоюються спеціальні звання, висловили
згоду перейти на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання чи посади державної
служби, звільняються з військової служби

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

4. Комплектування підрозділів Служби
безпеки України співробітниками, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
та
державними службовцями Служби безпеки
України здійснюється починаючи з 1 січня
2022 року після затвердження організаційної
структури Служби безпеки України та
організаційно-штатної
побудови
її
функціональних підрозділів, Центрального
управління та регіональних органів Головою
Служби безпеки України відповідно до вимог
цього Закону.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
з початком комплектування Служби безпеки
України
співробітниками,
яким
присвоюються спеціальні звання, висловили
згоду перейти на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання чи посади державної
служби, звільняються з військової служби
відповідно до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» у
зв’язку
із
скороченням
штатів
або
проведенням організаційних заходів та
приймаються на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання, на рівнозначні посади або
на інші посади за їхньою згодою. При
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відповідно до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» у
зв’язку
зі
скороченням
штатів
або
проведенням організаційних заходів та
приймаються на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання, на рівнозначні посади або
на інші посади за їх згодою. При звільненні з
військової служби їм виплачується грошова
допомога в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний
календарний рік служби.
Військовослужбовцям,
зазначеним
в
абзацах першому та другому пункту третього
перехідних та прикінцевих положень цього
Закону, при прийнятті на державну службу
Служби безпеки України, присвоюються
ранги в межах відповідних категорій посад
державної служби в порядку та відповідно до
схеми співвідношення військових звань та
посад державної служби у Службі безпеки
України які визначаються Головою Служби
безпеки України.
Військовослужбовцям,
зазначеним
в
абзацах першому та другому пункту третього
перехідних та прикінцевих положень цього
Закону,
при
прийнятті
на
службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоюються
спеціальні
звання,
присвоюються спеціальні звання в порядку,
встановленому цим Законом, відповідно до
такої схеми співвідношення військових та
спеціальних звань:
солдат капрал Служби безпеки України
молодший сержант
сержант сержант Служби безпеки України
старший сержант головний сержант
старший сержант Служби безпеки України
штаб-сержант
майстер-сержант
старший майстер-сержант

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звільненні
з
військової
служби
їм
виплачується грошова допомога в розмірі 50
відсотків місячного грошового забезпечення
за кожний повний календарний рік служби.
Військовослужбовцям,
зазначеним
у
підпунктах 1 і 3 пункту 3 цього розділу, при
прийнятті на державну службу до Служби
безпеки України присвоюються ранги в межах
відповідних категорій посад державної
служби в порядку та відповідно до схеми
співвідношення військових звань та посад
державної служби у Службі безпеки України,
що визначаються Головою Служби безпеки
України.
Військовослужбовцям,
зазначеним
у
підпунктах 1 і 3 пункту 3 цього розділу, при
прийнятті на службу співробітників Служби
безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання, такі звання присвоюються
в порядку, встановленому цим Законом,
відповідно до такої схеми співвідношення
військових і спеціальних звань:
солдат капрал Служби безпеки України
молодший сержант
сержант сержант Служби безпеки України
старший сержант головний сержант
старший сержант Служби безпеки України
штаб-сержант
майстер-сержант
старший майстер-сержант
головний
майстер-сержант
майстерсержант Служби безпеки України
молодший лейтенант молодший лейтенант
Служби безпеки України
лейтенант лейтенант Служби безпеки
України
старший лейтенант старший лейтенант
Служби безпеки України
капітан капітан Служби безпеки України
майор майор Служби безпеки України
підполковник
підполковник
Служби
безпеки України
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головний
майстер-сержант
майстерсержант Служби безпеки України
молодший лейтенант молодший лейтенант
Служби безпеки України
лейтенант лейтенант Служби безпеки
України
старший лейтенант старший лейтенант
Служби безпеки України
капітан капітан Служби безпеки України
майор майор Служби безпеки України
підполковник
підполковник
Служби
безпеки України
полковник полковник Служби безпеки
України
бригадний генерал генерал Служби
безпеки України третього рангу
генерал-майор генерал Служби безпеки
України другого рангу
генерал-лейтенант
генерал
Служби
безпеки України першого рангу
генерал-полковник
генерал
Служби
безпеки України
З дня набрання чинності цим Законом
призначення співробітників на керівні посади
Служби безпеки України може здійснюватись
на конкурсній основі.
Особи, які висловили згоду перейти на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, та які раніше складали військову чи
іншу присягу Українському народу, присягу
співробітника Служби безпеки України,
якому присвоюється спеціальне звання, не
складають.
Вислуга років на військовій службі
військовослужбовців
Служби
безпеки
України,
обчислена
відповідно
до
законодавства (у тому числі вислуга років на
пільгових умовах), у повному обсязі
зараховується до загальної вислуги років
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання або державної
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полковник полковник Служби безпеки
України
бригадний генерал генерал Служби
безпеки України третього рангу
генерал-майор генерал Служби безпеки
України другого рангу
генерал-лейтенант
генерал
Служби
безпеки України першого рангу
генерал-полковник
генерал
Служби
безпеки України.
З дня набрання чинності цим Законом
призначення співробітників на керівні посади
Служби безпеки України може здійснюватися
на конкурсній основі.
Особи, які висловили згоду перейти на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, які раніше складали військову чи іншу
присягу Українському народу, не складають
присягу співробітника Служби безпеки
України, якому присвоюється спеціальне
звання.
Вислуга років на військовій службі
військовослужбовців
Служби
безпеки
України,
обчислена
відповідно
до
законодавства (у тому числі вислуга років на
пільгових умовах), у повному обсязі
зараховується до загальної вислуги років
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальні звання, або державної
служби, а стаж вислуги у військових званнях
зараховується до стажу вислуги для
присвоєння чергових спеціальних звань чи
рангів державної служби.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
з комплектуванням підрозділів Служби
безпеки України співробітниками, яким
присвоюються спеціальні звання, які не
висловили згоду перейти на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєно спеціальні звання, або не пройшли
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служби, а стаж вислуги у військових званнях
зараховується до стажу вислуги для
присвоєння чергових спеціальних звань чи
рангів державної служби.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
з початком комплектування підрозділів
Служби безпеки України співробітниками,
яким присвоюються спеціальні звання, які не
висловили згоду перейти на службу
співробітників Служби безпеки України яким
присвоєні спеціальні звання або не пройшли
атестацію, звільняються з військової служби в
запас (відставку) Служби безпеки України
відповідно до Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу”.
Військовослужбовці, які звільняються з
військової служби в Службі безпеки України
та приймаються на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання або державну службу у
Службі безпеки України і перебували на
обліку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов у Службі безпеки України,
продовжують перебувати на такому обліку в
Центральному управлінні, органах, закладах,
установах Служби безпеки України під час
проходження служби співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання або державної служби в Службі
безпеки України, в тому числі на обліку осіб,
які користуються правом позачергового та
першочергового
одержання
житлових
приміщень, до одержання житла з державного
житлового фонду або за їх бажанням грошової
компенсації за належне їм для отримання
жиле приміщення чи до настання визначених
законом підстав для зняття із зазначеного
обліку.".
-1646- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування
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атестацію, звільняються з військової служби в
запас (відставку) Служби безпеки України
відповідно до Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу”.
Військовослужбовці, які звільняються з
військової служби у Службі безпеки України
та приймаються на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання, або на державну службу у
Службі безпеки України і перебували на
обліку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов, у Службі безпеки України,
продовжують перебувати на такому обліку в
Центральному управлінні, органах, закладах,
установах Служби безпеки України під час
проходження служби співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєно спеціальні
звання, або державної служби у Службі
безпеки України, у тому числі на обліку осіб,
які користуються правом позачергового та
першочергового
одержання
жилих
приміщень, до одержання житла з державного
житлового фонду або за їхнім бажанням
грошової компенсації за належне їм для
отримання жиле приміщення чи до настання
визначених законом підстав для зняття із
зазначеного обліку.

Відхилено

виключити зміни
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підрозділів
Служби
безпеки
України
співробітниками,
яким
присвоюються
спеціальні звання, висловили згоду перейти на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, звільняються з військової служби
відповідно до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» у
зв’язку
зі
скороченням
штатів
або
проведенням організаційних заходів та
приймаються на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
спеціальні звання, на рівнозначні посади або
на інші посади за їх згодою. При звільненні з
військової служби їм виплачується грошова
допомога в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний
календарний рік служби відповідно до статті
15 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей».
Військовослужбовцям, зазначеним в абзаці
другому цього пункту, при прийнятті на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, одночасно із призначенням на
відповідні посади присвоюються спеціальні
звання в порядку, встановленому цим
Законом, відповідно до такої схеми
співвідношення військових та спеціальних
звань:

982
солдат
капрал Служби безпеки України
983
молодший сержант
сержант
сержант Служби безпеки України
984
старший сержант
головний сержант
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старший сержант Служби безпеки України
985
штаб-сержант
майстер-сержант
старший майстер-сержант
головний майстер-сержант
майстер-сержант Служби безпеки України
986
молодший лейтенант
молодший лейтенант Служби безпеки
України
987
лейтенант
лейтенант Служби безпеки України
988
старший лейтенант
старший лейтенант
України

Служби

безпеки

989
капітан
капітан Служби безпеки України
990
майор
майор Служби безпеки України
991
підполковник
підполковник Служби безпеки України
992
полковник
полковник Служби безпеки України
993
бригадний генерал
генерал-майор
генерал Служби безпеки України третього
рангу
994
генерал-лейтенант
генерал Служби безпеки України другого
рангу
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995

996

генерал-полковник
генерал Служби безпеки України першого
рангу
З дня набрання чинності цим Законом
призначення співробітників на керівні посади
Служби безпеки України здійснюється на
конкурсній основі.

-1647- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

З дня набрання чинності цим Законом
призначення співробітників на керівні посади
Служби безпеки України здійснюється на
конкурсній основі. Протягом десяти років з
дня набрання чинності цим Законом особи, які
обіймали керівні посади (від заступника
начальника управління або служби в
Центральному Апараті Служби безпеки
України,
заступника
начальника
функціонального підрозділу у регіональному
органі та вище) у спеціальних підрозділах по
боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю, а також у підрозділах
контррозвідувального
захисту
інтересів
держави у сфері економічної безпеки, не
можуть обіймати керівні посади в Службі
безпеки України. Голова Служби безпеки
України має право вносити за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів,
мотивоване
клопотання
до
Президента України щодо погодження
призначення таких осіб на зазначені посади.
-1648- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Відхилено

Абзац четвертий пункту четвертого
розділу ІІ «Прикінцеві та Перехідні
положення» викласти у такій редакції: «З дня
набрання чинності цим Законом призначення
співробітників на керівні посади Служби
безпеки України здійснюється на конкурсній
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основі,
за
виключенням
призначення
військовослужбовців
Служби
безпеки
України, які висловили згоду перейти на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, на відповідні керівні посади Служби
безпеки України.»
997

998

999

1000

Особи, які висловили згоду перейти на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання, та які раніше складали військову чи
іншу присягу Українському народу, присягу
співробітника Служби безпеки України,
якому присвоюється спеціальне звання, не
складають.
Вислуга років на військовій службі
військовослужбовців
Служби
безпеки
України,
обчислена
відповідно
до
законодавства (у тому числі вислуга років на
пільгових умовах), у повному обсязі
зараховується до загальної вислуги років
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, а стаж вислуги у
військових званнях зараховується до стажу
вислуги для присвоєння чергових спеціальних
звань.
Військовослужбовці Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
з початком комплектування підрозділів
Служби безпеки України співробітниками,
яким присвоюються спеціальні звання, які не
висловили згоду перейти на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, звільняються з
військової служби в запас (відставку) Служби
безпеки України відповідно до Закону
України “Про військовий обов’язок і
військову службу”.
Військовослужбовці, які звільняються з
військової служби в Службі безпеки України
та приймаються на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоюються
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спеціальні звання, і перебували на обліку осіб,
які потребують поліпшення житлових умов у
Службі безпеки України, продовжують
перебувати на такому обліку в Центральному
управлінні, органах, закладах, установах
Служби безпеки України під час проходження
служби співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання, в
тому числі на обліку осіб, які користуються
правом позачергового та першочергового
одержання
житлових
приміщень,
до
одержання житла з державного житлового
фонду або за їх бажанням грошової
компенсації за належне їм для отримання
жиле приміщення чи до настання визначених
законом підстав для зняття із зазначеного
обліку.
1001

-1649- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Доповнити Прикінцеві та перехідні
положення новим пунктом п'ятим такого
змісту:
"5. Атестація проводиться атестаційними
комісіями до яких входять відряджені
представники
органів,
які
визначені
законодавством суб'єктами розвідувального
співтовариства та направлені (на підставі
відповідного
рішення)
контрольним
комітетом Верховної Ради України, які мають,
або отримують (на час участі в атестаційній
комісії) відповідно до закону допуск до
державної таємниці не нижче другої форми.
Члени атестаційної комісії на час
проведення
атестації
відряджаються
відповідними органами для роботи у такі
комісії або можуть укладати трудовий договір
із Службою безпеки України.
Фінансове, матеріальне, технічне та
організаційне
забезпечення
роботи
атестаційних комісій покладається на Службу
безпеки України.

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

5. Атестація співробітників Служби
безпеки України проводиться атестаційними
комісіями, до яких входять відряджені
представники
органів,
визначених
законодавством суб'єктами розвідувального
співтовариства, та направлені на підставі
відповідного
рішення
парламентським
контрольним комітетом, які мають, або
отримують на час участі в атестаційній комісії
відповідно до закону допуск до державної
таємниці не нижче форми 2.
Члени атестаційної комісії на час
проведення
атестації
відряджаються
відповідними органами для роботи в таких
комісіях або можуть укладати трудовий
договір із Службою безпеки України.
Фінансове, матеріальне, технічне та
організаційне
забезпечення
роботи
атестаційних комісій покладається на Службу
безпеки України.
Фінансування заробітної плати членів
атестаційних комісій здійснюється за рахунок
органів, від яких їх було відряджено, або за
рахунок Служби безпеки України відповідно
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Фінансування заробітної плати членів
атестаційних комісій здійснюється за рахунок
органів від яких їх було відряджено, або
Службою безпеки України відповідно
укладених трудових договорів в розмірі не
меншому ніж передбачено абзацом першим
частини третьої статті 49 цього Закону.
Член атестаційної комісії не має права
брати участь у атестації співробітника і
підлягає відводу (самовідводу), якщо наявні
дані про конфлікт інтересів або обставини, що
викликають сумнів у його безсторонності.
Атестаційні комісії за результатами
атестації співробітників Служби безпеки
України ухвалюють та подають Голові
Служби безпеки України одне із таких рішень:
рішення про успішне проходження атестації
або рішення про неуспішне проходження
атестації.
Порядок
проведення
атестації,
персональний склад, порядок формування та
роботи атестаційної комісії та особливості
проходження
атестації
співробітниками
Служби безпеки України, які належать до
співробітників
негласного
складу,
визначається положенням, яке розробляється
Службою безпеки України та затверджується
Президентом України.
Військовослужбовці
функціональних
підрозділів Центрального управління та
регіональних органів, до повноважень яких
віднесено виконання завдань, реалізацію
функцій та повноважень Служби безпеки
України, крім зазначених в абзаці другому
пункту третього Розділу ІІ "Перехідні та
Прикінцеві положення" цього Закону,
переводяться за їх згодою на рівнозначні або
вищі посади у функціональних підрозділах
Центрального управління та регіональних
органів Служби безпеки України на військові
посади,
посади,
що
заміщуються
співробітниками,
яким
присвоюється

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

до укладених трудових договорів у розмірі не
меншому, ніж передбачено частиною
четвертою статті 50 цього Закону.
Член атестаційної комісії не має права
брати участь у проведенні атестації
співробітника Служби безпеки України і
підлягає відводу (самовідводу) у разі
наявності даних про конфлікт інтересів або
обставин, що викликають сумнів у його
безсторонності.
Атестаційні комісії за результатами
проведеної атестації співробітників Служби
безпеки України ухвалюють та подають
Голові Служби безпеки України одне із таких
рішень: рішення про успішне проходження
атестації або рішення про неуспішне
проходження атестації.
Порядок
проведення
атестації,
персональний склад, порядок формування та
роботи атестаційної комісії та особливості
проходження
атестації
співробітниками
Служби безпеки України, які належать до
співробітників
негласного
складу,
визначаються положенням, що розробляється
Службою безпеки України та затверджується
Президентом України.
Військовослужбовці
функціональних
підрозділів Центрального управління та
регіональних органів, до повноважень яких
віднесено виконання завдань, реалізацію
функцій та повноважень Служби безпеки
України, крім зазначених в абзаці другому
пункту 3 цього розділу, переводяться за
їхньою згодою на рівнозначні або вищі посади
у функціональних підрозділах Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України на військові посади, посади,
що заміщуються співробітниками, яким
присвоюється спеціальне звання, або на
відповідні посади державної служби.
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спеціальне звання, або відповідні посади
державної служби."

-1650- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в абзаці п’ятому пункту 5 Прикінцевих та
перехідних
положень
після
слів
«співробітника» доповнити словами «Служби
безпеки України»;
1002

1003

-1651- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Доповнити Прикінцеві та перехідні
положення новим пунктом шостим такого
змісту:
"6. Предметом атестації є оцінка:
1) професійної компетенції співробітника
Служби безпеки України;
2) професійної етики та доброчесності
військовослужбовця (працівника) Служби
безпеки України;
3) відповідність вимогам статті 29 цього
Закону.".
-1652- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Доповнити Прикінцеві та перехідні
положення новим пунктом сьомим такого
змісту:
"7.
Графік
проходження
військовослужбовцями
(працівниками)
Служби безпеки України атестації встановлює
відповідна атестаційна комісія відповідно до
цього Закону та положення про проведення
атестації
затвердженого
Президентом
України.
Атестація проводиться у присутності
військовослужбовця, державного службовця
(працівника) Служби безпеки України, який
проходить атестацію.

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

6. Предметом атестації є оцінка:
1) професійної компетенції співробітника
Служби безпеки України;
2) професійної етики та доброчесності
військовослужбовця (працівника) Служби
безпеки України;
3) відповідності вимогам статті 29 цього
Закону.

7.
Графік
проходження
військовослужбовцями
(працівниками)
Служби безпеки України атестації встановлює
відповідна атестаційна комісія відповідно до
цього Закону та положення про проведення
атестації, що затверджується Президентом
України.
Атестація проводиться у присутності
військовослужбовця, державного службовця
(працівника) Служби безпеки України, який
проходить атестацію.
При складанні графіка проходження
атестації враховується графік переходу з
комплектування штатних військових посад на
комплектування посад співробітниками, яким
присвоєно спеціальне звання, та посад
державної служби".
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При складанні графіку проходження
атестації враховується графік переходу з
комплектування штатних військових посад на
комплектування посад співробітниками, яким
присвоєно спеціальне звання, та посад
державної служби".
-1653- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Доповнити Прикінцеві та перехідні
положення новим пунктом восьмим такого
змісту:
"8. Атестаційні комісії вправі отримувати в
усіх органах прокуратури, Національному
антикорупційному
бюро
України,
Державному
бюро
розслідувань,
Національному агентстві з питань запобігання
корупції, інших органах державної влади
будь-яку необхідну для цілей атестації
інформацію
про
військовослужбовців
(працівників) Служби безпеки України та
членів їх сімей.
Фізичні та юридичні особи, органи
державної
влади,
органи
місцевого
самоврядування мають право подавати до
відповідної атестаційної комісії відомості, які
можуть
свідчити
про
невідповідність
військовослужбовця (працівника) Служби
безпеки України критеріям визначеним
пунктом шостим прикінцевих та перехідних
положень цього Закону.".
-1654- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Доповнити Прикінцеві та перехідні
положення новим пунктом дев'ятим такого
змісту:
"9. Атестаційні комісії за результатами
атестації військовослужбовців (працівників)
Служби безпеки України ухвалюють одне із
таких рішень: рішення про успішне
проходження
військовослужбовцем

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. Атестаційні комісії мають право
отримувати в усіх органах прокуратури,
Національному антикорупційному бюро
України, Державному бюро розслідувань,
Національному агентстві з питань запобігання
корупції, інших органах державної влади
будь-яку необхідну для цілей атестації
інформацію
про
військовослужбовців
(працівників) Служби безпеки України та
членів їхніх сімей.
Фізичні та юридичні особи, органи
державної
влади,
органи
місцевого
самоврядування мають право подавати до
відповідної атестаційної комісії відомості, що
можуть
свідчити
про
невідповідність
військовослужбовця (працівника) Служби
безпеки України критеріям, визначеним
пунктом 6 цього розділу.
9. Атестаційні комісії за результатами
проведеної атестації військовослужбовців
(працівників) Служби безпеки України
ухвалюють одне з таких рішень: рішення про
успішне проходження військовослужбовцем
(працівником) Служби безпеки України
атестації або рішення про неуспішне
проходження
військовослужбовцем
(працівником) Служби безпеки України
атестації.
Атестаційні комісії за результатами
атестації подають Голові Служби безпеки
України
інформацію
стосовно
військовослужбовців (працівників) Служби
безпеки України, які успішно пройшли
атестацію,
а
також
стосовно
військовослужбовців (працівників) Служби
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5. Співробітники Служби безпеки України,
посади яких скорочуються у зв’язку із зміною
штатної чисельності, відповідно до цього
закону, до 1 січня 2024 року можуть бути
переведені за їх згодою без обов'язкового
проведення конкурсу на іншу вакантну посаду
державної служби у державних органах у
межах відповідних категорій посад та/або
присвоєнням спеціальних звань відповідно у
органах
місцевого
самоврядування,
державних
правоохоронних
органах,
Національній
поліції,
правоохоронних
органах спеціального призначення, у разі їх
відповідності кваліфікаційним та спеціальним
вимогам, встановленим для зайняття посади,
на яку вони переводяться.

Пропозиції та поправки до проекту

(працівником) Служби безпеки України
атестації або рішення про неуспішне
проходження
військовослужбовцем
(працівником) Служби безпеки України
атестації.
Атестаційні комісії за результатами
атестації подають Голові Служби безпеки
України
інформацію
щодо
військовослужбовців (працівників) Служби
безпеки України, які успішно пройшли
атестацію, а також щодо військовослужбовців
(працівників) Служби безпеки України, які не
успішно пройшли атестацію.
Повторне проходження одним і тим самим
військовослужбовцем (працівником) Служби
безпеки України атестації або одного з її
етапів забороняється.".
-1655- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

безпеки України, які неуспішно пройшли
атестацію.
Повторне проходження одним і тим самим
військовослужбовцем (працівником) Служби
безпеки України атестації або одного з її
етапів забороняється.

Відхилено

виключити зміни
-1656- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)
Пункт п’ятий розділу ІІ «Прикінцеві та
Перехідні положення» викласти у такій
редакції:
«5.
Співробітники
підрозділів
контррозвідувального забезпечення інтересів
держави у сфері економічної безпеки та
боротьби з корупцією і організованою
злочинністю Служби безпеки України, посади
яких скорочуються у зв’язку із зміною
штатної чисельності, відповідно до цього
закону, переводяться за їх згодою без
обов'язкового проведення конкурсу на посаду
відповідної категорії у Бюро економічної
безпеки України або Державне бюро
розслідувань
України
з
присвоєнням
спеціальних звань у разі їх відповідності
кваліфікаційним вимогам, встановленим для
зайняття посади, на яку вони переводяться.
Співробітники інших підрозділів Служби
безпеки України, посади яких скорочуються у

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

10. Співробітники Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
із зміною штатної чисельності або відповідно
до пункту 3 цього розділу, до 31 грудня 2023
року можуть бути призначені без проведення
конкурсу на іншу вакантну посаду, у тому
числі на посаду державної служби у
державних органах у межах відповідних
категорій посад, в органах місцевого
самоврядування, державних правоохоронних
органах,
Національній
поліції,
правоохоронних
органах
спеціального
призначення, у разі їх відповідності
кваліфікаційним та спеціальним вимогам,
встановленим для зайняття посади, на яку
вони призначаються.
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зв’язку із зміною штатної чисельності,
відповідно до цього закону, до 1 січня 2024
року можуть бути переведені за їх згодою без
обов'язкового проведення конкурсу на іншу
вакантну посаду державної служби у
державних органах у межах відповідних
категорій
посад
та/або
присвоєнням
спеціальних звань відповідно у органах
місцевого
самоврядування,
державних
правоохоронних
органах,
Національній
поліції, правоохоронних органах спеціального
призначення, у разі їх відповідності
кваліфікаційним та спеціальним вимогам,
встановленим для зайняття посади, на яку
вони переводяться.»
-1657- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

пункт 5 викласти у такій редакції: «5.
Співробітники Служби безпеки України,
посади яких скорочуються у зв’язку із зміною
штатної чисельності, відповідно до цього
Закону, до 1 січня 2024 року можуть бути
переведені за їх згодою без обов'язкового
проведення конкурсу на іншу вакантну посаду
у межах відповідних категорій посад та/або
присвоєнням
спеціальних
звань
до
Державного бюро розслідувань, у разі їх
відповідності кваліфікаційним та спеціальним
вимогам, встановленим для зайняття посади,
на яку вони переводяться.»;
-1658- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Пункт п'ятий Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такі редакції:
"10. Співробітники Служби безпеки
України, посади яких скорочуються у зв’язку
зі зміною штатної чисельності або відповідно
до пункту 2 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні
положення цього Закону, до 31 грудня 2023
року можуть бути призначені без проведення
конкурсу на іншу вакантну посаду у тому
числі державної служби у державних органах
у межах відповідних категорій посад у

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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органах
місцевого
самоврядування,
державних
правоохоронних
органах,
Національній
поліції,
правоохоронних
органах спеціального призначення, у разі їх
відповідності кваліфікаційним та спеціальним
вимогам, встановленим для зайняття посади,
на яку вони призначаються.".
-1659- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У пункті десятому Прикінцевих та
перехідних
положень
після
слів
«Національній поліції» доповнити словами
«України»;
1006

6. Служба безпеки України припиняє
виконувати
функцію
досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
з 1 січня 2024 року, окрім як у випадку,
передбаченому абзацом другим цього пункту.

Висновки, обґрунтування

Враховано

-1660- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

У пункті шостому розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» слова «як у»
замінити словами «досудового розслідування
кримінальних правопорушень, що становлять
загрозу державній безпеці, віднесених до
підслідності слідчих органів Служби безпеки
України та»
-1661- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано редакційно

Слідчі органи безпеки припиняють
здійснення досудового розслідування у
кримінальних провадженнях, які не віднесені
до підслідності даного органу, з моменту
набрання чинності даним законом. Передача
матеріалів
кримінального
провадження
іншому органу досудового розслідування
вирішується відповідним прокурором у
порядку,
визначеному
Кримінальним
процесуальним кодексом України.»
-1662- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

пункт 6 викласти в наступній редакції:
«Служба
безпеки
України
припиняє
виконувати
функцію
досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
з моменту набрання чинності цього закону,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11. Пункт 4 частини першої статті 4 цього
Закону втрачає чинність з 1 січня 2025 року.
Служба безпеки України припиняє
здійснювати
функцію
досудового
розслідування кримінальних правопорушень з
1 січня 2025 року.
Служба безпеки припиняє здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 112,
1141, 201, 2011, 2651, 305, 3321, 3322, 334, 359,
436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446
Кримінального кодексу України з дня
набрання чинності законом України про
внесення
змін
до
Кримінального
процесуального кодексу України щодо
визначення
підслідності
кримінальних
правопорушень, передбачених зазначеними
статтями, крім випадку, передбаченого
абзацом четвертим цього пункту, але не
більше ніж до 1 липня 2022 року.
Служба безпеки України продовжує
здійснювати досудове розслідування у
кримінальних провадженнях, розпочатих до
набрання чинності законом України про
внесення
змін
до
Кримінального
процесуального кодексу України щодо
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окрім як у випадку, передбаченому абзацом
другим цього пункту. Служба безпеки
України передає матеріали кримінальних
проваджень в яких виконує функцію
досудового розслідування до Національної
поліції України та Державного бюро
розслідувань в залежності від підслідності
конкретного кримінального провадження
протягом місяця з моменту набрання чинності
цього закону, а справи підслідні Бюро
економічної безпеки України – протягом
шести місяців з моменту створення Бюро
економічної безпеки України.»
-1663- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити.
-1664- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

пункт 6 розділу ІІ (Прикінцеві та перехідні
положення) законопроекту виключити.
-1665- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

абзац перший пункту 6 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції: "“6.
Служба
безпеки
України
припиняє
виконувати
функцію
досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
з 1 січня 2028 року, окрім як у випадку,
передбаченому абзацом другим цього
пункту.".
Обгрунтування:
Законопроектом (Розділ ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»)
пропонується
передбачити
припинення
виконання
Службою
безпеки
України
функції
досудового розслідування у кримінальних
провадженнях з 1 січня 2024 року, а в окремих
випадках – з 1 січня 2026 року.
Вбачається, що термін позбавлення СБУ
функції досудового розслідування пов’язаний
із терміном зменшення загальної чисельності

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначення
підслідності
кримінальних
правопорушень,
по
кримінальних
провадженнях
щодо
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 112,
1141, 201, 2011, 2651, 305, 3321, 3322, 334, 359,
436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446
Кримінального кодексу України, до їх
закінчення, але не більше ніж до 1 липня 2022
року, у кримінальних провадженнях щодо
кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 109, 110, 1102, 111, 113, 114, 258 2585, 328, 329, 330, 333, 422, 440, 447
Кримінального кодексу України, до їх
закінчення, але не більше ніж до 1 січня 2025
року.
З 1 липня 2022 року кримінальні
провадженнях
щодо
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 112,
1141, 201, 2011, 2651, 305, 3321, 3322, 334, 359,
436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446,
Кримінального
кодексу
України,
розслідування за якими не закінчено,
передаються
до
органів
досудового
розслідування за підслідністю у порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування в таких провадженнях до 1
липня 2022 року питання про доручення його
здійснення іншому органу досудового
розслідування і передачу йому матеріалів
кримінального провадження вирішується
відповідним
прокурором
у
порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.
З 1 січня 2025 року кримінальні
провадженнях
щодо
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 109,
110, 1102, 111, 113, 114, 258 - 2585, 328, 329,
330, 333, 422, 440, 447 Кримінального кодексу
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України, розслідування за якими не закінчено,
передаються
до
органів
досудового
розслідування за підслідністю у порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2025 року питання про доручення його
здійснення іншому органу досудового
розслідування і передачу йому матеріалів
кримінального провадження вирішується
відповідним
прокурором
у
порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.
Забороняється залучення слідчих органів
безпеки до проведення слідчих (розшукових)
дій у кримінальних провадженнях, відкритих
щодо інших кримінальних правопорушень,
ніж передбачені статтями 109, 110, 1102, 111,
113, 114, 258 - 2585, 328, 329, 330, 333, 422,
440, 447 Кримінального кодексу України.

СБУ до аналогічної дати – до 01 січня 2024
року.
Оскільки позиція Президента України,
викладена у законопроекті реєстр. № 3196,
передбачає поступового зменшення загальної
чисельності СБУ саме до 01 січня 2028 року, є
доцільним також передбачити виконання СБУ
функції досудового розслідування до 01 січня
2028 року.
Крім того, законопроект передбачає ще й
звільнення в трирічний термін понад 10 тис.
співробітників СБУ. Передача відповідної
функції СБУ спричинить потребу у
додатковому
виділенні
бюджетного
фінансування на збільшення штату іншого
органу досудового розслідування.
В сукупності зазначене спричинить
надмірне навантаження на Державний
бюджет в цей період, що є неприйнятним, в
тому числі з урахуванням витрат на боротьбу
з пандемією та подоланням її наслідків, які
припадають на той же період.
-1666- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

6. Служба безпеки України продовжує
виконувати
функцію
досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
до початку роботи єдиного органу досудового
розслідування.
-1667- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення»
законопроекту
виключити
частину шосту (а саме, виключити слова
«Служба
безпеки
України
припиняє
виконувати
функцію
досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
з 1 січня 2024 року, окрім як у випадку,
передбаченому абзацом другим цього пункту.
Служба безпеки України виконує відповідно
до чинних законів функцію досудового
розслідування у кримінальних провадженнях,
які є такими, що розпочаті до 1 січня 2024
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року, до їх закінчення, але не довше, ніж до 1
січня 2026 року. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2026 року, а так само за наявності інших
передбачених законом підстав питання про
доручення його здійснення іншому органу
досудового розслідування і передачу йому
матеріалів
кримінального
провадження
вирішується відповідним прокурором у
порядку,
визначеному
Кримінальним
процесуальним кодексом України.»).
-1668- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

У зв’язку з тим, що однією із постійних
функцій СБУ в законопроекті визначено
«досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень, що становлять загрозу
державній безпеці, віднесених до підслідності
слідчих органів Служби безпеки України»
(пункт 4 частини першої статті 4
законопроекту), то пункт 6 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
пропонуємо виключити.
-1669- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 6 Розділу ІІ викласти у такій
редакції: «6. Служба безпеки України
припиняє виконувати функцію досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
з 1 січня 2028 року, окрім як у випадку,
передбаченому абзацом другим цього пункту.
Служба безпеки України виконує відповідно
до чинних законів функцію досудового
розслідування у кримінальних провадженнях,
які є такими, що розпочаті до 1 січня 2028
року, до їх закінчення, але не довше, ніж до 1
січня 2030 року. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2030 року, а так само за наявності інших
передбачених законом підстав питання про
доручення його здійснення іншому органу
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Висновки, обґрунтування

досудового розслідування і передачу йому
матеріалів
кримінального
провадження
вирішується відповідним прокурором у
порядку,
визначеному
Кримінальним
процесуальним кодексом України.»
-1670- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано

у пункті 6: в абзаці першому слова «, окрім
як у випадку, передбаченому абзацом другим
цього пункту» виключити;
-1671- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

пункт 6 розділу ІІ. “Прикінцеві та
перехідні положення” пропонуємо викласти в
такій редакції:
6. Служба безпеки України припиняє
виконувати
функцію
досудового
розслідування у кримінальних провадженнях
з 1 січня 2028 року, окрім як у випадку,
передбаченому абзацом другим цього пункту.
Служба безпеки України виконує відповідно
до чинних законів функцію досудового
розслідування у кримінальних провадженнях,
які є такими, що розпочаті до 1 січня 2028
року, до їх закінчення, але не довше, ніж до 1
січня 2030 року. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2030 року, а так само за наявності інших
передбачених законом підстав питання про
доручення його здійснення іншому органу
досудового розслідування і передачу йому
матеріалів
кримінального
провадження
вирішується відповідним прокурором у
порядку,
визначеному
Кримінальним
процесуальним кодексом України.
-1672- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 6 розділу ІІ. “Прикінцеві та
перехідні положення” законопроекту реєстр.
№ 3196-д пропонуємо викласти в такій
редакції: “6. Служба безпеки України
продовжує виконувати функцію досудового
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Висновки, обґрунтування

розслідування у кримінальних провадженнях
до початку роботи єдиного органу досудового
розслідування.”
-1673- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Пункт 6 Розділу ІІ Прикінцевих та
перехідних положень виключити.
-1674- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 6 Розділу ІІ “Прикінцеві та
перехідні положення” (щодо припинення з
2024 – 2026 року виконання Службою безпеки
України функції досудового розслідування)
виключити.
-1675- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у пункті 6: числа «2024» замінити числами
«2023»; число «2026» замінити числом
«2024»; після слова «прокурором» доповнити
словами «у відповідному кримінальному
провадженні»;
-1676- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Пункт шостий Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції:
"11. Служба безпеки України припиняє
здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114,
114-1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328,
329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447
Кримінального кодексу України з дня
набрання чинності законом України про
внесення
змін
до
Кримінального
процесуального кодексу України щодо
визначення
підслідності
кримінальних
правопорушень, передбачених зазначеними
статтями (крім випадку, передбаченого
абзацом другим цього пункту).
Служба безпеки України продовжує
здійснення досудового розслідування у
кримінальних провадженнях, розпочатих до

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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набрання чинності законом про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу
України щодо визначення підслідності
кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114,
114-1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328,
329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447
Кримінального кодексу України, до їх
закінчення, але не довше ніж до 1 січня 2023
року.
З 1 січня 2023 року кримінальні
провадження, розслідування за якими не
закінчене, передаються до органів досудового
розслідування за підслідністю у порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.
Оперативно-розшукові
справи,
що
перебувають в оперативних підрозділах
Служби безпеки України, відкриті у зв’язку з
кримінальним
провадженням
щодо
кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114,
114-1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328,
329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447
Кримінального кодексу України, з 1 січня
2023 року підлягають закриттю.
Слідчі Служби безпеки України з 1 січня
2023 року за їх згодою переводяться в
установленому порядку до органів досудового
розслідування, до яких віднесено підслідність
кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114,
114-1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328,
329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447
Кримінального кодексу України."
-1677- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Парубій А. В.
(р.к. №187), Н.д. Забродський М. В. (р.к.
№189), Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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Н.д. Мисягін Ю. М. (р.к. №243), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221)
Пункт 11 розділу ІІ перехідні ти
прикінцеві положення викласти в такій
редакції:
11. Пункт четвертий частини першої статті
4 цього Закону втрачають чинність з 1 січня
2025 року.
Служба безпеки України припиняє
здійснювати
функцію
досудового
розслідування кримінальних правопорушень з
1 січня 2025 року.
Служба безпеки припиняє здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 112,
114-1, 201, 201-1, 265-1, 305, 332-1, 332-2, 334,
359, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446,
Кримінального кодексу України з дня
набрання чинності законом України про
внесення
змін
до
Кримінального
процесуального кодексу України щодо
визначення
підслідності
кримінальних
правопорушень, передбачених зазначеними
статтями, крім випадку, передбаченого
абзацом четвертим цього пункту, але не довше
ніж до 1 липня 2022 року.
Служба безпеки України продовжує
здійснення досудового розслідування у
кримінальних провадженнях, розпочатих до
набрання чинності законом про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу
України щодо визначення підслідності
кримінальних
правопорушень,
по
кримінальних
провадженнях
щодо
кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 112, 114-1, 201, 201-1, 265-1, 305,
332-1, 332-2, 334, 359, 436, 437, 438, 439, 441,
442, 443, 444, 446, Кримінального кодексу
України, до їх закінчення, але не довше ніж до
1 липня 2022 року, по кримінальних
провадженнях
щодо
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 109,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

110, 110-2, 111, 113, 114, 258 - 2585, 328, 329,
330, 333, 422, 440, 447 Кримінального кодексу
України, до їх закінчення, але не довше ніж до
1 січня 2025 року.
З 1 липня 2022 року кримінальні
провадженнях
щодо
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 112,
114-1, 201, 201-1, 265-1, 305, 332-1, 332-2, 334,
359, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446,
Кримінального
кодексу
України,
розслідування за якими не закінчене,
передаються
до
органів
досудового
розслідування за підслідністю у порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
липня 2022 року, питання про доручення його
здійснення іншому органу досудового
розслідування і передачу йому матеріалів
кримінального провадження вирішується
відповідним
прокурором
у
порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.
З 1 січня 2025 року кримінальні
провадженнях
щодо
кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 109,
110, 110-2, 111, 113, 114, 258 - 2585, 328, 329,
330, 333, 422, 440, 447 Кримінального кодексу
України, розслідування за якими не закінчене,
передаються
до
органів
досудового
розслідування за підслідністю у порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2025 року, питання про доручення його
здійснення іншому органу досудового
розслідування і передачу йому матеріалів
кримінального провадження вирішується
відповідним
прокурором
у
порядку,
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Служба
безпеки
України
виконує
відповідно до чинних законів функцію
досудового розслідування у кримінальних
провадженнях, які є такими, що розпочаті до 1
січня 2024 року, до їх закінчення, але не
довше, ніж до 1 січня 2026 року. У разі
неможливості закінчити слідчими органів
безпеки досудове розслідування у таких
провадженнях до 1 січня 2026 року, а так само
за наявності інших передбачених законом
підстав питання про доручення його
здійснення іншому органу досудового
розслідування і передачу йому матеріалів
кримінального провадження вирішується
відповідним
прокурором
у
порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.

Пропозиції та поправки до проекту

визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.
Забороняється залучення слідчих органів
безпеки до проведення слідчих (розшукових)
дій у кримінальних провадженнях відкритих
щодо інших кримінальних правопорушень,
ніж передбачені статтями 109, 110, 110-2, 111,
113, 114, 258 - 2585, 328, 329, 330, 333, 422,
440, 447 Кримінального кодексу України.»;
-1678- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-1679- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити.
-1680- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

абзац другий пункту 6 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту викласти в такій редакції:
"Служба безпеки України виконує відповідно
до чинних законів функцію досудового
розслідування у кримінальних провадженнях,
які є такими, що розпочаті до 1 січня 2028
року, до їх закінчення, але не довше, ніж до 1
січня 2030 року. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2030 року, а так само за наявності інших
передбачених законом підстав питання про
доручення його здійснення іншому органу
досудового розслідування і передачу йому
матеріалів
кримінального
провадження
вирішується відповідним прокурором у
порядку,
визначеному
Кримінальним
процесуальним кодексом України.”.
Обгрунтування:
Законопроектом (розділ ІІ. «Прикінцеві та
перехідні
положення»)
пропонується
передбачити
припинення
виконання
Службою
безпеки
України
функції
досудового розслідування у кримінальних

577

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

провадженнях з 1 січня 2024 року, а в окремих
випадках – з 1 січня 2026 року.
Вбачається, що термін позбавлення СБУ
функції досудового розслідування пов’язаний
із терміном зменшення загальної чисельності
СБУ до аналогічної дати – до 01 січня 2024
року.
Оскільки позиція Президента України,
викладена у законопроекті реєстр. № 3196,
передбачає поступового зменшення загальної
чисельності СБУ саме до 01 січня 2028 року, є
доцільним також передбачити виконання СБУ
функції досудового розслідування до 01 січня
2028 року.
Крім того, законопроект передбачає ще й
звільнення в трирічний термін понад 10 тис.
співробітників СБУ. Передача відповідної
функції СБУ спричинить потребу у
додатковому
виділенні
бюджетного
фінансування на збільшення штату іншого
органу досудового розслідування.
В сукупності зазначене спричинить
надмірне навантаження на Державний
бюджет в цей період, що є неприйнятним, в
тому числі з урахуванням витрат на боротьбу
з пандемією та подоланням її наслідків, які
припадають на той же період.
-1681- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

у пункті 6 абзац другий викласти у такій
редакції: «Служба безпеки України виконує
відповідно до чинних законів функцію
досудового розслідування у кримінальних
провадженнях до їх закінчення, але не довше,
ніж до 1 січня 2024 року. У разі неможливості
закінчити слідчими органів безпеки досудове
розслідування у таких провадженнях до 1
січня 2024 року або у разі наявності інших
передбачених законом підстав питання про
доручення його здійснення іншому органу
досудового розслідування і передачу йому
матеріалів
кримінального
провадження
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вирішується прокурором у відповідному
кримінальному
провадженні
порядку,
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України.»;
-1682- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Пункт 6 Прикінцевих та перехідних
положень доповнити наступним абзацом:
«Служба безпеки України до 1 січня 2023
року може мати у своєму складі спеціально
відведені місця для тимчасового тримання
(ізолятори тимчасового тримання) осіб, які
затримані у встановленому Законом порядку,
під час виконання завдань та функцій
Службою безпеки України».
-1683- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

доповнити пункт 6 розділу ІІ новими
абзацами такого змісту:
«Службі безпеки України протягом шести
місяців з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити ліквідацію функціонуючих в її
системі установ для тримання осіб, щодо яких
як запобіжний захід обрано тримання під
вартою або до яких застосовано тимчасовий
чи екстрадиційний арешт, та ізоляторів
тимчасового тримання.
Парламентський контроль за станом
ліквідації функціонуючих в системі Служби
безпеки України установ для тримання осіб,
щодо яких як запобіжний захід обрано
тримання під вартою або до яких застосовано
тимчасовий чи екстрадиційний арешт, та
ізоляторів тимчасового тримання здійснює
комітет Верховної Ради України, до предмета
відання якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів.
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Судовий контроль за наявністю підстав
утримання на момент набрання чинності цим
Законом будь яких осіб в зазначених
установах
здійснює
суд,
в
межах
територіальної юрисдикції якого перебуває
відповідна установа, за поданням прокурора.»
Обґрунтування: чинне законодавство
надає право працівникам СБУ затримувати
осіб з правом не ідентифікувати себе при
затриманні (на відміну від поліцейських). Це
призвело
до
систематичних
випадків
«викрадення» осіб в Україні. З наведеного
повноваження
СБУ
затримувати
осіб
випливає проблема: збереження в структурі
СБУ слідчих ізоляторів, в яких, іноді, люди
фактично відбувають покарання. Попри те,
що ні чинний закон про СБУ, ні законопроект
не надають таких повноважень СБУ, дефакто,
слідчі
ізолятори
продовжать
функціонувати. Змушені констатувати, що
Служба
безпеки
України
здійснює
насильницькі зникнення вже протягом
довгого періоду. Де саме перебувають
заарештовані під час проведення Службою
безпеки слідства до закриття кримінального
провадження чи вироку суду та після
повторного затримання до здійснення обміну
– незрозуміло. При цьому СБУ постійно в
офіційних відповідях на запити заперечує
існування неофіційних місць тримання
затриманих, як і застосування незаконних
затримань і катувань стосовно затриманих.
Вперше інформація про секретні в'язниці СБУ
з'явилася в 13-й доповіді місії Верховного
комісара ООН з прав людини в Україні
«Доповідь про ситуацію з правами людини в
Україні 16 листопада 2015 р – 15 лютого 2016
р.» Така інформація з'являлася у більшості
наступних Доповідей місії. Приклади
насильницьких зникнень та утримання під
вартою наводяться в 16-й доповіді місії
Управління Верховного Комісара ООН з прав
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людини щодо ситуації з правами людини в
Україні за період 16 серпня – 15 листопада
2016 року (п.п. 33, 34, 35). У жодній
демократичній країні спецслужби не мають у
своєму
відомстві
слідчих
ізоляторів.
Функціонування місць позбавлення свободи в
структурах
спецслужб
суперечить
міжнародним стандартам.Процес ліквідації
місць позбавлення волі в системі СБУ має
проводитись
під
суворим
зовнішнім
контролем Верховної ради України та суду;
-1684- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у розділі ІІ. Прикінцеві та перехідні
положення:
доповнити пункт 6 новими
абзацами такого змісту:
«Службі безпеки України протягом шести
місяців з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити ліквідацію функціонуючих в її
системі установ для тримання осіб, щодо яких
як запобіжний захід обрано тримання під
вартою або до яких застосовано тимчасовий
чи екстрадиційний арешт, та ізоляторів
тимчасового тримання.
Парламентський
контроль за станом ліквідації функціонуючих
в системі Служби безпеки України установ
для тримання осіб, щодо яких як запобіжний
захід обрано тримання під вартою або до яких
застосовано тимчасовий чи екстрадиційний
арешт, та ізоляторів тимчасового тримання
здійснює комітет Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів. Судовий контроль за наявністю
підстав утримання на момент набрання
чинності цим Законом будь яких осіб в
зазначених установах здійснює суд, в межах
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1009

територіальної юрисдикції якого перебуває
відповідна установа, за поданням прокурора.»
-1685- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

1010

У розділі ІІ законопроекту доповнити
новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом Рада національної
безпеки і оборони України та Комітет
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів,
визначають осіб, які пропонуються до
включення до Конкурсної комісії з відбору
кандидатів на посаду Голови Служби безпеки
України.
Протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом Конкурсна комісія з
відбору кандидатів на посаду Голови Служби
безпеки України оголошує конкурс з відбору
кандидатів на посаду Голови Служби безпеки
України.
Особа, яка станом на день набрання
чинності цим Законом займає посаду Голови
Служби
безпеки
України,
продовжує
здійснювати повноваження Голови Служби
безпеки України до призначення Голови
Служби безпеки України відповідно до цього
Закону, але не більш ніж протягом строку, що
становить різницю між шістьма роками та
строком перебування на цій посаді до дня
набрання чинності цим Законом.».
Нумерацію пунктів змінити відповідно.
-1686- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

7. Строк повноважень Голови Служби
безпеки України, призначеного на посаду до
набрання чинності цим Законом, визначається
відповідно до статті 10 цього Закону.

7. Повноваження Голови Служби безпеки
України, призначеного на посаду до набрання
чинності цим Законом, його перших
заступників та заступників, керівників

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12. Строк повноважень Голови Служби
безпеки України, призначеного на посаду до
набрання чинності цим Законом, визначається
відповідно до статті 10 цього Закону.
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функціональних підрозділів Центрального
управління та керівників регіональних органів
Служби безпеки України, призначених на
посади
актами
Президента
України,
припиняються з дня набрання чинності цим
Законом. Вказані особи продовжують
тимчасово виконувати обов’язки передбачені
посадами, на яких вони перебували до
припинення їх повноважень, до призначення
на ці посади осіб у відповідності до порядку та
вимог, закріплених у статтях 10 та 31 цього
Закону.
-1687- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

1011

пункт 7 викласти у такій редакції: «7.
Особа, яка станом на день набрання чинності
цим Законом займає посади Голови Служби
безпеки України, продовжує здійснювати
повноваження Голови Служби безпеки
України протягом строку, що становить
різницю між шістьма роками та строком
перебування на цій посаді до дня набрання
чинності цим Законом.»;
-1688- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

1012

доповнити новим пунктом такого змісту:
«8. До дня набрання чинності законом, яким
затверджується
Дисциплінарний
статут
Служби безпеки України, на осіб рядового і
начальницького складу, курсантів Служби
безпеки
України
поширюється
дія
Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ України.»
Змінити нумерацію пунктів відповідно;
-1689- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новими пунктами
наступного змісту:
«7-1. Голова Служби безпеки України
протягом двох місяців з дня набрання
чинності цим Законом затверджує порядок
проведення конкурсного добору на посади
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8. Визнати таким, що втратив чинність,
Закон України «Про загальну структуру і
чисельність Служби безпеки України»
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 4, ст. 53 із наступними змінами).

9. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

Пропозиції та поправки до проекту

керівника та співробітників Управління
внутрішньої безпеки, а також затверджує
склад відповідної конкурсної комісії.
Не пізніше, ніж через три місяці після
завершення конкурсного добору на посади
керівника та співробітників Управління
внутрішньої безпеки, має бути розпочата
атестація співробітників Служби безпеки
України, у порядку, передбаченому статтею
37-1 цього Закону.
7-2. До дня набрання чинності законом,
яким затверджується Дисциплінарний статут
Служби безпеки України, на осіб рядового і
начальницького складу Служби безпеки
України поширюється дія Дисциплінарного
статуту органів внутрішніх справ України.»
-1690- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
8. Визнати такими, що втратили чинність,
Закони України «Про загальну структуру і
чисельність Служби безпеки України»
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 4, ст. 53 із наступними змінами), «Про
організаційно-правові основи боротьби з
організованою
злочинністю» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 35,
ст.358).
-1691- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити словами:
, Закон України "«Про Службу безпеки
України» (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами)".
-1692- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
1. Пункт дев’ятий Прикінцевих та
перехідних положень доповнити новим
пунктом 9 такого змісту:
«9) У Закону України «Про комітети
Верховної
Ради
України»
(Відомості

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України «Про загальну структуру
і чисельність Служби безпеки України»
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 4, ст. 53 із наступними змінами);
2) Закон України «Про Службу безпеки
України» (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами).

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано частково

14. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
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Верховної Ради України, 1995 р., № 19, ст.
134):
а) частину першу статті 33-2 доповнити
новим абзацом такого змісту:
в обов’язковому порядку розглядає на
засіданні Комітету звернення, що надійшли у
вигляді електронної петиції, за умови збору на
її підтримку не менш як 25000 підписів
громадян протягом не більше трьох місяців з
дня оприлюднення петиції.;
б) частину другу статті 33-2 доповнити
новим абзацом такого змісту:
за результатами розгляду на Комітеті
питань віднесених до предмета відання
Комітету та/або висновків тимчасових
слідчих комісій, заслуховування керівників
органів
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів
ініціює питання висловлення недовіри
шляхом прийняття відповідного Рішення
Комітету та/або підготовки та внесення на
розгляд Верховної Ради України Постанови
про висловлення недовіри керівникам органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, їх перших заступникам, заступникам
та керівникам територіальних органів;
в) доповнити новою частиною третьою
такого змісту:
«3. Комітет з метою неухильного і
безумовного дотримання вимог Конституції
України розглядає справи про порушення
прав, свобод та інтересів людини і
громадянина
органами
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронними органами спеціального
призначення та розвідувальними органами у
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процесі забезпечення національної безпеки,
контррозвідувальної,
розвідувальної
та
оперативно - розшукової діяльності і
здійснення досудового розслідування, а також
при здійсненні досудового розслідування
щодо посадових і службових осіб таких
органів.
Розгляд таких справ може бути
ініційований безпосередньо в процесі
здійснення контрольної діяльності Комітетом
за власною ініціативою або за скаргами, що
були отримані від юридичних чи фізичних
осіб. Порядок розгляду таких справ
розробляється і затверджується Комітетом. З
цією метою Комітет має право:
викликати та опитувати осіб, які мають
відношення до отриманих фактів та скарг про
правопорушення, включаючи керівників
органів, у яких правопорушення допущено, а
також запрошувати до Комітету керівників
відповідних
органів,
які
наділені
повноваженнями
здійснювати
адміністративний контроль за цими органами;
звертатися до слідчого який веде досудове
розслідування, уповноваженого прокурора у
конкретному кримінальному провадженні
щодо
вчиненого
кримінального
правопорушення посадовими та службовим
особами органів спеціального призначення з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів, а
також у кримінальних справах, досудове
розслідування яких провадять такі органи про
направлення
Комітетові
відповідної
інформації чи матеріалів, необхідних для
здійснення Комітетом передбачених законом
функцій;
здійснювати доступ членами Комітету та
працівниками секретаріату до приміщень та
технічних засобів зазначених органів без
попереднього повідомлення їх керівників
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відповідно до ухваленого Комітетом рішення;
обирати необхідну для розгляду справи
інформацію; опитувати працівників органів;»
Змінити нумерацію частин 3 та 4 цієї
статті на 5 та 6 відповідно.
г) пункт 5. Розділу VIII ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ доповнити реченням такого
змісту: «До прийняття такого рішення
повноваження комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів виконує спеціально утворений
підкомітет Комітету з питань національної
безпеки оборони та розвідки Верховної Ради
України, після прийняття рішення про
формування його персонального складу та
проходження його членами спеціальної
перевірки передбаченої частиною четвертою
статті 33-2 цього Закону.»
2. Пункт дев’ятий Прикінцевих та
перехідних положень доповнити новим
підпунктом 10 такого змісту:
«10) У Законі України «Про звернення
громадян» (Відомості Верховної Ради
України, 1996, № 47, ст. 256, з наступними
змінами):
у статті 23-1
а) в абзаці першому після слів «Верховної
Ради України» додати слова «Комітету
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів»;
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б) в абзаці п’ятому після слів «Верховної
Ради України» додати слова «Комітету
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів»;
в) в абзаці шостому після слів «Верховної
Ради України» додати слова «Комітету
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів»;
г) абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Дата оприлюднення електронної петиції на
офіційному веб-сайті органу, якому вона
адресована, або на веб-сайті громадського
об’єднання є датою початку збору підписів на
її підтримку.»;
ґ) в абзаці п’ятнадцятому після слів
«Верховною Радою України» додати слова
«Комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів»;
д) в абзаці вісімнадцятому слова
«відповідно Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України,
відповідного
органу
місцевого
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самоврядування»
замінити
словами
«відповідного органу»;
е) абзац двадцять перший викласти в такій
редакції: «Порядок розгляду електронної
петиції, адресованої Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Комітету Верховної Ради України,
до предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, органу місцевого самоврядування,
визначається відповідним органом.»;
є) в абзаці двадцять другому після слів
«Верховній Раді України» додати слова
«Головою Комітету – щодо електронної
петиції, адресованої Комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів».
-1693- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

пункт 9 розділу ІІ доповнити новими
підпунктами:
…) Регламент Верховної Ради України,
затверджений
Законом
України
"Про
Регламент
Верховної
Ради
України"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами)
доповнити новою статтею 214 такого змісту:
«Стаття 214. Порядок призначення на
посаду та звільнення з посади Голови Служби
безпеки України
1. Відповідно до пункту 12-1 частини
першої статті 85 Конституції України
Верховна Рада України призначає на посаду
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та звільняє з посади за поданням Президента
України Голову Служби безпеки України.
2. Президент України подає до Верховної
Ради подання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України. Подання про призначення на посаду
Голови Служби безпеки України подається
разом з відомостями про кандидата на посаду
(частина друга статті 205 цього Регламенту).
3. Верховна Рада розглядає подання
Президента України не пізніше ніж у
п'ятиденний строк з дня внесення такого
подання до Верховної Ради.
4. Під час розгляду питання про
призначення на посаду Голови Служби
безпеки України у пленарному засіданні
Верховної Ради бере участь Президент
України.
5. Кандидату на посаду Голови Служби
безпеки України надається можливість
відповісти на запитання представників
депутатських фракцій (депутатських груп),
народних депутатів. Час для обговорення
кандидатури на посаду Голови Служби
безпеки України та відповідей на запитання
визначається Верховною Радою і повинен
становити не менше однієї години.
6. Комітет, до предмета відання якого
належить питання попереднього розгляду
кандидатури на посаду Голови Служби
безпеки України, готує відповідне рішення та
має право на виступ свого представника під
час розгляду Верховною Радою питання про
призначення на посаду Голови Служби
безпеки України.
7. Комітет, до предмета відання якого
належить питання попереднього розгляду
кандидатури на посаду Голови Служби
безпеки України, готує відповідне рішення та
має право на виступ свого представника під
час розгляду Верховною Радою питання про
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призначення на посаду Голови Служби
безпеки України.
8. Під час розгляду подання Президента
України про звільнення з посади Голови
Служби безпеки України Комітет, до
предмета відання якого належить питання
попереднього розгляду подання Президента
України про звільнення з посади Голови
Служби безпеки України, готує відповідне
рішення та має право на виступ свого
представника під час розгляду Верховною
Радою питання про звільнення з посади
Голови Служби безпеки України.
9.
Рішення
Верховної
Ради
про
призначення на посаду та звільнення з посади
за поданням Президента України Голови
Служби безпеки України приймається
відкритим
поіменним
голосуванням
більшістю голосів народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
10. Рішення про призначення на посаду та
звільнення з посади за поданням Президента
України Голови Служби безпеки України
оформляється
відповідною
постановою
Верховної Ради.»
;…) частину першу статті 33-2 Закону
України "Про комітети Верховної Ради
України" (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами)
доповнити новими абзацами тринадцятим,
чотирнадцятим, п’ятнадцятим, шістнадцятим
такого змісту:
«розглядає факти про надзвичайні події,
що мали місце у цих органах (загибель або
травмування під час виконання службових
обов’язків,
витік
таємної
інформації,
журналістські розслідування) та інших питань
діяльності органів, що спровокували широкий
резонанс у суспільстві та реагування на які
потребує втручання з боку Комітету;
бере участь у формуванні загальних та
спеціальних бюджетів (без конкретизації
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1) у Повітряному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 48-49, ст. 536):

а) пункти 30 і 31 частини першої статті 1
після слів "Національної поліції" доповнити
словами "Служби безпеки України";
б) абзац третій частини четвертої статті 4

Пропозиції та поправки до проекту

заходів або шляхів використання) на
наступний календарний рік, а також
здійснення контролю та аналізу проведених
зазначеними органами державних закупівель
за бюджетні кошти;
здійснює контроль за порядком обмеження
доступу органами спеціального призначення з
правоохоронними
функціями,
правоохоронними органами спеціального
призначення та розвідувальними органами до
інформації, здобутої або створеної в ході
оперативно-службової діяльності, а також
інформації,
пов’язаної
з
оперативнослужбовою діяльністю;
заслуховує та надає оцінку звітам органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів,
які
подаються
в
порядку,
визначеному законами про ці органи;».
У зв’язку з цим, змінити нумерацію
абзаців.
Обґрунтування:
визначення
порядку
здійснення парламентського контролю за
діяльністю
Служби
безпеки
України
відповідно до Конституції України, нових
норм
законопроекту
та
міжнародних
стандартів.
-1694- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити зміни
-1695- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у пункті 9: підпункт 1 щодо внесення змін
до Повітряного кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст.
536) виключити;
-1696- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни
-1697- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у Повітряному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 48–49, ст. 536):

а) пункти 30 і 31 частини першої статті 1
після слів "Національної поліції" доповнити
словами "Служби безпеки України";
б) абзац третій частини четвертої статті 4
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Виключити зміни
-1698- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

після слів "Національної поліції" доповнити
словами "Служби безпеки України";
Враховано редакційно

доповнити новим підпунктом замість
виключеного наступного змісту: «1) у Законі
України «Про Комітети Верховної Ради
України» (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., №19, ст.134):
а) у частині другій статті 33-2 доповнити
новими абзацами такого змісту:
«залучення до розгляду (підготовки
розгляду) питань, які віднесені цим Законом
до повноважень Комітету, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
зокрема, у разі розгляду питання про стан
дотримання прав і свобод людини і
громадянина
у
діяльності
органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, а також пов’язаних з цим питань;
залучення до розгляду (підготовки
розгляду) питань, які віднесені цим Законом
до повноважень Комітету, уповноважених
Президента України з питань контролю за
діяльністю
Служби
безпеки
України,
представників
громадських
об’єднань,
експертів, спеціалістів, фахівців, науковців,
інших осіб (за їх згодою та за наявності
доступу до інформації з обмеженим доступом,
якщо розгляд (підготовка розгляду) питань
неможлива без інформації з обмеженим
доступом);
ініціювання розгляду питання (надання
рекомендації) про звільнення (внесення
подання про звільнення) керівника органу
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронного
органу
спеціального призначення та розвідувального
органу, перед суб’єктом, який відповідно до
закону уповноважений звільняти (вносити
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2) у Виборчому кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 7, № 8, №
9, ст. 48):

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

подання про звільнення) такого керівника, із
зазначенням підстав для звільнення та
наведенням відповідного обґрунтування.»;
-1699- Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к. №58)

Враховано

підпунк 2 пункту 9 Розділу ІІ
законопроекту, яким вносяться зміни до
Виборчого кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 7, № 8, №
9, ст. 48), виключити.
-1700- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 9 вилучити.
-1701- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Підпункт 2 пункту 9 розділу "Прикінцеві
та перехідні положення" виключити.
-1702- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Враховано

Виключити зміни
-1703- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

7. Підпункт 2 пункту 9 Розділу ІІ
законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Дана поправка передбачає виключення
пропонованих законопроектом змін до
Виборчого кодексу України, які призведуть до
порушення виборчих прав партій брати участь
у виборчому процесі.
Адже надання СБУ безконтрольного права
вносити подання до ЦВК щодо заборони
брати участь у виборчому процесі організації
партії або самій партії, начебто через
здійснення останніми в цілому сепаратиської,
терористичної, диверсійної, чи розвідувальнопідривної діяльності або інших дій,
спрямованих на порушення недоторканості
державного
кордону,
проти
основ
національної безпеки, миру, безпеки людства,
може використовуватися для боротьби з
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політичними конкурентами і перешкоджання
їх участі у виборчому процесі.
Оскільки таке подання СБУ робить
самостійно
і
воно
може
бути
необґрунтованим.
-1704- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Підпункт 2 пункту 9 розділу
законопроекту виключити.
-1705- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ

У частині дев’ятій розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
виключити пункт 2 (а саме, виключити пункт,
яким передбачається внесення змін до
Виборчого кодексу України).
-1706- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

Підпункт 2 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» пропонуємо
виключити, оскільки його положення щодо
змін до Виборчого кодексу України
відкривають безпідставні можливості для
надмірного втручання СБУ у виборчі
процедури і містять ризики використання
СБУ у політичних цілях, що суперечитиме
цілям,
завданням
та
принципам
функціонування цієї спецслужби.
-1707- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано

У розділі ІI законопроекту підпункт 2
пункту 9 виключити.
-1708- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

Підпункти а), б) і в) підпункту 2 пункту 9
Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних
положень
-1709- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано

Підпункт два пункту 9 розділу ІІ проєкту
(внесення змін до Виборчого кодексу
України) – виключити;
-1710- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано
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а) частину третю статті 216 викласти в
такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пункт 2 виключити (Виборчий кодекс
України);
-1711- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

підпункт 2 щодо внесення змін до
Виборчого кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2020 р., № 7, № 8, №
9, ст. 48) виключити;
-1712- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпункті 2 пункту 9
підпідпункт "а" (зміни до статті 216
Виборчого Кодексу) вилучити
-1713- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити зміни
-1714- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

нову редакцію Ч. 3 ст. 216 - вилучити
1022

«3. Організація партії може висувати
кандидатів на місцевих виборах за умови, що
відповідна організація партії зареєстрована в
установленому законом порядку. Не може
бути суб’єктом виборчого процесу організація
партії, щодо якої центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань державної реєстрації
юридичних осіб, реєстрації (легалізації)
об’єднань громадян, громадських спілок,
інших громадських формувань, прийнято у
визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку рішення про невідповідність її або
партії в цілому діяльності, найменування
та/або символіки вимогам Закону України
"Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки".

-1715- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1716- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
«3. Організація партії може висувати
кандидатів на місцевих виборах за умови, що
відповідна організація партії зареєстрована в
установленому законом порядку. Не може
бути суб’єктом виборчого процесу організація
партії, щодо якої центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань державної реєстрації
юридичних осіб, реєстрації (легалізації)
об’єднань громадян, громадських спілок,
інших громадських формувань, прийнято у
визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку рішення про невідповідність її або
партії в цілому діяльності, найменування
та/або символіки вимогам Закону України
"Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних

Відхилено
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Не може бути суб’єктом виборчого
процесу організація партії, щодо якої
Службою
безпеки
України
внесено
Центральній виборчій комісії подання щодо
здійснення нею або партією в цілому
сепаратистської, терористичної, диверсійної
чи розвідувально-підривної діяльності або
інших дій, спрямованих на порушення
недоторканності
державного
кордону
України, проти основ національної безпеки,
миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.

Пропозиції та поправки до проекту

режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки".
-1717- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
-1718- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Організація
партії
може
висувати
кандидатів на місцевих виборах за умови, що
відповідна організація партії зареєстрована в
установленому законом порядку. Не може
бути суб’єктом виборчого процесу організація
партії, щодо якої набрало законної сили
рішення суду про скасування реєстрації партії
або припинення її діяльності.
-1719- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Враховано

Виключити.
-1720- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1721- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Не може бути суб’єктом виборчого
процесу організація партії, щодо якої
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань
державної реєстрації юридичних осіб,
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
громадських спілок, інших громадських
формувань,
прийнято
у
визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку на
підставі внесеного Службою безпеки України
подання рішення про те, що діяльність
організації чи партії в цілому створює загрози
державній безпеці України (здійснення
сепаратистської, терористичної, диверсійної
чи розвідувально-підривної діяльності або
інших дій, спрямованих на порушення
недоторканності
державного
кордону
України, проти основ національної безпеки,
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Таке подання може бути внесено Службою
безпеки України не пізніше ніж за 45 діб до
дня
проведення
чергових/позачергових
виборів. Подання Служби безпеки України
може бути оскаржено в судовому порядку.

Пропозиції та поправки до проекту

миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку).
-1722- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
-1723- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-1724- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1725- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни

1025

Центральна виборча комісія невідкладно
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
інформацію про внесення їй Службою
безпеки України подання щодо здійснення
організацією партії або партією в цілому
сепаратистської, терористичної, диверсійної
чи розвідувально-підривної діяльності або
інших дій, спрямованих на порушення
недоторканності
державного
кордону
України, проти основ національної безпеки,
миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку»;

-1726- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Таке рішення за поданням Служби безпеки
України може бути ухвалене не пізніше ніж за
45
діб
до
дня
проведення
чергових/позачергових виборів. Рішення
може бути оскаржено в судовому порядку.
-1727- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-1728- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-1729- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1730- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1731- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Абзац виключити
1026

б) частину першу статті 230 доповнити
новим пунктом 31 такого змісту:

-1732- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-1733- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпункті 2 пункту 9
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Пропозиції та поправки до проекту

підпідпункт "б" (зміни до статті 230
Виборчого Кодексу) вилучити.
-1734- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити.
-1735- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-1736- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1737- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

новий п. 3-1 ч.1 ст. 230 -виключити
1027

«31)

висування кандидатів у депутати від
організації партії, щодо якої або щодо партії в
цілому Службою безпеки України внесено
Центральній виборчій комісії подання щодо
здійснення організацією партії або партією в
цілому
сепаратистської,
терористичної,
диверсійної
чи
розвідувально-підривної
діяльності або інших дій, спрямованих на
порушення недоторканності державного
кордону України, проти основ національної
безпеки, миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку»;

-1738- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
"31) Виключити";

Враховано

-1739- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1740- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1741- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
висування кандидатів у депутати від
організації партії, щодо якої або щодо партії в
цілому центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику з
питань державної реєстрації юридичних осіб,
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
громадських спілок, інших громадських
формувань,
прийнято
у
визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку на
підставі внесеного Службою безпеки України
подання рішення про те, що діяльність
організації чи партії в цілому створює загрози
державній безпеці України;
-1742- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

«31)

Враховано

Виключити
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1028

в) частину першу статті 231 доповнити
пунктом 9 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

-1743- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
-1744- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпункті 2 пункту 9
підпідпункт "в" (зміни до статті 231
Виборчого Кодексу) вилучити.
-1745- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1746- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1747- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-1748- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

п. 9 ч.1 ст. 231 - виключити
1029

«9) внесення Службою безпеки України
Центральній виборчій комісії подання щодо
здійснення організацією партії чи партією в
цілому
сепаратистської,
терористичної,
диверсійної
чи
розвідувально-підривної
діяльності або інших дій, спрямованих на
порушення недоторканності державного
кордону України, проти основ національної
безпеки, миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку»;

-1749- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-1750- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
"9) Виключити";

Враховано

-1751- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1752- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-1753- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
1030

-1754- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
доповнити новим підпунктом замість
виключеного наступного змісту: «2) У пункті
12 частини першої статті 13 Законі України
«Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини» (Відомості Верховної

Враховано

2) Пункт 12 частини першої статті 13
Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини»
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
№ 20, ст. 99 із наступними змінами) слова
«оперативно-розшукову» доповнити словом
«контррозвідувальну»;

600
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1031

Редакція, прийнята в першому читанні

3) пункт 7 статті 11 Закону України «Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 15, ст. 190) викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Ради України, 1998 р., №20, ст. 99) після слів
«оперативно-розшукову» доповнити словами
«, контррозвідувальну».»;
-1755- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Підпункт 3 пункту 9 вилучити.
-1756- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1757- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

підпункт 3 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» проекту виключити.
-1758- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано

підпункт 3 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Функціонування в системі СБУ закладів
охорони здоров’я, які здійснюють медичне
забезпечення, в тому числі санаторнокурортне лікування, особового складу СБУ,
гарантовано частиною четвертою статті 18
Закону України “Про Службу безпеки
України” та статтею 11 Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
Необхідність існування відомчих закладів
охорони здоров’я обумовлена потребами
вирішення завдань, покладених на СБУ,
насамперед в існуючих сьогодні складних
умовах
проведення
ООС,
протидії
диверсійно-підривній діяльності спеціальних
служб та окремих осіб на шкоду державній
безпеці України.
В СБУ ефективно функціонує цілісна
система
медичного
забезпечення
співробітників-військовослужбовців СБУ, в
тому числі пільгових категорій, в першу чергу
– учасників бойових дій, яка базується на
розвинутій
матеріально-технічній
базі
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відомчих закладів охорони здоров’я та
підготовленому
медичному
персоналі.
Специфіка діяльності вказаних закладів,
зокрема передбачає:
відбір при проведенні військово-лікарської
експертизи кандидатів на військову службу,
здатних за станом здоров’я, моральнопсихологічними
якостями
ефективно
виконувати обов’язки військової служби в
екстремальних умовах;
забезпечення спеціальної комплексної
медико-психологічної
підготовки
військовослужбовців до виконання завдань
службової діяльності та проведення їх
реабілітації і відновлення боєздатності;
спеціальний облік співробітників СБУ, а
також медичне забезпечення при виконанні
ними службових обов’язків як в умовах
повсякденної діяльності, так і при виконанні
спеціальних завдань, в тому числі в районі
проведення ООС;
медичне забезпечення співробітників СБУ
при виконанні інших спеціальних завдань, а
також в конспіративних приміщеннях та
інших
режимних
об’єктах,
де
використовуються спеціальні технічні засоби
та циркулює інформація з обмеженим
доступом, що зумовлює потребу роботи
медичного персоналу з інформацією, що
становить державну таємницю;
залучення військово-медичних підрозділів
до медичного супроводу при проведенні
спеціальних операцій; евакуація поранених та
хворих військовослужбовців до закладів
охорони здоров’я;
медичне
забезпечення
оперативних
підрозділів інших силових відомств, в тому
числі УДО України та СЗР України;
забезпечення військовослужбовців СБУ,
які залучаються до проведення ООС та
відряджаються до району проведення ООС,
медичними засобами індивідуального та
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Висновки, обґрунтування

колективного
захисту,
підготовка
військовослужбовців з питань тактичної
медицини;
надання
спеціалізованої
медичної
допомоги,
проведення
медикопсихологічного супроводу та реабілітаційного
лікування поранених військовослужбовців
СБУ тощо.
Питання
збереження
здоров’я
військовослужбовців СБУ в сучасних умовах
стає вкрай актуальним як складова успішного
виконання службових завдань, а також їх
соціального захисту. Під час ведення бойових
дій одним з головних пріоритетів стає
забезпечення медичної складової боєздатності
військових формувань, якомога раннє надання
медичної допомоги, збереження життя
поранених та хворих, мінімізація ускладнень,
створення умов для швидкого і повноцінного
відновлення
боєздатності
поранених,
попередження інвалідизації. Отриманий
досвід останніх років свідчить, що успішне
виконання завдань з надання медичної
допомоги особовому складу в умовах ведення
бойових дій може бути забезпечено, в першу
чергу, за рахунок лікарів та фельдшерів з
числа військовослужбовців.
На теперішній час відомча система
медичного забезпечення є оптимальною,
розвиток
матеріально-технічної
бази
проводиться планово, відповідно до потреб
лікувально-діагностичного процесу.
-1759- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано

У частині дев’ятій розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
виключити пункт 3 (а саме, виключити пункт,
яким передбачається внесення змін до Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»).
-1760- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 9 Розділу ІІ виключити.

1032

1033

1034

“7.
Зміна
підпорядкування,
перепрофілювання закладів охорони здоров’я
в системі Міністерства оборони України,
Державної прикордонної служби України,
інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та відчуження
нерухомого
майна
цих
закладів
забороняються”;
4) у Законі України "Про оперативнорозшукову діяльність" (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із
наступними змінами):
а) у статті 2 слова "розвідувальних та
контррозвідувальних" виключити;

-1761- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано

Підпункт 3 пункту 9 (внесення змін до
пункту 7 статті 11 Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”)
виключити.
-1762- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

Підпункт 3 пункту 9 (внесення змін до
пункту 7 статті 11 Закону України «Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей»)
виключити.
-1763- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано

Підпункт 3 пункту 9 (внесення змін до
пункту 7 статті 11 Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”)
виключити.
-1764- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1765- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

Підпункт 3 пункту 9 (внесення змін до
пункту 7 статті 11 Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”)
виключити

-1766- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

а) у статті 2 слово "контррозвідувальних"
виключити;
-1767- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

3) у Законі України "Про оперативнорозшукову діяльність" (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із
наступними змінами):
а)
у
статті
2
слова
"та
контррозвідувальних" виключити;

У пункті 4 частини дев’ятої розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
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законопроекту виключити підпункти «а» та
«б».
-1768- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті а) підпункту п’ятого пункту
чотирнадцятого Прикінцевих та перехідних
положень слово "розвідувальних" виключити

-1769- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

1035

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Відхилено

у статті 2 після слова "негласних" додати
слова "оперативно-розшукових та"
1036
1037

б) абзац четвертий частини першої статті 5
викласти в такій редакції:
"Служби безпеки України – оперативними
підрозділами Центрального управління та
регіональних органів";

1038

1039

в) у частині першій статті 6:

б) абзаци четвертий і десятий частини
першої статті 5 викласти в такій редакції:
-1770- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Абзац четвертий підпункту четвертого
пункту тринадцятого Прикінцевих та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
""Служби
безпеки
України
–
уповноваженими підрозділами Центрального
управління, регіональних органів та органів
військової контррозвідки";".
-1771- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

"Служби
безпеки
України
–
уповноваженими підрозділами Центрального
управління, регіональних органів та органів
військової контррозвідки";

Враховано

абзац десятий статті 5 викласти в такій
редакції:
«Міністерства
оборони
України
уповноваженими,
оперативно-технічними
підрозділами та підрозділом власної безпеки
розвідувального
органу,
підрозділами
забезпечення внутрішньої і власної безпеки;».
в тексті Закону слова "оперативний
підрозділ" замінити словами "уповноважений
підрозділ" у відповідних відмінках.

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

"Міністерства
оборони
України
оперативними,
оперативно-технічними
підрозділами та підрозділом власної безпеки
розвідувального
органу,
підрозділами
забезпечення внутрішньої і власної безпеки";
у тексті Закону слова "оперативний
підрозділ" замінити словами "уповноважений
підрозділ" у відповідних відмінках.

в) у частині першій статті 6:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1040

пункт 1 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"– осіб, зниклих безвісти за особливих
обставин, у тому числі у зв'язку зі збройним
конфліктом, воєнними діями, заворушеннями
всередині держави або у зв'язку з
надзвичайними ситуаціями природного чи
техногенного характеру або іншими подіями,
що можуть спричинити масову загибель
людей".

1041

1042
1043
1044

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1772- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Абзац сьомий підпункту четвертого
пункту тринадцятого Прикінцевих та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
""– осіб, зниклих безвісти за особливих
обставин, у тому числі у зв'язку зі збройним
конфліктом, воєнними діями, масовими
заворушеннями або у зв'язку з надзвичайними
ситуаціями природного чи техногенного
характеру або іншими подіями, що
спричинили масову загибель людей".".

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий
вважати відповідно абзацами сьомим і
восьмим;
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) необхідність перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного
співробітництва
чи
використанням допомоги гласних і негласних
позаштатних працівників, а також у зв'язку із
запитами уповноважених державних органів,
установ та організацій про перевірку осіб у
зв'язку з оформленням їм допуску до
державної таємниці, допуску до робіт із
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 1 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
" – осіб, зниклих безвісти за особливих
обставин, у тому числі у зв'язку із збройним
конфліктом, воєнними діями, масовими
заворушеннями або у зв'язку з надзвичайними
ситуаціями природного чи техногенного
характеру або іншими подіями, що
спричинили масову загибель людей".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий
вважати відповідно абзацами сьомим і
восьмим;
доповнити пунктом 22 такого змісту:
-1773- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
"2) необхідність перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України чи використанням допомоги
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також у зв'язку із запитами уповноважених
державних органів, установ та організацій про
перевірку осіб у зв'язку з оформленням їм
допуску до державної таємниці, допуску до
робіт із ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів";
-1774- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

«22) необхідність перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб у зв’язку
з прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного
співробітництва,
чи
використанням допомоги гласних і негласних
позаштатних працівників;»;

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Абзац десятий підпункту четвертого
пункту тринадцятого Прикінцевих та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
""2) необхідність перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб у зв’язку
з прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного
співробітництва,
чи
використанням допомоги гласних і негласних
позаштатних працівників, а також у зв’язку із
запитами уповноважених державних органів,
установ та організацій про перевірку осіб у
зв'язку з оформленням їм допуску до
державної таємниці, допуску до робіт із
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів";".
-1775- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзаци п’ятий і шостий підпункту в)
підпункту п’ятого пункту чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень
викласти в такій редакції:
«доповнити пунктом 22 такого змісту:
«22) необхідність перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб у зв’язку
з прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного
співробітництва,
чи
використанням допомоги гласних і негласних
позаштатних працівників;";»;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1045

г) частину четверту статті 9 викласти в
такій редакції:
"У разі перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного
співробітництва
чи
використанням допомоги гласних і негласних
позаштатних працівників, а також у зв'язку із
запитами уповноважених державних органів,
установ та організацій про перевірку осіб у
зв'язку з оформленням їм допуску до
державної таємниці, допуску до робіт із
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів, оперативно-розшукова справа
не заводиться. Така перевірка повинна
тривати не більше ніж два місяці";

1046

Пропозиції та поправки до проекту

-1776- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
"У разі перевірки осіб у зв'язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України чи використанням допомоги
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також у зв'язку із запитами уповноважених
державних органів, установ та організацій про
перевірку осіб у зв'язку з оформленням їм
допуску до державної таємниці, допуску до
робіт із ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також перевірки осіб, яким
надається дозвіл на перебування без
супроводу в контрольованих та стерильних
зонах, зонах обмеженого доступу, що
охороняються, та критичних частинах таких
зон аеропортів, оперативно-розшукова справа
не заводиться. Така перевірка повинна
тривати не більше ніж два місяці";
-1777- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац дванадцятий підпункту четвертого
пункту тринадцятого Прикінцевих та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
""При перевірці осіб у зв’язку з
прийняттям на службу (роботу) до Служби
безпеки України або залученням осіб до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, чи використанням допомоги
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також у зв’язку із запитами уповноважених
державних органів, установ та організацій про
перевірку осіб у зв'язку з оформленням їм
допуску до державної таємниці, допуску до
робіт із ядерними матеріалами та на ядерних
установках, у зв’язку з призначенням на
посади в розвідувальних органах України або

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

г) частину четверту статті 9 викласти в
такій редакції:
"При перевірці осіб у зв’язку з прийняттям
на службу (роботу) до Служби безпеки
України
або
залученням
осіб
до
конфіденційного співробітництва із Службою
безпеки України, чи використанням допомоги
гласних і негласних позаштатних працівників,
а також у зв’язку із запитами уповноважених
державних органів, установ та організацій про
перевірку осіб у зв'язку з оформленням їм
допуску до державної таємниці, допуску до
робіт із ядерними матеріалами та на ядерних
установках, у зв’язку з призначенням на
посади в розвідувальних органах України або
залученням
до
конфіденційного
співробітництва з такими органами, доступом
осіб до розвідувальної таємниці, а також
перевірки осіб, яким надається дозвіл на
перебування без супроводу в контрольованих
та стерильних зонах, зонах обмеженого
доступу, що охороняються, та критичних
частинах таких зон аеропортів, оперативнорозшукова справа не заводиться. Така
перевірка повинна тривати не більш як два
місяці";
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

залученням
до
конфіденційного
співробітництва з такими органами, доступом
осіб до розвідувальної таємниці, а також
перевірки осіб, яким надається дозвіл на
перебування без супроводу в контрольованих
та стерильних зонах, зонах обмеженого
доступу, що охороняються, та критичних
частинах таких зон аеропортів, оперативнорозшукова справа не заводиться. Така
перевірка повинна тривати не більше ніж два
місяці.";"
1047

ґ) у частині першій статті 92:

ґ) у частині першій статті 92:

1048

доповнити пунктом 11 такого змісту:

доповнити пунктом 11 такого змісту:

1049

1050
1051

1052

"11) встановлення місця перебування,
місця поховання чи місцезнаходження
останків осіб, зниклих безвісти за особливих
обставин, у тому числі у зв'язку зі збройним
конфліктом, воєнними діями, заворушеннями
всередині держави або у зв'язку з
надзвичайними ситуаціями природного чи
техногенного характеру або іншими подіями,
що можуть спричинити масову загибель
людей";

-1778- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Абзац п'ятнадцятий підпункту четвертого
пункту тринадцятого Прикінцевих та
перехідних положень:
""1-1) встановлення місця перебування,
місця поховання чи місцезнаходження
останків осіб, зниклих безвісти за особливих
обставин, у тому числі у зв'язку зі збройним
конфліктом, воєнними діями, масовими
заворушеннями або у зв'язку з надзвичайними
ситуаціями природного чи техногенного
характеру або іншими подіями, що
спричинили масову загибель людей";".

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) завершення виконання оперативнорозшукових заходів у зв'язку з початком
досудового розслідування або вичерпання
можливостей для їх здійснення";

5) у Законі України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" (Відомості

"11) встановлення місця перебування,
місця поховання чи місцезнаходження
останків осіб, зниклих безвісти за особливих
обставин, у тому числі у зв'язку із збройним
конфліктом, воєнними діями, масовими
заворушеннями або у зв'язку з надзвичайними
ситуаціями природного чи техногенного
характеру або іншими подіями, що
спричинили масову загибель людей";

пункт 4 викласти в такій редакції:
-1779- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Абзац сімнадцятий підпункту четвертого
пункту тринадцятого Прикінцевих та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
""4) завершення виконання оперативнорозшукових заходів у зв'язку з початком
досудового розслідування або вичерпання
можливостей для їх здійснення";".
-1780- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Пропонується у Законі України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

Відхилено

"4) завершення виконання оперативнорозшукових заходів у зв'язку з початком
досудового розслідування або вичерпання
можливостей для їх здійснення";

4) у Законі України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" (Відомості
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Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399
із наступними змінами):

військової служби, та деяких інших осіб”
передбачити положення, відповідно до яких
пенсія у такому разі призначатиметься
військовослужбовцям із вислугою 20 років і
більше незалежно від їх віку.
Зазначене обумовлено тим, що у
законопроекті реєстр. № 3196-д передбачена
така пенсія лише тим військовослужбовцям,
які на день звільнення досягли 45 річного віку.
-1781- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
4) у Законі України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399
із наступними змінами):
а) абзац перший преамбули після слів
"Національній поліції" доповнити словами
"Службі безпеки України, Національному
антикорупційному бюро України;
б) абзац перший частини першої статті 1
після слів "Національній поліції" доповнити
словами "Службі безпеки України, службі на
посадах
начальницького
складу
Національного
антикорупційного
бюро
України";
в) у статті 1-2 пункт "б" після слова
"поліцейські"
доповнити
словами
"співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання"; частину 1
доповнити підпунктом такого змісту:
«з)
особи
начальницького
складу
Національного
антикорупційного
бюро
України;»;
г) частину другу статті 2 після слів "до
Національної поліції" доповнити словами
"Служби безпеки України, Національного
антикорупційного бюро України,";
ґ) у статті 9:
частину
четверту
після
слів
"Національною поліцією" доповнити словами

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399
із наступними змінами):
а) абзац перший преамбули після слів
"Національній поліції" доповнити словами
"Службі безпеки України, Національному
антикорупційному бюро України";
б) абзац перший частини першої статті 1
після слів "Національній поліції" доповнити
словами "Службі безпеки України, службі на
посадах
начальницького
складу
Національного
антикорупційного
бюро
України";
в) у частині першій статті 12:
пункт "б" після слова "поліцейські"
доповнити словами "співробітники Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання";
доповнити пунктом "з" такого змісту:
«з)
особи
начальницького
складу
Національного
антикорупційного
бюро
України»;
г) перше речення частини другої статті 2
після слів "до Національної поліції"
доповнити словами "Служби безпеки
України, Національного антикорупційного
бюро України";
ґ) у статті 9:
частину
четверту
після
слів
"Національною поліцією" доповнити словами
"Службою безпеки України, Національним
антикорупційним бюро України";
частину п'яту після слів "Служби судової
охорони" доповнити словами "Служби
безпеки України", а після слів "Службі
судової охорони" – словами "Службі безпеки
України";
д) у статті 12:
у частині першій:
абзац перший пункту "а" після слів «у
пунктах "б"-"д", "ж"» доповнити буквою
«"з"»;
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"Службою безпеки України, Національним
антикорупційним бюро України,";
частину п'яту після слів "Служби судової
охорони" доповнити словами "Служби
безпеки України", а після слів "Службі
судової охорони" – словами "Службі безпеки
України";
д) у статті 12: пункт а) частини першої
після слів та знаків «у пунктах "б"-"д", "ж"»
доповнити знаками та буквою «"з"» абзац
перший пункту "б" після слів "Національній
поліції" доповнити словами "Службі безпеки
України, служба на посадах начальницького
складу Національного антикорупційного
бюро України ";
пункт "в" доповнити словами "а також
військовослужбовцям
Служби
безпеки
України за наявності в них вислуги 20
календарних років і більше, незалежно від
віку, які звільняються з військової служби
відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві
та перехідні положення" Закону України "Про
Службу безпеки України", крім тих, які
прийняті за їх згодою на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні
спеціальні
звання.
Військовослужбовцям
Служби
безпеки
України з числа зазначених в абзаці першому
цього пункту, які надалі прийняті за їх згодою
на службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальне звання,
пенсія призначається при звільнені зі служби
співробітників Служби безпеки України, якім
присвоєне спеціальне звання, з урахуванням
набуття права на неї при звільненні з
військової служби.";
доповнити новою частиною третьою
такого змісту: «Зберігається право на пенсію
за вислугу років для осіб, які були звільненні
з військової служби відповідно до пункту 4
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про Службу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац перший пункту "б" після слів
"Національній поліції" доповнити словами
"Службі безпеки України, службі на посадах
начальницького
складу
Національного
антикорупційного бюро України";
пункт "в" доповнити словами "а також
військовослужбовцям
Служби
безпеки
України за наявності в них вислуги 20
календарних років і більше, незалежно від
віку, які звільняються з військової служби
відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві
та перехідні положення" Закону України "Про
Службу безпеки України", крім тих, які
прийняті за їх згодою на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні
спеціальні
звання.
Військовослужбовцям
Служби
безпеки
України з числа осіб, зазначених в абзаці
першому цього пункту, які надалі прийняті за
їх згодою на службу співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєно спеціальне
звання, пенсія призначається при звільненні зі
служби співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальне звання, з
урахуванням набуття права на неї при
звільненні з військової служби";
доповнити частиною третьою такого
змісту:
«Зберігається право на пенсію за вислугу
років для осіб, які були звільненні з військової
служби відповідно до пункту 4 розділу ІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про Службу безпеки України», та
мають вислугу 20 календарних років і більше,
у разі їх призову на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період та
подальшим їх фактичним звільненням з такої
служби або прийняття на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці
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безпеки України», та мають вислугу 20 років і
більше, у разі їх призову на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період та
подальшим їх фактичним звільненням з такої
служби або прийняття на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці
України, оголошення рішення про проведення
мобілізації, та/або введення воєнного стану на
строк до закінчення особливого періоду або
до оголошення рішення про демобілізацію.";»
ж) у частині першій статті 13:
пункт "а" після слів "Закону України "Про
Національну поліцію" доповнити словами
"співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, звільненим
зі служби за станом здоров`я або досягненням
встановленого законом граничного віку
перебування на службі" та після слів
«звільненим зі служби у Службі судової
охорони» доповнити словами «та звільненим
зі служби у Національному антикорупційному
бюро України»;
пункт "б" після слова "поліції" доповнити
словами
"Службі
безпеки
України,
Національному антикорупційному бюро
України ";
пункт "в" після слів "на умовах Закону
України "Про державні гарантії соціального
захисту
військовослужбовців,
які
звільняються зі служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" доповнити словами "а
також військовослужбовцям Служби безпеки
України, які звільняються з військової служби
за станом здоров’я або у зв’язку з досягненням
встановленого законом граничного віку
перебування на службі відповідно до пункту 4
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України, оголошення рішення про проведення
мобілізації, та/або введення воєнного стану на
строк до закінчення особливого періоду або
до оголошення рішення про демобілізацію»;
е) у частині першій статті 13:
пункт "а" після слів "Закону України "Про
Національну поліцію" доповнити словами
"співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, звільненим
зі служби за станом здоров`я або у зв'язку з
досягненням
встановленого
законом
граничного віку перебування на службі", а
після слів «звільненим зі служби у Службі
судової охорони» – словами «та звільненим зі
служби у Національному антикорупційному
бюро України»;
пункт "б" після слова "поліції" доповнити
словами
"Службі
безпеки
України,
Національному антикорупційному бюро
України";
у пункті "в" після слів "на умовах Закону
України "Про державні гарантії соціального
захисту
військовослужбовців,
які
звільняються зі служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" доповнити словами "а
також військовослужбовцям Служби безпеки
України, які звільняються з військової служби
за станом здоров’я або у зв’язку з досягненням
встановленого законом граничного віку
перебування на службі відповідно до пункту 4
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про Службу
безпеки України».
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особам із числа військовослужбовців
Служби безпеки України, зазначеним у абзаці
першому цього пункту, які надалі були
прийняті за їх згодою на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні
спеціальні
звання,
пенсія
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положення" Закону України "Про Службу
безпеки України».
Особам з числа військовослужбовців
Служби безпеки України, зазначеним у абзаці
першому цього пункту, які надалі були
прийняті за їх згодою на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні
спеціальні
звання,
пенсія
призначається при звільненні зі служби
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, з урахуванням
набуття права на неї при звільненні з
військової служби, на умовах, зазначених в у
пункті «в» статті 12 цього Закону.";
з) У частині першій статті 15 після слів
«іншим особам, зазначеним у пунктах "б""д",» доповнити знаками та буквою "з";
и) у статті 17: у частині першій після слів
«іншим особам, зазначеним у пунктах "б""д",» доповнити знаками та буквою "з" та:
пункти "б" – "г" після слова "поліції"
доповнити словами "Службі безпеки України,
Національному антикорупційному бюро
України";
підпункт ж) після слів «Національній
поліції,»
доповнити
словами
«,
в
Національному антикорупційному бюро
України,»;
підпункт и) після слів «Національну
поліцію,» доповнити словами «Національне
антикорупційне бюро України,», та після слів
«Національною
поліцією,»
доповнити
словами «Національним антикорупційним
бюро України»;
пункт "и" після слів "у разі переходу на
військову службу" доповнити словом ",
службу";
підпункт і) після слів «Державної
кримінально-виконавчої служби України,»
доповнити
словами
«Національного
антикорупційного бюро України,» після слів
«за переліком посад і на умовах, які

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

призначається при звільненні зі служби
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання, з урахуванням
набуття права на неї при звільненні з
військової служби, на умовах, зазначених у
пункті «в» статті 12 цього Закону";
є) частину першу статті 15 після слів
«іншим особам, зазначеним у пунктах "б""д"» доповнити буквою "з";
ж) у статті 17:
частину першу після слів «іншим особам,
зазначеним у пунктах "б"-"д" доповнити
буквою "з", а пункти "б" – "г" після слова
"поліції" – словами "Службі безпеки України,
Національному антикорупційному бюро
України";
пункт "ж" після слів «Національній
поліції»
доповнити
словами
«в
Національному антикорупційному бюро
України»;
у пункті "и":
після
слів
«Національну
поліцію»
доповнити
словами
«Національне
антикорупційне бюро України»;
після слів «Національною поліцією»
доповнити
словами
«Національним
антикорупційним бюро України»;
після слів "у разі переходу на військову
службу" доповнити словом ", службу";
у пункті "і":
після слів «Державної кримінальновиконавчої служби України» доповнити
словами «Національного антикорупційного
бюро України»;
після слів «за переліком посад і на умовах,
які визначаються» доповнити словами
«Національним
антикорупційним
бюро
України»;
частину другу викласти в такій редакції:
"До
вислуги
років
поліцейським,
співробітникам Служби судової охорони,
Служби
безпеки
України,
особам
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визначаються»
доповнити
словами
«Національним
антикорупційним
бюро
України,»; частину другу викласти в такій
редакції: "До вислуги років поліцейським,
співробітникам Служби судової охорони,
Служби
безпеки
України,
особам
офіцерського складу, особам середнього,
старшого та вищого начальницького складу
органів
внутрішніх
справ,
державної
пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України,
особам, які мають право на пенсію згідно з
пунктом "а" статті 12 цього Закону, додатково
зараховується
час
їхнього
навчання
(незалежно від форми навчання) у цивільних
закладах вищої освіти зі здобуттям ступеня не
нижче бакалавра до прийняття на військову
службу, службу до органів внутрішніх справ,
Національної поліції, Служби безпеки
України, Служби судової охорони, державної
пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України із
розрахунку – один рік навчання за шість
місяців служби, але не більше двох років
шести місяців служби";
і) частину другу статті 17-2 після слів «чи
Державній кримінально-виконавчій службі
України»
доповнити
словами
«та
Національному антикорупційному бюро
України,»; є) абзац четвертий статті 22 після
слів "Національної поліції" доповнити
словами
"Служби
безпеки
України,
Національного
антикорупційного
бюро
України";
ж) частину сьому статті 30 після слів
"Національній поліції" доповнити словами

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

офіцерського складу, особам середнього,
старшого та вищого начальницького складу
органів
внутрішніх
справ,
державної
пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України,
особам, які мають право на пенсію згідно з
пунктом "а" статті 12 цього Закону, при
призначенні пенсії на умовах цього Закону,
додатково зараховується час їхнього навчання
(незалежно від форми навчання) у цивільних
закладах вищої освіти із здобуттям ступеня, не
нижче бакалавра, до прийняття на військову
службу, службу до органів внутрішніх справ,
Національної поліції, Служби безпеки
України, Служби судової охорони, державної
пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України із
розрахунку – один рік навчання за шість
місяців служби, але не більше двох років
шести місяців служби";
з) частину другу статті 172 після слів «чи
Державній кримінально-виконавчій службі
України»
доповнити
словами
«та
Національному антикорупційному бюро
України,»;
и) абзац четвертий статті 22 після слів
"Національної поліції" доповнити словами
"Служби безпеки України, Національного
антикорупційного бюро України";
і) частину сьому статті 30 після слів
"Національній поліції" доповнити словами
"Службі безпеки України, Національному
антикорупційному бюро України";
й) у статті 43:
друге речення частини одинадцятої після
слів "чи внутрішньої служби" доповнити
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"Службі безпеки України, Національному
антикорупційному бюро України";
з) у статті 43: друге речення частини
одинадцятої після слів "чи внутрішньої
служби" доповнити словами "полковника
Служби безпеки України, полковника
Національного
антикорупційного
бюро
України,"; частини дванадцяту та шістнадцяту
після слова "поліцейські" в усіх відмінках
доповнити словами "співробітники Служби
безпеки України, особам начальницького
складу Національного антикорупційного
бюро України" у відповідному відмінку;
-1782- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці сьомому підпункту и) підпункту
шостого пункту чотирнадцятого Прикінцевих
та перехідних положень після слів «статті 12
цього Закону» доповнити словами «при
призначенні пенсії на умовах цього Закону,»;
1053

1054

1055

а) абзац перший преамбули та частину
першу статті 1 після слів "Національній
поліції" доповнити словами "Службі безпеки
України";
б) пункт "б" статті 12 після слова
"поліцейські"
доповнити
словами
"співробітники Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання";
в) частину другу статті 2 після слів "до
Національної поліції" доповнити словами
"Служби безпеки України";

-1783- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

словами "полковника Служби безпеки
України,
полковника
Національного
антикорупційного бюро України,";
частини дванадцяту і шістнадцяту після
слова "поліцейські" у всіх відмінках
доповнити словами "співробітники Служби
безпеки України, особи начальницького
складу Національного антикорупційного
бюро України" у відповідному відмінку;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано редакційно

пункту “в” статті 12 Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”, які
передбачені законопроектом реєстр. № 3196д, пропонуємо викласти в такій редакції:
“пункт “в” доповнити словами “а також
військовослужбовцям
Служби
безпеки
України незалежно від віку за наявності в них
вислуги 20 календарних років і більше, які
звільняються з військової служби відповідно
до пункту 4 розділу ІІ “Прикінцеві та

615

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перехідні положення” Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про
Службу
безпеки
України”
щодо
удосконалення організаційно-правових засад
діяльності Служби безпеки України”, крім
тих, які прийняті за їх згодою на службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання.”.
1056
1057
1058

1059
1060
1061

г) у статті 9:
частину
четверту
після
слів
"Національною поліцією" доповнити словами
"Службою безпеки України";
частину п'яту після слів "Служби судової
охорони" доповнити словами "Служби
безпеки України", а після слів "Службі
судової охорони" – словами "Службі безпеки
України";
ґ) у статті 12:
абзац перший пункту "б" після слів
"Національній поліції" доповнити словами
"Службі безпеки України";
пункт "в" доповнити словами "а також
військовослужбовцям
Служби
безпеки
України за наявності в них вислуги 20
календарних років і більше, які звільняються з
військової служби відповідно до пункту 4
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про Службу безпеки
України" щодо удосконалення організаційноправових засад діяльності Служби безпеки
України", крім тих, які прийняті за їх згодою
на службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання";

-1784- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

пункт “в” статті 12 Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”, які
передбачені законопроектом реєстр. № 3196д, пропонуємо викласти в такій редакції:
“пункт “в” доповнити словами
“а також військовослужбовцям Служби
безпеки України незалежно від віку за
наявності в них вислуги 20 календарних років
і більше, які звільняються з військової служби
відповідно до пункту 4 розділу ІІ “Прикінцеві
та перехідні положення” Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про
Службу
безпеки
України”
щодо
удосконалення організаційно-правових засад
діяльності Служби безпеки України”, крім
тих, які прийняті за їх згодою на службу
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співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання.”.
1062
1063

1064
1065

1066
1067
1068
1069
1070

д) у частині першій статті 13:
пункт "а" після слів "Закону України "Про
Національну поліцію" доповнити словами
"співробітникам Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання, звільненим
зі служби за станом здоров`я або досягненням
встановленого законом граничного віку
перебування на службі";
пункт "б" після слова "поліції" доповнити
словами "Службі безпеки України";
пункт "в" після слів "на умовах Закону
України "Про державні гарантії соціального
захисту
військовослужбовців,
які
звільняються зі служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" доповнити словами "а
також військовослужбовцям Служби безпеки
України, які звільняються з військової служби
за станом здоров’я або у зв’язку з досягненням
встановленого законом граничного віку
перебування на службі відповідно до пункту 4
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про Службу безпеки
України" щодо удосконалення організаційноправових засад діяльності Служби безпеки
України, крім тих, які прийняті за їх згодою на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоюються спеціальні
звання";
е) у статті 17:
у частині першій:
пункти "б" – "г" після слова "поліції"
доповнити
словами
"Службі
безпеки
України";
частину другу викласти в такій редакції:
"До
вислуги
років
поліцейським,
співробітникам Служби судової охорони,
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Служби
безпеки
України,
особам
офіцерського складу, особам середнього,
старшого та вищого начальницького складу
органів
внутрішніх
справ,
державної
пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України,
особам, які мають право на пенсію згідно з
пунктом "а" статті 12 цього Закону, додатково
зараховується
час
їхнього
навчання
(незалежно від форми навчання) у цивільних
закладах вищої освіти зі здобуттям ступеня не
нижче бакалавра до прийняття на військову
службу, службу до органів внутрішніх справ,
Національної поліції, Служби безпеки
України, Служби судової охорони, державної
пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України із
розрахунку – один рік навчання за шість
місяців служби, але не більше двох років
шести місяців служби";
пункт "и" після слів "у разі переходу на
військову службу" доповнити словом
"службу";
є) абзац четвертий статті 22 після слів
"Національної поліції" доповнити словами
"Служби безпеки України";
ж) частину сьому статті 30 після слів
"Національній поліції" доповнити словами
"Службі безпеки України";
з) у статті 43:
друге речення частини одинадцятої після
слів "чи внутрішньої служби" доповнити
словами "полковника Служби безпеки
України";
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частини дванадцяту та шістнадцяту після
слова "поліцейські" в усіх відмінках
доповнити словами "співробітники Служби
безпеки України" у відповідному відмінку;
и) статтю 63 після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:

1077

1078

“Перерахунок пенсій особам із числа
військовослужбовців
Служби
безпеки
України, Служби національної безпеки
України,
органів
державної
безпеки
колишнього Союзу РСР, держав – учасниць
Співдружності Незалежних Держав та членам
їх сімей, які мають право на пенсійне
забезпечення або одержують пенсію на
умовах цього Закону, здійснюється з видів
грошового
забезпечення
враховуючи
відповідні оклади за посадою, спеціальним
званням, процентну надбавку за вислугу
років, щомісячні додаткові види грошового
забезпечення
(надбавки,
доплати,
підвищення)
та
премії
у
розмірах,
установлених для співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1785- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

и) статтю 63 після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:
-1786- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Підпункт и) підпункту п'ятого пункту
тринадцятого Прикінцевих та перехідних
положень виключити.
-1787- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

"Перерахунок пенсій особам із числа
військовослужбовців
Служби
безпеки
України, Служби національної безпеки
України,
органів
державної
безпеки
колишнього Союзу РСР, держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав та членам
їх сімей, які мають право на пенсійне
забезпечення або одержують пенсію на
умовах цього Закону, здійснюється з видів
грошового
забезпечення
враховуючи
відповідні оклади за посадою, спеціальним
званням, процентну надбавку за вислугу
років, щомісячні додаткові види грошового
забезпечення
(надбавки,
доплати,
підвищення)
та
премії
у
розмірах,
установлених для співробітників Служби
безпеки України.";
-1788- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

У абзаці 27 підпункту 5 пункту 9 Розділу ІІ
кому та слова «, яким присвоєні спеціальні
звання» виключити.
-1789- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В абзаці двадцять сьомому підпункту 5
пункту 9 Розділу ІІ пропонується слова “,
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яким
присвоєні
виключити.
1079
1080

у зв'язку з цим частини четверту та п'яту
вважати відповідно частинами п'ятою та
шостою;
6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):

спеціальні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звання”

-1790- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
підпункт 6 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
викласти такій редакції:
“6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) у статті 5: підпункт “а” пункту 1
викласти в такій редакції: “а) державні органи,
які
здійснюють
контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”; пункт 2 викласти в такій
редакції:
“2.
Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю здійснюється Службою безпеки
України”; у підпункті “а” пункту 3 слова “і
Служби безпеки України, крім зазначених у
пункті 2 цієї статті” виключити;
б) назву розділу ІІ викласти в такій
редакції: “Розділ ІІ. Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”;
в) статтю 8 виключити;
г) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
“Стаття 10. Здійснення контррозвідувального
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю
1.
Контррозвідувальне
забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється функціональними підрозділами
Центрального управління та підрозділами
регіональних органів Служби безпеки
України, на які покладається реалізація
повноважень Служби безпеки України щодо

Враховано частково

5) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Система державних органів у
сфері боротьби з організованою злочинністю
1. Систему державних органів у сфері
боротьби з організованою злочинністю
становлять:
а) державні органи, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю;
б) державні органи, що беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю.
2. До державних органів, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю в
межах покладених на них завдань та функцій,
належать:
а) органи прокуратури України;
б) Національна поліція;
в) Бюро економічної безпеки України;
ґ) Державне бюро розслідувань;
ґ) Національне антикорупційне бюро.
3. Участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах своєї компетенції беруть
органи
спеціального
призначення
з
правоохоронними функціями, розвідувальні,
правоохоронні (крім зазначених у пункті 2 цієї
статті), контролюючі та інші державні органи,
що сприяють державним органам, які
здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю, у виконанні визначених цим
Законом завдань.»;
б) статті 10-12 виключити;
в) статтю 13 викласти в такій редакції:
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протидії розвідувально-підривній діяльності
проти України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України).
2. Уповноважені підрозділи Центрального
управління
Служби
безпеки
України
підпорядковуються першому заступнику
Голови Служби безпеки України.
Стаття 11. Уповноважені підрозділи
Служби безпеки України
Межі
компетенції
уповноважених
підрозділів
Служби
безпеки
України
визначаються на основі законів України “Про
Службу
безпеки
України”,
“Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України.
д) назву розділу ІІІ викласти такій редакції:
“Розділ ІІІ. Повноваження уповноважених
підрозділів Служби безпеки України”
е) статтю 12 виключити;
є) статтю 13 викласти в такій редакції:
“Стаття
13.
Використання
негласних
співробітників
1. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою,
спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, спеціально уповноважені
підрозділи Служби безпеки України мають
право здійснювати безпосереднє введення
(проникнення)
особи,
залученої
до
конфіденційного співробітництва зі Службою

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Стаття 13. Використання негласних
співробітників
1.
При
здійсненні
боротьби
з
організованою злочинністю, якщо інших
заходів
для
розкриття
організованої
злочинності та притягнення винних до
відповідальності
недостатньо,
можуть
залучатися штатні та нештатні негласні
співробітники, які вводяться під легендою
прикриття
в
організовані
злочинні
угруповання в порядку, визначеному Законом
України
«Про
оперативно-розшукову
діяльність» та Кримінальним процесуальним
кодексом України.
2. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
контррозвідувальне впровадження у порядку,
визначеному
Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»
та
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
3. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України та на підставі письмового доручення.
4. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовується за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
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безпеки України, негласного штатного та
позаштатного працівника до організованих
злочинних угруповань, у тому числі з
використанням засобів і структур прикриття.
2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”;
ж) назву розділу V викласти такій редакції:
“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”;
з) статтю 15 виключити.
і) у статті 16:
пункти 2 – 4 викласти в такій редакції:
“2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

співробітник не несе відповідальності за
завдану ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
5.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються законами України, актами
Кабінету Міністрів України та іншими
нормативно-правовими актами»;
г) статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Використання спеціальних
технічних засобів у боротьбі з організованою
злочинністю
Уповноважені підрозділи державних
органів, визначених підпунктами "б", "в", "г",
"ґ" пункту 2 статті 5 цього Закону, та їх
співробітники при здійсненні заходів із
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю мають право використовувати
спеціальні технічні засоби у випадках та в
порядку, визначених законами України для
таких органів»;
ґ) назву розділу V викласти в такій
редакції:
«Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю»;
д) пункти 2-4 статті 16 викласти в такій
редакції:
«2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, уповноважених підрозділах
державних органів, визначених підпунктами
"б", "в", "г", "ґ" пункту 2 статті 5 цього Закону,
функції
щодо
забезпечення
взаємодії
покладаються на керівників таких державних
органів або уповноважених посадових осіб
таких державних органів.
3.
У
разі
виявлення
ознак
транснаціональної організованої злочинної
діяльності або ознак організованої злочинної
діяльності, що характеризуються присутністю
спеціальних служб іноземних держав,
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органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю.
3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України;
4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”;
пункти 5 – 6 виключити;
и) статтю 17 виключити;
й) у пункті 1 статті 19: абзац другий –
третій викласти в такій редакції:“З цією
метою в Міністерстві внутрішніх справ
України і уповноважених підрозділів Служби
безпеки України створюються централізовані
банки даних. З метою контррозвідувального
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю
уповноважені
підрозділи
Служби безпеки України отримують доступ
до централізованих банків даних в
Міністерстві внутрішніх справ України та
Національній поліції.
Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
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терористичних організацій та незаконних
збройних формувань, а також інших ознак, що
можуть свідчити про загрози державній
безпеці та/або підвищення ризиків державної
безпеки, державні органи, визначені статтею 5
цього Закону, в межах виконання покладених
на них функцій зобов’язані невідкладно
поінформувати Службу безпеки України.
4. Умови і порядок інформування Служби
безпеки України, передбачені пунктом 3 цієї
статті, а також обміну інформацією між
Службою безпеки України та державними
органами, які беруть участь у боротьбі з
організованою
злочинністю
в
межах
виконання покладених на них функцій та
завдань,
регулюються
спільними
нормативними актами»;
пункти 5 – 6 виключити;
е) статтю 17 виключити;
є) у пункті 1 статті 18 слова "спеціальним
органам по боротьбі з організованою
злочинністю" та "спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю",
"спеціальним підрозділам Служби безпеки
України і підрозділам органів Національної
поліції"
замінити
словосполученням
"державним органам, визначеним пунктом 2
статті 5 цього Закону" у відповідних
відмінках;
ж) статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Інформаційне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
1. Для вирішення завдань боротьби з
організованою злочинністю державні органи,
які здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю,
мають
право
збирати,
накопичувати і зберігати інформацію про
події і факти, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, її причини та умови, про
осіб, які беруть участь в організованій
злочинній діяльності.
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беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”;
абзац четвертий виключити.
ї) пункт 2 статті 20 виключити;
к) у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити;
л) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України” в усіх відмінках замінити
словами “уповноважені підрозділи Служби
безпеки України” у відповідному відмінку.
-1791- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
Передбачені проектом 3196-д зміни до
Закону України “Про організаційно-правові
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З цією метою в державних органах, які
здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю,
можуть
створюватись
централізовані банки даних.
Порядок використання таких даних
регулюється спільними нормативними актами
державних органів, які здійснюють боротьбу з
організованою злочинністю, та державних
органів, які беруть участь у боротьбі з
організованою
злочинністю
в
межах
виконання покладених на них функцій та
завдань.
Державні
органи,
які
здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю та
державні органи, які беруть участь у боротьбі
з організованою злочинністю, взаємодіють на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу Генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, та інших центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
зазначеними суб’єктами.»;
з) пункти 2 – 3 статті 20 виключити;
и) пункти 2 - 4 статті 22 викласти в такій
редакції:
«2.
Забороняється
використання
уповноважених
підрозділів
державних
органів, визначених пунктами 2 і 3 статті 5
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основи
боротьби
з
організованою
злочинністю”
(п/п. 6 п. 9 розділу ІІ
(Прикінцеві та перехідні положення))
викласти такій редакції:
“6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
-1792- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)
підпункт 6 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
викласти такій редакції:
“6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) у статті 5:
підпункт “а” пункту 1 викласти в такій
редакції:
“а) державні органи, які здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”;
пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється Службою безпеки України”;
у підпункті “а” пункту 3 слова “і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті 2
цієї статті” виключити;
б) назву розділу ІІ викласти в такій
редакції:
“Розділ
ІІ.
Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”;
в) статтю 8 виключити;
г) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
“Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю

Висновки, обґрунтування
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цього Закону, їх співробітників, матеріальнотехнічних засобів для виконання завдань, не
віднесених законами України до компетенції
таких державних органів.
3. Одержана державними органами,
визначеними пунктом 2 статті 5 цього Закону,
та їх співробітниками інформація, не
пов’язана
з
вчиненням
кримінальних
правопорушень чи інших правопорушень з
боку фізичних та юридичних осіб, не може
використовуватися на шкоду правам та
законним інтересам цих осіб.
Документи та інші джерела, що містять
таку інформацію, підлягають знищенню не
пізніше шести місяців з дня їх одержання
відповідним державним органом у сфері
боротьби з організованою злочинністю.
4. Фізичні та юридичні особи мають право
в порядку, встановленому законодавством,
оскаржити до суду дії співробітників
державних органів, визначених статтею 5
цього
Закону,
які
вони
вважають
неправомірними»;
і) статтю 23 доповнити пунктом 3 такого
змісту:
«3. Контроль за виконанням завдань щодо
боротьби з організованою злочинністю, що
характеризується присутністю спеціальних
служб іноземних держав, терористичних
організацій
та
незаконних
збройних
формувань, а також іншими ознаками, що
можуть свідчити про загрози державній
безпеці та/або підвищення ризиків державної
безпеки, покладається на Комітет Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольної
функції Верховної Ради України за діяльністю
органів
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів";
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1.
Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється функціональними підрозділами
Центрального управління та підрозділами
регіональних органів Служби безпеки
України, на які покладається реалізація
повноважень Служби безпеки України щодо
протидії розвідувально-підривній діяльності
проти України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України).
2. Уповноважені підрозділи Центрального
управління
Служби
безпеки
України
підпорядковуються першому заступнику
Голови Служби безпеки України.
Стаття 11. Уповноважені підрозділи
Служби безпеки України
Межі
компетенції
уповноважених
підрозділів
Служби
безпеки
України
визначаються на основі законів України “Про
Службу
безпеки
України”,
“Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України.
д) назву розділу ІІІ викласти такій редакції:
“Розділ ІІІ. Повноваження уповноважених
підрозділів Служби безпеки України”
е) статтю 12 виключити;
є) статтю 13 викласти в такій редакції:
“Стаття 13. Використання негласних
співробітників 1. З метою протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, що здійснюється організованими
злочинними угрупованнями або за їх
допомогою,
спеціальними
службами,
військовими формуваннями, організаціями
іноземних
держав,
терористичними

Висновки, обґрунтування
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ї) у статті 24:
підпункт «а» пункту 1 викласти в такій
редакції:
«а) контроль за виконанням законодавства
про боротьбу з корупцією і організованою
злочинністю, перевірку діяльності державних
органів, визначених статтею 5 цього Закону»;
пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Державні органи, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю, та
державні органи, які беруть участь у боротьбі
з організованою злочинністю, зобов’язані
надавати Верховній Раді України інформацію
про свою діяльність, крім інформації, що
може призвести до розголошення даних про
осіб,
які
здійснюють
негласне
співробітництво з такими державними
органами, про осіб - учасників організованого
злочинного угруповання, які сприяють таким
державним органам, а також про осіб,
стосовно
яких
заведено
оперативнорозшукові та контррозвідувальні справи»;
й) у статті 26 слова «спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю» замінити словосполученням
«державними органами у сфері боротьби з
організованою злочинністю»;
к) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України”, "підрозділи органів
Національної поліції" в усіх відмінках
замінити словосполученням "державними
органами, визначеними пунктом 2 статті 5
цього Закону" у відповідних відмінках";
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організаціями, незаконними збройними та
воєнізованими формуваннями, спеціально
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
безпосереднє введення (проникнення) особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного штатного та позаштатного
працівника до організованих злочинних
угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття.
2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”;
ж) назву розділу V викласти такій редакції:
“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”;
з) статтю 15 виключити.
і) у статті 16:
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пункти 2 – 4 викласти в такій редакції:
“2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів
органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю.
3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України;
4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”;
пункти 5 – 6 виключити;
и) статтю 17 виключити;
й) у пункті 1 статті 19:
абзац другий – третій викласти в такій
редакції:
“З цією метою в Міністерстві внутрішніх
справ України і уповноважених підрозділів
Служби безпеки України створюються
централізовані банки даних. З метою
контррозвідувального забезпечення боротьби
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з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
отримують доступ до централізованих банків
даних в Міністерстві внутрішніх справ
України та Національній поліції.
Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”;
абзац четвертий виключити.
ї) пункт 2 статті 20 виключити;
к) у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити;
л) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
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України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України” в усіх відмінках замінити
словами “уповноважені підрозділи Служби
безпеки України” у відповідному відмінку.
Обгрунтування:
Запропоновані проектом № 3196-д зміни
до Закону України “Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю” видаються концептуально
хибними, оскільки руйнують архітектуру
(структуру) і мету законодавчого акта,
призведуть до значного ослаблення (чи навіть
знищення) існуючого на сьогодні механізму
боротьби з організованою злочинністю.
Так, запропоновані зміни вилучають із
Закону України “Про організаційно-правові
основи
боротьби
з
організованою
злочинністю” норми статей 5, 10, 11, 12, 17, а
також низку інших положень, які створюють
правові засади функціонування механізму
боротьби з організованою злочинністю в
державі, тобто позбавляють зазначений Закон
предмету
і
унеможливлюють
його
застосування внаслідок ліквідації інституту
державних органів, спеціально створених для
боротьби з організованою злочинністю, що
зводить функції інших правоохоронних
органів,
зазначених
у
Законі,
до
безсистемного розслідування звичайних
злочинів без врахування фактору виняткової
небезпеки організованої злочинності.
У тому числі передбачається виключення
спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю СБУ зі складу
суб’єктів, спеціально створених для боротьби
з організованою злочинністю, а також
позбавити СБУ всіх спеціальних повноважень
за вказаним законодавчим актом.
У сучасних умовах це є передчасним та
навіть небезпечним. Так, однією з найбільш
актуальних у середньостроковій перспективі
загроз державній безпеці було і залишається
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поширення організованої злочинності, у т.ч.
транснаціональної.
Рекомендація ПАРЄ № 1402 (1999)
передбачає, що спецслужби залучаються до
протидії
організованій
злочинності
у
випадках, “коли вона несе явну небезпеку
вільному демократичному порядку країни”.
Зміст поняття “вільний демократичний
порядок” включає, зокрема, конституційний
лад, дотримання основних прав людини,
розподіл влади, незалежність судових органів
тощо. Рекомендація ПАРЄ № 1713 (2005)
говорить про те, що деякі з сьогоднішніх
загроз, такі як міжнародна організована
злочинність, міжнародний тероризм та
розповсюдження зброї, все більше завдають
шкоди внутрішній та зовнішній безпеці і тому
потребують уваги з боку служб безпеки.
За минулорічними оцінками Європолу,
організована злочинність в країнах Європи
становить більшу загрозу державній безпеці
(та національній безпеці в цілому), ніж
тероризм. В Україні вперше з часів 90-х років
на небезпечному для держави рівні
актуалізувався
феномен
корисливонасильницької організованої злочинності,
який активно використовується іноземними
спецслужбами для дестабілізації політичної
ситуації. На відміну від країн ЄС/НАТО, в
нашій державі критичним є також рівень
загроз державній безпеці, пов’язаних з
веденням “гібридної війни” за участю
незаконних
збройних
формувань,
що
фінансуються корупційними осередками, а
також організованих злочинних угруповань,
інспірованих іноземними спецслужбами, які
здійснюють
корупційне
підживлення
тероризму й сепаратизму.
Стратегією Ради Європи з питань боротьби
з тероризмом на 2018 – 2022 роки проблему
зв’язку
тероризму
та
організованої
злочинності визначено одним з викликів у
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сфері боротьби з тероризмом (п. 2.5 Стратегії,
схваленої Комітетом міністрів Ради Європи на
1321 засіданні 4 липня 2018 року).
На сьогодні здійснення боротьби з
організованою злочинністю залишається
актуальним завданням для спеціальних служб
більшості європейських держав та країнчленів НАТО, зокрема, Австрії, Албанії,
Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії,
Франції, Польщі та інших.
Небезпека організованої злочинності як
загрози державній та національній безпеці
також
відображена
у
вітчизняних
концептуальних та стратегічних документах у
сфері національної безпеки. Так, відповідно
до пункту 19 Стратегії національної безпеки
України (затверджена Указом Президента
України від 14 вересня 2020 року № 392/2020)
спеціальні служби іноземних держав,
насамперед
Російської
Федерації,
продовжують
розвідувально-підривну
діяльність проти України, намагаються
підживлювати
сепаратистські
настрої,
використовують
організовані
злочинні
угруповання і корумпованих посадових осіб,
прагнуть зміцнити інфраструктуру впливу.
Відтак, протидія такому явищу, як
організована
злочинність,
в
умовах
сьогодення не може зводитися до виконання
правоохоронних функцій, а насамперед є
діяльністю із протидії спеціальним службам
іноземних держав з метою забезпечення
державної і міжнародної безпеки. Це,
вочевидь, усвідомлюється і ініціаторами
вищезгаданої редакції Законопроекту, адже у
переліку державних органів, які беруть участь
у протидії організованій злочинності, вони
залишають розвідувальні органи, тоді як СБУ
взагалі виключають з цього переліку. Разом з
тим автори редакції проекту реєстр. № 3196д планують “механічно” позбавити такої
функції СБУ, створивши законодавчу

632

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

прогалину,
яка
спричинить
колапс
загальнодержавної
системи
протидії
організованій злочинності, і в разі підтримки
вищенаведених новацій до Законопроекту в
Україні не залишиться жодного суб’єкта,
уповноваженого на протидію організованій
злочинності.
Водночас, ефективна протидія явищам
організованої злочинності з боку СБУ має
забезпечується її основною функцією –
контррозвідувальною
діяльністю,
яка
передбачає особливі методи, сили і засоби
протидії та збору інформації. Підрозділи СБ
України, що здійснюватимуть протидію
розвідувально-підривній діяльності проти
України, мають спрямовувати свої зусилля,
зокрема, й на розвідувально-підривну
діяльність, що здійснюється з використанням
організованих злочинних угруповань.
На реалізацію вказаного задуму і
спрямовані запропоновані правки до Закону
України “Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю”. Вони
повною мірою відповідають завданням і
призначенню СБУ та Рекомендаціям ПАРЄ №
1402 (1999) та № 1713 (2005).
-1793- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

підпункт 6 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
викласти такій редакції:
“6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) у статті 5:
підпункт “а” пункту 1 викласти в такій
редакції:
“а) державні органи, які здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”;
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пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється Службою безпеки України”;
у підпункті “а” пункту 3 слова “і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті 2
цієї статті” виключити;
б) назву розділу ІІ викласти в такій
редакції:
“Розділ
ІІ.
Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”;
в) статтю 8 виключити;
г) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
“Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю
1.
Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється функціональними підрозділами
Центрального управління та підрозділами
регіональних органів Служби безпеки
України, на які покладається реалізація
повноважень Служби безпеки України щодо
протидії розвідувально-підривній діяльності
проти України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України).
2. Уповноважені підрозділи Центрального
управління
Служби
безпеки
України
підпорядковуються першому заступнику
Голови Служби безпеки України.
Стаття 11. Уповноважені підрозділи
Служби безпеки України Межі компетенції
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України визначаються на основі законів
України “Про Службу безпеки України”, “Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
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оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України. д) назву
розділу ІІІ викласти такій редакції:
“Розділ ІІІ. Повноваження уповноважених
підрозділів Служби безпеки України”
е) статтю 12 виключити;
є) статтю 13 викласти в такій редакції:
“Стаття 13. Використання негласних
співробітників 1. З метою протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, що здійснюється організованими
злочинними угрупованнями або за їх
допомогою,
спеціальними
службами,
військовими формуваннями, організаціями
іноземних
держав,
терористичними
організаціями, незаконними збройними та
воєнізованими формуваннями, спеціально
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
безпосереднє введення (проникнення) особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного штатного та позаштатного
працівника до організованих злочинних
угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття.
2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
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завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”;
ж) назву розділу V викласти такій редакції:
“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”;
з) статтю 15 виключити.
і) у статті 16:
пункти 2 – 4 викласти в такій редакції:
“2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів
органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю.
3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України;
4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
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статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”;
пункти 5 – 6 виключити;
и) статтю 17 виключити;
й) у пункті 1 статті 19:
абзац другий – третій викласти в такій
редакції:
“З цією метою в Міністерстві внутрішніх
справ України і уповноважених підрозділів
Служби безпеки України створюються
централізовані банки даних. З метою
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
отримують доступ до централізованих банків
даних в Міністерстві внутрішніх справ
України та Національній поліції.
Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
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інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”;
абзац четвертий виключити.
ї) пункт 2 статті 20 виключити;
к) у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити;
л) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України” в усіх відмінках замінити
словами “уповноважені підрозділи Служби
безпеки України” у відповідному відмінку.
-1794- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

-1795- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У частині дев’ятій розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» законопроекту
виключити пункт 6 (а саме, виключити пункт,
яким передбачається внесення змін до Закону
України «Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю»).
-1796- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 6 пункту 9 Розділу ІІ викласти у
такій редакції: 6) у Законі України "Про
організаційно-правові основи боротьби з
організованою
злочинністю"
(Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358
із наступними змінами): а) у статті 5: підпункт
“а” пункту 1 викласти в такій редакції: “а)
державні
органи,
які
здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
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організованою злочинністю”; пункт 2
викласти
в
такій
редакції:
“2.
Контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю здійснюється
Службою безпеки України”; у підпункті “а”
пункту 3 слова “і Служби безпеки України,
крім зазначених у пункті 2 цієї статті”
виключити; б) назву розділу ІІ викласти в
такій редакції: “Розділ ІІ. Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”; в) статтю 8 виключити; г)
статтю 10 викласти в такій редакції: «Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю 1.
Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю здійснюється функціональними
підрозділами Центрального управління та
підрозділами регіональних органів Служби
безпеки України, на які покладається
реалізація повноважень Служби безпеки
України щодо протидії розвідувальнопідривній
діяльності
проти
України,
здійснюваній з використанням організованих
злочинних угруповань, а також проявам
транснаціональної та іншої організованої
злочинної діяльності, що становлять загрозу
державній
безпеці
України
(далі
–
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України). 2. Уповноважені підрозділи
Центрального управління Служби безпеки
України
підпорядковуються
першому
заступнику Голови Служби безпеки України.»
ґ) статтю 11 викласти в такій редакції: «Стаття
11. Уповноважені підрозділи Служби безпеки
України Межі компетенції уповноважених
підрозділів
Служби
безпеки
України
визначаються на основі законів України “Про
Службу
безпеки
України”,
“Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
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кодексу та інших законів України.» д) назву
розділу ІІІ викласти такій редакції: “Розділ ІІІ.
Повноваження уповноважених підрозділів
Служби безпеки України” е) статтю 12
виключити; є) статтю 13 викласти в такій
редакції: “Стаття 13. Використання негласних
співробітників 1. З метою протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, що здійснюється організованими
злочинними угрупованнями або за їх
допомогою,
спеціальними
службами,
військовими формуваннями, організаціями
іноземних
держав,
терористичними
організаціями, незаконними збройними та
воєнізованими формуваннями, спеціально
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
безпосереднє введення (проникнення) особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного штатного та позаштатного
працівника до організованих злочинних
угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття. 2. Введення
негласного співробітника в організовані
злочинні угруповання здійснюється за
наявності відомостей про організовану
злочинну діяльність, розвідувально-підривну
діяльність проти України, та на підставі
письмового доручення. 3. Для виконання
доручення негласний співробітник вправі під
легендою прикриття вступати в трудові,
цивільно-правові та інші відносини. Шкода
або збитки, завдані діями негласного
співробітника під час виконання доручення,
відшкодовуються за рахунок державного
бюджету. Негласний співробітник не несе
відповідальності за завдані ним шкоду або
збитки, якщо його дії були необхідними для
виконання доручення. 4. Питання діяльності
негласних співробітників, соціальні та інші
гарантії для них регулюються статтею 12
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Закону України «Про Службу безпеки
України», Положенням про негласного
співробітника спеціального підрозділу по
боротьбі з організованою злочинністю, яке
затверджується Кабінетом Міністрів України,
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України”; ж) статтю 15 виключити. з)
назву розділу V викласти такій редакції:
“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”; і) у статті 16: пункти 2 – 4
викласти в такій редакції: “2. В Автономній
Республіці Крим, областях і містах, у
відповідних
органах
прокуратури,
Національної поліції і Служби безпеки
України функції щодо забезпечення взаємодії
покладаються на прокурорів, які здійснюють
нагляд за виконанням законів органами,
уповноваженими на боротьбу з організованою
злочинністю. 3. В разі виявлення проявів
організованої злочинної діяльності, що
характеризуються
транснаціональністю,
наявністю ознак присутності спеціальних
служб іноземних держав, терористичних
організації
та
незаконних
збройних
формувань, а також іншими ознаками, що
можуть свідчити про загрозу державній
безпеці, державні органи, які беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю в
межах виконання покладених на них функцій,
зобов’язані
невідкладно
поінформувати
уповноважений підрозділ Служби безпеки
України; 4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”; пункти 5 – 6 виключити;
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и) статтю 17 виключити; й) у пункті 1 статті
19: абзац другий – третій викласти в такій
редакції: “З цією метою в Міністерстві
внутрішніх справ України і уповноважених
підрозділів
Служби
безпеки
України
створюються централізовані банки даних. З
метою контррозвідувального забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
отримують
доступ
до
централізованих банків даних в Міністерстві
внутрішніх справ України та Національній
поліції. Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”; абзац четвертий
виключити. ї) пункт 2 статті 20 виключити; к)
у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити; л) у тексті Закону
слова “спеціальні підрозділи по боротьбі з
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корупцією та організованою злочинністю”,
“спеціальні підрозділи по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю Служби безпеки України” та
“спеціальні підрозділи Служби безпеки
України” в усіх відмінках замінити словами
“уповноважені підрозділи Служби безпеки
України” у відповідному відмінку.
-1797- Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) у статті 5: підпункт “а” пункту 1
викласти в такій редакції:
“а) державні органи, які здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”; пункт 2
викласти
в
такій
редакції:
“2.
Контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю здійснюється
Службою безпеки України”; у підпункті “а”
пункту 3 слова “і Служби безпеки України,
крім зазначених у пункті 2 цієї статті”
виключити;
б) назву розділу ІІ викласти в такій
редакції: “Розділ ІІ. Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”;
в) статтю 8 виключити;
г) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
“Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення боротьби
з
організованою
злочинністю
1.
Контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю здійснюється
функціональними підрозділами Центрального
управління та підрозділами регіональних
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органів Служби безпеки України, на які
покладається реалізація повноважень Служби
безпеки
України
щодо
протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України). 2. Уповноважені підрозділи
Центрального управління Служби безпеки
України
підпорядковуються
першому
заступнику Голови Служби безпеки України.
Стаття 11. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки
України
Межі
компетенції
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України визначаються на основі законів
України “Про Службу безпеки України”, “Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України.
д) назву розділу ІІІ викласти такій
редакції:
“Розділ ІІІ. Повноваження уповноважених
підрозділів Служби безпеки України”
е) статтю 12 виключити;
є) статтю 13 викласти в такій редакції:
“Стаття 13. Використання негласних
співробітників 1. З метою протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, що здійснюється організованими
злочинними угрупованнями або за їх
допомогою,
спеціальними
службами,
військовими формуваннями, організаціями
іноземних
держав,
терористичними
організаціями, незаконними збройними та
воєнізованими формуваннями, спеціально
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
безпосереднє введення (проникнення) особи,
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залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного позаштатного працівника до
організованих злочинних угруповань, у тому
числі з використанням засобів і структур
прикриття.
2.
Введення
негласного
співробітника в організовані злочинні
угруповання здійснюється за наявності
відомостей про організовану злочинну
діяльність, розвідувально-підривну діяльність
проти України, та на підставі письмового
доручення. 3. Для виконання доручення
негласний співробітник вправі під легендою
прикриття вступати в трудові, цивільноправові та інші відносини. Шкода або збитки,
завдані діями негласного співробітника під
час виконання доручення, відшкодовуються
за рахунок державного бюджету. Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”;
ж) назву розділу V викласти такій
редакції:
“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”;
з) у статті 15 слова “Законом України “Про
оперативно-розшукову
діяльність”
та
Кримінальним процесуальним кодексом
України” замінити словами “Законом України
“Про контррозвідувальну діяльність”.
і) у статті 16:
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пункти 2 – 4 викласти в такій редакції: “2.
В Автономній Республіці Крим, областях і
містах, у відповідних органах прокуратури,
Національної поліції і Служби безпеки
України функції щодо забезпечення взаємодії
покладаються на прокурорів, які здійснюють
нагляд за виконанням законів органами,
уповноваженими на боротьбу з організованою
злочинністю. 3. В разі виявлення проявів
організованої злочинної діяльності, що
характеризуються
транснаціональністю,
наявністю ознак присутності спеціальних
служб іноземних держав, терористичних
організації
та
незаконних
збройних
формувань, а також іншими ознаками, що
можуть свідчити про загрозу державній
безпеці, державні органи, які беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю в
межах виконання покладених на них функцій,
зобов’язані
невідкладно
поінформувати
уповноважений підрозділ Служби безпеки
України; 4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”; пункти 5 – 6 виключити;
и) статтю 17 виключити;
й) у пункті 1 статті 19: абзац другий –
третій викласти в такій редакції:
“З цією метою в Міністерстві внутрішніх
справ України і уповноважених підрозділів
Служби безпеки України створюються
централізовані банки даних. З метою
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
отримують доступ до централізованих банків
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даних в Міністерстві внутрішніх справ
України та Національній поліції. Порядок
використання таких даних регулюється
нормативними актами Служби безпеки
України та державних органів, які беруть
участь
у
боротьбі
з
організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”; абзац четвертий
виключити.
ї) пункт 2 статті 20 виключити;
к) у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити;
л) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України” в усіх відмінках замінити
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словами “уповноважені підрозділи Служби
безпеки України” у відповідному відмінку.
-1798- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

підпункт 6 пункту 9 розділу ІІ Прикінцевих
та перехідних положень викласти такій
редакції:
“6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами): а) у статті 5: підпункт “а” пункту 1
викласти в такій редакції: “а) державні органи,
які
здійснюють
контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”; пункт 2 викласти в такій
редакції:
“2.
Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю здійснюється Службою безпеки
України”; у підпункті “а” пункту 3 слова “і
Служби безпеки України, крім зазначених у
пункті 2 цієї статті” виключити; б) назву
розділу ІІ викласти в такій редакції: “Розділ ІІ.
Контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”; в) статтю 8
виключити; г) статті 10 і 11 викласти в такій
редакції:
“Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення боротьби
з
організованою
злочинністю.
1.
Контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю здійснюється
функціональними підрозділами Центрального
управління та підрозділами регіональних
органів Служби безпеки України, на які
покладається реалізація повноважень Служби
безпеки
України
щодо
протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
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(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України). 2. Уповноважені підрозділи
Центрального управління Служби безпеки
України
підпорядковуються
першому
заступнику Голови Служби безпеки України.
Стаття 11. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки
України
Межі
компетенції
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України визначаються на основі законів
України “Про Службу безпеки України”, “Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України. д) назву
розділу ІІІ викласти такій редакції: “Розділ ІІІ.
Повноваження уповноважених підрозділів
Служби безпеки України” е) статтю 12
виключити; є) статтю 13 викласти в такій
редакції: “Стаття 13. Використання негласних
співробітників 1. З метою протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, що здійснюється організованими
злочинними угрупованнями або за їх
допомогою,
спеціальними
службами,
військовими формуваннями, організаціями
іноземних
держав,
терористичними
організаціями, незаконними збройними та
воєнізованими формуваннями, спеціально
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
безпосереднє введення (проникнення) особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного позаштатного працівника до
організованих злочинних угруповань, у тому
числі з використанням засобів і структур
прикриття.
2.
Введення
негласного
співробітника в організовані злочинні
угруповання здійснюється за наявності
відомостей про організовану злочинну
діяльність, розвідувально-підривну діяльність
проти України, та на підставі письмового
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доручення. 3. Для виконання доручення
негласний співробітник вправі під легендою
прикриття вступати в трудові, цивільноправові та інші відносини. Шкода або збитки,
завдані діями негласного співробітника під
час виконання доручення, відшкодовуються
за рахунок державного бюджету. Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”; ж) назву
розділу V викласти такій редакції: «Розділ V.
Взаємодія державних органів у сфері
боротьби з організованою злочинністю»; з) у
статті 15 слова «Законом України «Про
оперативно-розшукову
діяльність»
та
Кримінальним процесуальним кодексом
України” замінити словами «Законом України
«Про контррозвідувальну діяльність». і) у
статті 16: пункти 2 – 4 викласти в такій
редакції: «2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів
органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю.
3. В разі
виявлення проявів організованої злочинної
діяльності,
що
характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
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іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України; 4. Умови і порядок
інформування уповноважених підрозділів
Служби безпеки України, передбаченого
пунктом третім цієї статті, а також обміну
інформацією
між
уповноваженими
підрозділами Служби безпеки України та
державними органами, які беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю в
межах виконання покладених на них функцій,
регулюються спільним нормативним актом»;
пункти 5 – 6 виключити; и) статтю 17
виключити; й) у пункті 1 статті 19: абзац
другий – третій викласти в такій редакції: «З
цією метою в Міністерстві внутрішніх справ
України і уповноважених підрозділів Служби
безпеки України створюються централізовані
банки даних. З метою контррозвідувального
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю
уповноважені
підрозділи
Служби безпеки України отримують доступ
до централізованих банків даних в
Міністерстві внутрішніх справ України та
Національній поліції. Порядок використання
таких даних регулюється нормативними
актами Служби безпеки України та державних
органів, які беруть участь у боротьбі з
організованою
злочинністю
в
межах
виконання покладених на них функцій, які
вживають заходів щодо їх захисту.
Уповноважені підрозділи Служби безпеки
України та підрозділи відповідних державних
органів взаємодіють на безоплатній основі з
інформаційно-довідковими службами Офісу
генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного
бюро
України, Державного бюро розслідувань
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України,
Антимонопольного
комітету
України, Фонду державного майна України,
Рахункової палати України, Державної
судової адміністрації України, центральних
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами»; абзац четвертий
виключити. ї) пункт 2 статті 20 виключити; к)
у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити; л) у тексті Закону
слова «спеціальні підрозділи по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю»,
«спеціальні підрозділи по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України», «спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю Служби безпеки України» та
«спеціальні підрозділи Служби безпеки
України» в усіх відмінках замінити словами
«уповноважені підрозділи Служби безпеки
України» у відповідному відмінку.
-1799- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

1. Передбачених проектом 3196-д зміни
до Закону України “Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю” (п/п. 6 п. 9 розділу ІІ
(Прикінцеві та перехідні положення))
викласти такій редакції:
“6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) у статті 5: підпункт “а” пункту 1
викласти в такій редакції:
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“а) державні органи, які здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”;
пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється Службою безпеки України”;
у підпункті “а” пункту 3 слова “і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті 2
цієї статті” виключити;
-1800- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Передбачені проектом 3196-д зміни до
Закону України “Про організаційно-правові
основи
боротьби
з
організованою
злочинністю” (п/п. 6 п. 9
розділу ІІ
(Прикінцеві та перехідні положення))
пропонуємо виключити.
-1801- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

До Закону України “Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю” пропонуємо внести інші зміни,
якими
на
СБУ
покладатиметься
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю з наданням
відповідних
контррозвідувальних
повноважень.
-1802- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 6 щодо викласти у такій редакції:
«6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) у статті 4 після слів «"Про Національну
поліцію"» слова «Про Службу безпеки
України» виключити.
б) у статті 5: підпункт «в» пункту 2
виключити; у підпункті «а» пункту 3 слова «і
Служби безпеки України, крім зазначених у
пункті 2 цієї статті;» виключити»;
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б) у пункті 2 статті 8 слова «заступника
Голови Служби безпеки України - керівника
Головного управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України» виключити; далі по
тексту слова «заступника Голови Служби
безпеки України - керівника Головного
управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України» у відповідних відмінках виключити;
в) статтю 10 виключити;
г) статті 11 і 12 виключити;
ґ) статтю 13 викласти в такій редакції:
«1.
При
здійсненні
боротьби
з
організованою
злочинністю
органи
досудового розслідування мають право, якщо
інших заходів для розкриття організованої
злочинності та притягнення винних до
відповідальності
недостатньо,
використовувати штатних і нештатних
негласних співробітників, які вводяться під
легендою прикриття в організовані злочинні
угруповання.
«2. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою,
спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, контрозвідувальні підрозділи
Служби безпеки України мають право
здійснюєвати
безпосереднє
введення
(проникнення)
особи,
залученої
до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, негласного позаштатного
працівника до організованих злочинних
угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття.
2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
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здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них
регулюються
Положенням
про
негласного співробітника органу досудового
розслідування та державним органом
спеціального призначення з правоохоронними
функціями, що забезпечує державну безпеку,
яке затверджується Кабінетом Міністрів
України.
д) частину першу статті 15 викласти в такій
редакції: «1. У боротьбі з організованою
злочинністю
уповноваженим
органам
надається право використовувати спеціальні
технічні засоби у випадках та порядку,
передбачених
Законом
України
"Про
контррозвідувальну діяльність», Законом
України
"Про
оперативно-розшукову
діяльність" та Кримінальним процесуальним
кодексом України.»
е) назву розділу V викласти в такій
редакції: «Взаємодія державних органів у
протидії організованій злочинності»;
є) статтю 16викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Взаємодія органів прокуратури,
Національної поліції у питаннях боротьби з
організованою злочинністю
1. З метою забезпечення взаємодії органів
прокуратури, Національної поліції та інших
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уповноважених орнганів у штатних розписах
центральних апаратів зазначених органів
передбачаються
посади
осіб,
до
функціональних обов’язків яких входить
здійснення взаємодії у питаннях боротьби з
організованою злочинністю.
2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції функції
щодо забезпечення взаємодії покладаються на
прокурорів, на керівників спеціальних
підрозділів та відповідальних працівників
територіальних
органів
прокуратури,
Національної поліції.
3. Обмін оперативною інформацією між
органами Національної поліції та іншими
уповноваженими органами здійснюється за
письмовим
розпорядженням
керівників
відповідних підрозділів.
4. Умови і порядок обміну інформацією
між органами Національної поліції та іншими
уповноваженими органами регулюються
нормативно-правовим
актом
Кабінету
міністрів України.»
ж) статтю 17 виключити;
з) в абзаці першому пункту 5 статті 18 та
по тексту слова «спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю
Служби безпеки України і», «спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю Служби безпеки України та» у
відповідних відмінках виключити;
и) у пункті 1 статті 19: у абзаці першому
слова «спеціальні підрозділи Служби безпеки
України» виключити;
абзаци другий - третій викласти в такій
редакції: «З цією метою в Міністерстві
внутрішніх справ України створюються
централізовані банки даних. З метою
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
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отримують доступ до централізованих банків
даних в Міністерстві внутрішніх справ
України та Національній поліції.
Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Кабінету
міністрів України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені органи підрозділи
відповідних державних органів взаємодіють
на безоплатній основі з інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати, Державної судової адміністрації
України, центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування,
банківських, фінансових та інших органів і
установ, користуються інформаційними та
аналітичними ресурсами (реєстрами, базами
даних), які створюються згаданими вище
суб’єктами»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Відповідні банки даних створюються у
підрозділах органів Національної поліції»;
і) у тексті Закону слова «спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю», «спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України», «спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України» та «спеціальні підрозділи Служби
безпеки України» в усіх відмінках виключити;
ї) пункт 2 статті 20 виключити;
-1803- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
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підпункт шостий пункту 9 викласти у такій
редакції:
"6) у Законі України "Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
а) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Система державних органів у
сфері боротьби з організованою злочинністю
1. Систему державних органів у сфері
боротьби з організованою злочинністю,
становлять:
а) державні органи, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю;
б) державні органи, що беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю.
2. До державних органів, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю в
межах покладених на них завдань та функцій,
належать:
а) органи прокуратури України;
б) Національна поліція;
в) Бюро економічної безпеки України;
ґ) Державне бюро розслідувань;
ґ) Національне антикорупційне бюро;
д) Служба безпеки України.
3. Участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах своєї компетенції беруть
розвідувальні,
правоохоронні
(крім
зазначених у пункті 2 цієї статті),
контролюючі та інші державні органи, що
сприяють державним органам, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю, у
виконанні визначених цим Законом завдань.»;
б) статті 10-12 виключити;
в) статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Використання негласних
співробітників
1.
При
здійсненні
боротьби
з
організованою злочинністю, якщо інших
заходів
для
розкриття
організованої

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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злочинності та притягнення винних до
відповідальності
недостатньо,
можуть
залучатися штатні та нештатні негласні
співробітники, які вводяться під легендою
прикриття
в
організовані
злочинні
угруповання в порядку, визначеному Законом
України
«Про
оперативно-розшукову
діяльність» та Кримінальним процесуальним
кодексом України.
2. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
контррозвідувальне впровадження, у порядку
визначеному
Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»
та
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
3. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України та на підставі письмового доручення.
4. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
5.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
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них регулюються законами України, актами
Кабінетом Міністрів України та іншими
нормативно-правовими актами.»;
г) статтю 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Використання спеціальних
технічних засобів у боротьбі з організованою
злочинністю
Уповноважені підрозділи державних
органів, визначених у підпунктах б, в, г, ґ, д
пункту 2 статті 5 цього Закону, та їх
співробітники при здійсненні заходів щодо
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю мають право використовувати
спеціальні технічні засоби у випадках та
порядку, визначеними законами України для
таких органів.»;
ґ) назву розділу V викласти в такій
редакції:
«Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю»;
д) у статті 16: пункти 2-4 викласти в такій
редакції:
«2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, уповноважених підрозділах
державних органів, визначених у підпунктах
б, в, г, ґ, д пункту 2 статті 5 цього Закону
функції
щодо
забезпечення
взаємодії
покладаються на керівників таких державних
органів або уповноважених посадових осіб
таких державних органів.
«3.
В
разі
виявлення
ознак
транснаціональної організованої злочинної
діяльності або ознак організованої злочинної
діяльності, що характеризуються присутністю
спеціальних служб іноземних держав,
терористичних організацій та незаконних
збройних формувань, а також інших ознак, що
можуть свідчити про загрози державній
безпеці та/або підвищення ризиків державної
безпеки, державні органи, визначені статтею 5
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цього Закону, в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати Службу безпеки України.
4. Умови і порядок інформування Служби
безпеки України, передбаченого пунктом 3
цієї статті, а також обміну інформацією між
Службою безпеки України та державними
органами, які беруть участь у боротьбі з
організованою
злочинністю
в
межах
виконання покладених на них функцій та
завдань,
регулюються
спільними
нормативними актами»;
пункти 5 – 6 виключити;
е) статтю 17 виключити;
є) у пункті 1 статті 18 словосполучення
"спеціальним органам по боротьбі з
організованою злочинністю" та "спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю", "спеціальним підрозділам
Служби безпеки України і підрозділам органів
Національної
поліції"
замінити
словосполученням "державним органам,
визначеним пунктом 2 статті 5 цього Закону"
у відповідних відмінках;
ж) статтю 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Інформаційне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
1. Для вирішення завдань боротьби з
організованою злочинністю державні органи,
які здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю,
мають
право
збирати,
накопичувати і зберігати інформацію про
події і факти, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, її причини та умови, про
осіб, які беруть участь в організованій
злочинній діяльності.
З цією метою в державних органах, які
здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю,
можуть
створюватись
централізовані банки даних.
Порядок використання таких даних
регулюється спільними нормативними актами
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державних органів, які здійснюють боротьбу з
організованою злочинністю та державних
органів, які беруть участь у боротьбі з
організованою
злочинністю
в
межах
виконання покладених на них функцій та
завдань.
Державні
органи,
які
здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю та
державні органи, які беруть участь у боротьбі
з організованою злочинністю, взаємодіють на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, та інших центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами.»;
абзац четвертий виключити;
з) пункти 2 – 3 статті 20 виключити;
и) пункти 2 - 4 статті 22 викласти в такій
редакції:
«2.
Забороняється
використання
уповноважених
підрозділів
державних
органів, визначених пунктами 2 та 3 статті 5
статті 5 цього Закону, їх співробітників,
матеріально-технічних засобів для виконання
завдань, не віднесених законами України до
компетенції таких державних органів.
3. Одержана державними органами,
визначеними пунктом 2 статті 5 цього Закону,
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та їх співробітниками інформація, не
пов’язана
з
вчиненням
кримінальних
правопорушень чи інших правопорушень з
боку фізичних та юридичних осіб, не може
використовуватися на шкоду правам та
законним інтересам цих осіб.
Документи та інші джерела, що містять
таку інформацію, підлягають знищенню не
пізніше шести місяців з дня їх одержання
відповідним державним органом у сфері
боротьби з організованою злочинністю.
4. Фізичні та юридичні особи мають право
в порядку, встановленому законодавством
України, оскаржити до суду дії співробітників
державних органів, визначених у статті 5
цього
Закону,
які
вони
вважають
неправомірними.»;
і) статтю 23 доповнити новим пунктом 3
такого змісту:
«Контроль за виконанням завдань
боротьби з організованою злочинністю, що
характеризується присутністю спеціальних
служб іноземних держав, терористичних
організацій
та
незаконних
збройних
формувань, а також іншими ознаками, що
можуть свідчити про загрози державній
безпеці та/або підвищення ризиків державної
безпеки, покладається на Комітет Верховної
Ради України, до предмета відання якого
віднесено питання забезпечення контрольної
функції Верховної Ради України за діяльністю
органів
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів.";
ї) у статті 24:
підпункт «а» пункту 1 статті 24 викласти в
такій редакції:
«а) контроль за виконанням законодавства
про боротьбу з корупцією і організованою
злочинністю, перевірку діяльності державних
органів, визначених у статті 5 цього Закону;»;
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пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Державні органи, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю та
державні органи, які беруть участь у боротьбі
з організованою злочинністю, зобов’язані
надавати Верховній Раді України інформацію
про свою діяльність, за винятком інформації,
що може призвести до розголошення даних
про
осіб,
які
здійснюють
негласне
співробітництво із такими державними
органами, про осіб - учасників організованого
злочинного угруповання, які сприяють таким
державним органам, а також про осіб, щодо
яких заведено оперативно-розшукові та
контррозвідувальні справи.»;
й) у статті 26 словосполучення
«спеціальними підрозділами по боротьбі з
організованою
злочинністю»
замінити
словосполученням «державними органами у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю»;
к) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України”, "підрозділи органів
Національної поліції" в усіх відмінках
замінити словосполученням "державними
органами, визначеними пунктом 2 статті 5
цього Закону" у відповідних відмінках.";
-1804- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт а) підпункту сьомого пункту
чотирнадцятого Прикінцевих та перехідних
положень (зміни до Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю), викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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а) у статті 5:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«а) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Система державних органів у
сфері боротьби з організованою злочинністю
1. Систему державних органів у сфері
боротьби з організованою злочинністю,
становлять: а) державні органи, які
здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю; б) державні органи, що беруть
участь
у
боротьбі
з
організованою
злочинністю.
2. До державних органів, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю в
межах покладених на них завдань та функцій,
належать:
а) органи прокуратури України;
б) Національна поліція;
в) Бюро економічної безпеки України;
ґ) Державне бюро розслідувань; ґ)
Національне антикорупційне бюро;
3. Участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах своєї компетенції беруть
органи
спеціального
призначення
з
правоохоронними функціями, розвідувальні,
правоохоронні (крім зазначених у пункті 2 цієї
статті), контролюючі та інші державні органи,
що сприяють державним органам, які
здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю, у виконанні визначених цим
Законом завдань.»;
-1805- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

а) у статті 5: підпункт “а” пункту 1
викласти в такій редакції:
“а) державні органи, які здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”;
пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється Службою безпеки України”;
-1806- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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а) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Система державних органів у
сфері боротьби з організованою злочинністю
1. Систему державних органів у сфері
боротьби з організованою злочинністю,
становлять:
а) державні органи, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю;
б) державні органи, що беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю.
2. До державних органів, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю в
межах покладених на них завдань та функцій,
належать:
а) Національна поліція;
б) органи прокуратури України;
в) Бюро економічної безпеки України;
ґ) Державне бюро розслідувань;
ґ) Національне антикорупційне бюро;
д) Служба безпеки України.
3. Участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах своєї компетенції беруть
розвідувальні,
правоохоронні
(крім
зазначених у пункті 2 цієї статті),
контролюючі та інші державні органи, що
сприяють державним органам, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю, у
виконанні визначених цим Законом завдань.»;
-1807- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

підпункт “а” пункту 1 викласти в такій
редакції:

1083

підпункт «в» пункту 2 виключити;

“а) державні органи, які здійснюють
контррозвідувальне забезпечення боротьби з
організованою злочинністю”;
-1808- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-1809- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

пункт 2 викласти в такій редакції:
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“2. Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється Службою безпеки України”;
-1810- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано

1085

у підпункті “а” пункту 3 слова “і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті 2
цієї статті” виключити;
-1811- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

1086

назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
“Розділ ІІ. Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю”;
-1812- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

у підпункті “а” пункту 3 слова “і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті 2
цієї статті” виключити;
б) назву розділу ІІ викласти в такій
редакції: “Розділ ІІ. Контррозвідувальне
забезпечення боротьби з організованою
злочинністю”;
-1813- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

1084

1087

1088

підпункті «а» пункту 3 викласти в такій
редакції:

«а)
органи
Національної
поліції,
підрозділи Центрального управління та
підрозділи регіональних органів Служби
безпеки України, на які покладається
реалізація повноважень Служби безпеки
України
у
сфері
контррозвідувальної
діяльності»;
б) у пункті 2 статті 8 слова «заступника
Голови Служби безпеки України - керівника
Головного управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України» замінити словами
«керівника
функціонального
підрозділу
Центрального управління та Служби безпеки
України, на який покладено реалізацію
повноважень Служби безпеки України у сфері
контррозвідувальної діяльності»; далі по
тексту слова «заступника Голови Служби
безпеки України - керівника Головного
управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України» у відповідних відмінках виключити;
в) статтю 10 викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в) статтю 8 виключити;
-1814- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

б) статтю 8 виключити
-1815- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано

статтю 8 виключити;

-1816- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

г) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
-1817- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 10 та 11 виключити

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
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Редакція, прийнята в першому читанні

«Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення у сфері
боротьби з організованою злочинністю

Контррозвідувальне забезпечення у сфері
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється функціональними підрозділами
Центрального управління та підрозділами
регіональних органів Служби безпеки
України, на які покладається реалізація
повноважень Служби безпеки України у сфері
контррозвідувальної діяльності (далі –
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України)»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1818- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Відхилено

“Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю
-1819- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

“Стаття
10.
Здійснення
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю
-1820- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1.
Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється функціональними підрозділами
Центрального управління та підрозділами
регіональних органів Служби безпеки
України, на які покладається реалізація
повноважень Служби безпеки України щодо
протидії розвідувально-підривній діяльності
проти України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України).
2. Уповноважені підрозділи Центрального
управління
Служби
безпеки
України
підпорядковуються першому заступнику
Голови Служби безпеки України.
Стаття 11. Уповноважені підрозділи
Служби безпеки України Межі компетенції
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України визначаються на основі законів
України “Про Службу безпеки України”, “Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України.
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г) статті 11 і 12 виключити;

Пропозиції та поправки до проекту
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д) назву розділу ІІІ викласти такій редакції:
“Розділ ІІІ. Повноваження уповноважених
підрозділів Служби безпеки України”
-1821- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

1.
Контррозвідувальне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
здійснюється функціональними підрозділами
Центрального управління та підрозділами
регіональних органів Служби безпеки
України, на які покладається реалізація
повноважень Служби безпеки України щодо
протидії розвідувально-підривній діяльності
проти України, здійснюваній з використанням
організованих злочинних угруповань, а також
проявам
транснаціональної
та
іншої
організованої злочинної діяльності, що
становлять загрозу державній безпеці України
(далі – уповноважені підрозділи Служби
безпеки України).
2. Уповноважені підрозділи Центрального
управління
Служби
безпеки
України
підпорядковуються першому заступнику
Голови Служби безпеки України.
-1822- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано редакційно

г) статтю 11 викласти в такій редакції:
Стаття 11. Уповноважені підрозділи
Служби безпеки України Межі компетенції
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України визначаються на основі законів
України “Про Службу безпеки України”, “Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України.
-1823- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

статтю 11 викласти в такій редакції:
Стаття 11. Уповноважені підрозділи
Служби безпеки України Межі компетенції
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України визначаються на основі законів
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України “Про Службу безпеки України”, “Про
контррозвідувальну
діяльність”
“Про
оперативно-розшукову діяльність”, цього
Закону,
Кримінального
процесуального
кодексу та інших законів України.
-1824- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1092

статтю 12 викласти у такій редакції:
Стаття 12. Повноваження державних
органів, які здійснюють боротьбу з
організованою злочинністю
1. Заходи боротьби з організованою
злочинністю здійснюються уповноваженими
підрозділами (уповноваженими посадовими
особами) державних органів, визначених у
пункті 2 статті 5 цього Закону, відповідно до
передбачених законом повноважень цих
органів.
2. Генеральний прокурор, керівники
відповідних прокуратур, їх перші заступники
та заступники згідно із розподілом обов’язків
координують діяльність правоохоронних
органів відповідного рівня у сфері боротьби з
організованою злочинністю, а уповноважені
прокурори
здійснюють
організацію,
процесуальне керівництво та представництво
інтересів держави у суді в порядку
визначеному законом.
3.
Підрозділи
державних
органів,
визначених у підпунктах б, в, г, ґ, д пункту 2
статті 5 цього Закону та їх співробітники при
здійсненні заходів боротьби з організованою
злочинністю виконують завдання та функції і
реалізують
повноваження,
передбачені
законами України та іншими нормативноправовими актами для таких органів.
-1825- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

1093

назву розділу ІІІ викласти такій редакції:
“Розділ ІІІ. Повноваження уповноважених
підрозділів Служби безпеки України”
-1826- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно

Враховано редакційно
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

статтю 12 виключити;
1094

1095

ґ) статтю 13 викласти в такій редакції:

«1. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою,
спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, спеціально уповноважені
підрозділи Служби безпеки України мають
право здійснюєвати безпосереднє введення
(проникнення)
особи,
залученої
до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, негласного позаштатного
працівника до організованих злочинних

-1827- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

є) статтю 13 викласти в такій редакції:
“Стаття 13. Використання негласних
співробітників
-1828- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

“Стаття 13. Використання негласних
співробітників 1. З метою протидії
розвідувально-підривній діяльності проти
України, що здійснюється організованими
злочинними угрупованнями або за їх
допомогою,
спеціальними
службами,
військовими формуваннями, організаціями
іноземних
держав,
терористичними
організаціями, незаконними збройними та
воєнізованими формуваннями, спеціально
уповноважені підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
безпосереднє введення (проникнення) особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного штатного та позаштатного
працівника до організованих злочинних
угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття.
-1829- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

1. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою,
спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, спеціально уповноважені
підрозділи Служби безпеки України мають
право здійснювати безпосереднє введення
(проникнення)
особи,
залученої
до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, негласного позаштатного
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угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття.

працівника до організованих злочинних
угруповань, у тому числі з використанням
засобів і структур прикриття.
-1830- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
статтю 13 викласти у такій редакції:
Стаття 13. Використання негласних
співробітників
1.
При
здійсненні
боротьби
з
організованою злочинністю, якщо інших
заходів
для
розкриття
організованої
злочинності та притягнення винних до
відповідальності
недостатньо,
можуть
використовуватись штатні і нештатні негласні
співробітники, які вводяться під легендою
прикриття
в
організовані
злочинні
угруповання в порядку, визначеному Законом
України
“Про
оперативно-розшукову
діяльність” та Кримінальним процесуальним
кодексом
України”,
актами
Кабінету
Міністрів України та іншими нормативноправовими актами.
2. З метою протидії розвідувальнопідривній діяльності проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупованнями або за їх допомогою,
спеціальними
службами,
військовими
формуваннями, організаціями іноземних
держав,
терористичними
організаціями,
незаконними збройними та воєнізованими
формуваннями, підрозділи Служби безпеки
України
мають
право
здійснювати
контррозвідувальне впровадження, у порядку
визначеному
Законом
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»
та
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
3. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.

3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
4. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
5.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються законами України, актами
Кабінетом Міністрів України та іншими
нормативно-правовими актами.
-1831- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
-1832- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

2. Введення негласного співробітника в
організовані
злочинні
угруповання
здійснюється за наявності відомостей про
організовану
злочинну
діяльність,
розвідувально-підривну діяльність проти
України, та на підставі письмового доручення.
-1833- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
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завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.

завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
-1834- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

3. Для виконання доручення негласний
співробітник вправі під легендою прикриття
вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями
негласного співробітника під час виконання
доручення, відшкодовуються за рахунок
державного
бюджету.
Негласний
співробітник не несе відповідальності за
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
-1835- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”;
-1836- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

1099

4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України”;
-1837- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

1100

назву розділу V викласти такій редакції:
“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”;
-1838- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

1098

4.
Питання
діяльності
негласних
співробітників, соціальні та інші гарантії для
них регулюються статтею 12 Закону України
«Про Службу безпеки України», Положенням
про негласного співробітника спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України, нормативно-правовими
актами Служби безпеки України»;

д) частину першу статті 15 викласти в такій

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пропозиції та поправки до проекту

редакції:

1101

1102
1103

1104

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

статтю 15 виключити.

«1.
У
боротьбі
з
організованою
злочинністю
спеціальним
підрозділам
Служби безпеки України надається право
використовувати спеціальні технічні засоби у
випадках та порядку, передбачених Законом
України
"Про
контррозвідувальну
діяльність»;
е) назву розділу V викласти в такій
редакції:
«Взаємодія державних органів у протидії
організованій злочинності»;

є) у статті 16:

-1839- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

статтю 15 викласти у такій редакції:
"Стаття 15. Використання спеціальних
технічних засобів у боротьбі з організованою
злочинністю
Уповноважені
підрозділи
державних
органів, визначених у підпунктах б, в, г, ґ, д
пункту 2 статті 5 цього Закону та їх
співробітники
при
здійсненні
заходів
боротьби з організованою злочинністю мають
право використовувати спеціальні технічні
засоби у випадках та порядку, визначеними
законами України для таких органів."

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-1840- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

ж) назву розділу V викласти такій редакції:
-1841- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано частково

“Розділ V. Взаємодія державних органів у
сфері
боротьби
з
організованою
злочинністю”;
з) у статті 15 слова “Законом України “Про
оперативно-розшукову
діяльність”
та
Кримінальним процесуальним кодексом
України” замінити словами “Законом України
“Про контррозвідувальну діяльність”.
-1842- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

і) у статті 16:
1105

пункт 2 викласти в такій редакції:

-1843- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

пункти 2 – 4 викласти в такій редакції:
1106

«2.

В

Автономній

Республіці

Крим,

-1844- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно
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Пропозиції та поправки до проекту

областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів
органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю»;

“2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів
органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю.
-1845- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

“2. В Автономній Республіці Крим,
областях і містах, у відповідних органах
прокуратури, Національної поліції і Служби
безпеки України функції щодо забезпечення
взаємодії покладаються на прокурорів, які
здійснюють нагляд за виконанням законів
органами, уповноваженими на боротьбу з
організованою злочинністю.
1107
1108

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України.

-1846- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

«3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю та наявністю ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України.
-1847- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
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№

1109

Редакція, прийнята в першому читанні

4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України;
-1848- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

3. В разі виявлення проявів організованої
злочинної діяльності, що характеризуються
транснаціональністю,
наявністю
ознак
присутності спеціальних служб іноземних
держав,
терористичних
організації
та
незаконних збройних формувань, а також
іншими ознаками, що можуть свідчити про
загрозу державній безпеці, державні органи,
які беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, зобов’язані невідкладно
поінформувати уповноважений підрозділ
Служби безпеки України;
-1849- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”;
-1850- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Умови і порядок інформування
уповноважених підрозділів Служби безпеки
України, передбаченого пунктом третім цієї
статті, а також обміну інформацією між
уповноваженими
підрозділами
Служби
безпеки України та державними органами, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
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1110

Редакція, прийнята в першому читанні

пункти 5 і 6 виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

на них функцій, регулюються спільним
нормативним актом”;
-1851- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

пункти 5 – 6 виключити;
-1852- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано

пункти 5 – 6 виключити;
1111

ж) статтю 17 виключити;

-1853- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

и) статтю 17 виключити;
-1854- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано

статтю 17 виключити;
1112

1113

з) в абзаці першому пункту 5 статті 18 та
по тексту слова «спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю
Служби безпеки України і», «спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю Служби безпеки України та» у
відповідних відмінках виключити;

и) у пункті 1 статті 19:

-1855- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

у статті 18 словосполучення "спеціальним
органам по боротьбі з організованою
злочинністю" та "спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю",
"спеціальним підрозділам Служби безпеки
України і підрозділам органів Національної
поліції"
замінити
словосполученням
"державним органам, визначеним частиною
другою статті 5 цього Закону" у відповідних
відмінках.
-1856- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно

й) у пункті 1 статті 19:
-1857- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

статтю 19 викласти у такій редакції:
Стаття 19. Інформаційне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
1. Для вирішення завдань боротьби з
організованою злочинністю державні органи,
які здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю
мають
право
збирати,
накопичувати і зберігати інформацію про
події і факти, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, її причини та умови, про
осіб, які беруть участь в організованій
злочинній діяльності.

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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1114

1115

Редакція, прийнята в першому читанні

абзаци другий - третій викласти в такій
редакції:
«З цією метою в Міністерстві внутрішніх
справ України і уповноважених підрозділах
Служби безпеки України створюються
централізовані банки даних. З метою
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
отримують доступ до централізованих банків

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

З цією метою в державних органах, які
здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю
можуть
створюватись
централізовані банки даних.
Порядок використання таких даних
регулюється спільними нормативними актами
державних органів, які здійснюють боротьбу
та беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій та завдань.
Державних органи, які здійснюють
боротьбу та беруть участь у боротьбі з
організованою злочинністю взаємодіють на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами.
-1858- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

абзац другий – третій викласти в такій
редакції:
-1859- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

після слова "поліції" додати слова "через
надсилання запитів за узгодженими
процедурами."
-1860- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“З цією метою в Міністерстві внутрішніх
справ України і уповноважених підрозділів
Служби безпеки України створюються
централізовані банки даних. З метою
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даних в Міністерстві внутрішніх
України та Національній поліції.

1116
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справ

Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати, Державної судової адміністрації
України, центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування,
банківських, фінансових та інших органів і
установ, користуються інформаційними та
аналітичними ресурсами (реєстрами, базами

Висновки, обґрунтування

контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
отримують доступ до централізованих банків
даних в Міністерстві внутрішніх справ
України та Національній поліції.
-1861- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

“З цією метою в Міністерстві внутрішніх
справ України і уповноважених підрозділів
Служби безпеки України створюються
централізовані банки даних. З метою
контррозвідувального забезпечення боротьби
з організованою злочинністю уповноважені
підрозділи
Служби
безпеки
України
отримують доступ до централізованих банків
даних в Міністерстві внутрішніх справ
України та Національній поліції.
-1862- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
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даних), які створюються згаданими вище
суб’єктами»;

(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”;
-1863- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

Порядок використання таких даних
регулюється нормативними актами Служби
безпеки України та державних органів, які
беруть участь у боротьбі з організованою
злочинністю в межах виконання покладених
на них функцій, які вживають заходів щодо їх
захисту. Уповноважені підрозділи Служби
безпеки України та підрозділи відповідних
державних
органів
взаємодіють
на
безоплатній
основі
з
інформаційнодовідковими службами Офісу генерального
прокурора
України,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро
розслідувань
України,
Антимонопольного комітету України, Фонду
державного майна України, Рахункової
палати
України,
Державної
судової
адміністрації України, центральних органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, банківських, фінансових та
інших органів і установ, користуються
інформаційними та аналітичними ресурсами
(реєстрами, базами даних), які створюються
згаданими вище суб’єктами”;
-1864- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

абзац четвертий викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац четвертий виключити.
-1865- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

абзац четвертий виключити.
1118
1119

«Відповідні банки даних створюються у
підрозділах органів Національної поліції»;
і) у тексті Закону слова «спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю», «спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України», «спеціальні підрозділи по боротьбі

-1866- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
і) виключити;

Відхилено
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1120

з організованою злочинністю Служби безпеки
України» та «спеціальні підрозділи Служби
безпеки України» в усіх відмінках виключити;
ї) пункт 2 статті 20 виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1867- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

ї) пункт 2 статті 20 виключити;
к) у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити;
л) у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України” в усіх відмінках замінити
словами “уповноважені підрозділи Служби
безпеки України” у відповідному відмінку.
-1868- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 2 статті 20 виключити;
1121

-1869- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано

1122

у підпункті “а” пункту 1 статті 24 слова
“спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки
України і” виключити;
-1870- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано редакційно

у тексті Закону слова “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю”, “спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки
України”, “спеціальні підрозділи по боротьбі
з організованою злочинністю Служби безпеки
України” та “спеціальні підрозділи Служби
безпеки України” в усіх відмінках замінити
словами “уповноважені підрозділи Служби
безпеки України” у відповідному відмінку.
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1124

1125
1126

1127
1128

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1871- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

м) у статті 24:
частину другу викласти у такій редакції:
2. Державні органи, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю та
органи які беруть участь у боротьбі з
організованою злочинністю, зобов’язані
надавати Верховній Раді України інформацію
про свою діяльність, за винятком інформації,
що може призвести до розголошення даних
про осіб, які негласно співробітничають із
спеціальним підрозділом по боротьбі з
організованою злочинністю, і особу учасника
організованого
злочинного
угруповання,
який
співробітничає
із
спеціальними підрозділами, а також про осіб
щодо яких заведено оперативно-розшукові та
контррозвідувальні справи.

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7) у Законі України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 45, ст. 425 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 6:

6) у Законі України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 45, ст. 425 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 6:

абзац другий пункту 2 та абзац перший
пункту 19 після слів "військових формувань"
доповнити словами "співробітники Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання";
доповнити пунктом 23 такого змісту:

абзац другий пункту 2 та абзац перший
пункту 19 після слів "військових формувань"
доповнити словами "співробітники Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання";
доповнити пунктом 24 такого змісту:

"23) особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, гласні і негласні позаштатні
працівники, які брали безпосередню участь у
здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням
окремих
завдань
оперативно-службової
діяльності Служби безпеки України на
території держав, де в цей період велися
бойові дії, та які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її

-1872- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Виключити.

Відхилено

"24) особи, залучені до конфіденційного
співробітництва, гласні і негласні позаштатні
працівники, які брали безпосередню участь у
здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням
окремих
завдань
оперативно-службової
діяльності Служби безпеки України на
території держав, на яких в цей період велися
бойові дії, та які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
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проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період
її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів.
Надання статусу ветерана війни особам,
зазначеним в абзаці першому цього пункту,
здійснюється у порядку та у спосіб, що
унеможливлюють розкриття факту їх
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України";
б) у частині другій статті 7:
у пункті 11 слова "Служби безпеки
України" виключити, а після слів "військових
формувань"
доповнити
словами
"військовослужбовців
та
співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання";
доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва як гласних і негласних
позаштатних працівників, які стали особами з
інвалідністю внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі у здійсненні заходів,
пов'язаних із виконанням окремих завдань
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України на території держав, де в цей
період велися бойові дії, та які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь
в
антитерористичній
операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні

Пропозиції та поправки до проекту

-1873- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період
її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів.
Надання статусу ветерана війни особам,
зазначеним в абзаці першому цього пункту,
здійснюється в порядку та у спосіб, що
унеможливлюють розкриття факту їх
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України";
б) у статті 7:
у частині другій:
у пункті 11 слова "Служби безпеки
України" виключити, а після слів "військових
формувань"
доповнити
словами
"військовослужбовців
та
співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання";
доповнити пунктом 16 такого змісту:
"16) осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва як гласних і негласних
позаштатних працівників, які стали особами з
інвалідністю внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі у здійсненні заходів,
пов'язаних із виконанням окремих завдань
оперативно-службової діяльності Служби
безпеки України на території держав, де в цей
період велися бойові дії, та які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь
в
антитерористичній
операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні
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заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів";
у частині третій цифри "11 – 14" замінити
цифрами "11 – 15";
в) у статті 10:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів";
у частині третій цифри "11 – 14" замінити
цифрами "11 – 15";
в) у статті 10:

1136

у частині першій:

у частині першій:

1137

у пункті 1:

у пункті 1:

1138

1139

1140
1141

абзац
четвертий
після
слова
"поліцейських"
доповнити
словами
"співробітників Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання";
абзац восьмий після слів "Державної
спеціальної служби транспорту" доповнити
словами "співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання";
після абзацу п'ятнадцятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"сім'ї осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, які померли
(загинули) у зв'язку з безпосередньою участю
у здійсненні заходів, пов'язаних з виконанням
окремих
завдань
оперативно-службової
діяльності Служби безпеки України на
території держав, де в цей період велися
бойові дії, та які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період
її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та

абзац
четвертий
після
слова
"поліцейських"
доповнити
словами
"співробітників Служби безпеки України,
яким присвоєні спеціальні звання";
абзац восьмий після слів "Державної
спеціальної служби транспорту" доповнити
словами "співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання";
після абзацу п'ятнадцятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"сім'ї осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва,
гласних
і
негласних
позаштатних працівників, які померли
(загинули) у зв'язку з безпосередньою участю
у здійсненні заходів, пов'язаних із виконанням
окремих
завдань
оперативно-службової
діяльності Служби безпеки України на
території держав, де в цей період велися
бойові дії, та які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період
її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
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Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів".
У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий –
двадцять другий вважати відповідно абзацами
сімнадцятим – двадцять третім;
г) у першому реченні частини сьомої статті
13 слово і цифри "пунктах 11 – 14" замінити
словом і цифрами "пунктах 11 – 15";
ґ) статтю 17 після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:
"Витрати, пов'язані з наданням пільг та
соціальних гарантій особам, залученим до
конфіденційного співробітництва, гласним і
негласним позаштатним працівникам, які
брали безпосередню участь у здійсненні
заходів, пов'язаних із виконанням окремих
завдань оперативно-службової діяльності
Служби безпеки України на території держав,
де в цей період велися бойові дії, та які
захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, здійснюються за рахунок коштів
державного бюджету в порядку, що
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту
вважати відповідно частинами п'ятою і
шостою;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів".
У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий –
двадцять другий вважати відповідно абзацами
сімнадцятим – двадцять третім;
г) у першому реченні частини сьомої статті
13 слово і цифри "пунктах 11 – 14" замінити
словом і цифрами "пунктах 11 – 15";
ґ) статтю 17 після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:
"Витрати, пов'язані з наданням пільг та
соціальних гарантій особам, залученим до
конфіденційного співробітництва, гласним і
негласним позаштатним працівникам, які
брали безпосередню участь у здійсненні
заходів, пов'язаних із виконанням окремих
завдань оперативно-службової діяльності
Служби безпеки України на території держав,
де в цей період велися бойові дії, та які
захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, здійснюються за рахунок коштів
державного бюджету в порядку, що
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту
вважати відповідно частинами п'ятою сьомою;
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1147

8) у Законі України "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів"
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 11, ст. 50 із наступними змінами):
а) підпункт "в" абзацу другого пункту 1
частини першої статті 2 після слів
"оперативно-розшуковій" доповнити словом
"контррозвідувальній";
б) пункт "є" частини першої статті 5 після
слів "зміна зовнішності" доповнити словами
"персональних та/або біометричних даних";

1148

1149

Пропозиції та поправки до проекту

-1874- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити.
-1875- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт б) підпункту дев’ятого пункту
чотирнадцятого Прикінцевих та перехідних
положень виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7) у Законі України "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів"
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 11, ст. 50 із наступними змінами):
а) підпункт "в" абзацу другого пункту 1
частини першої статті 2 після слів
"оперативно-розшуковій" доповнити словом
"контррозвідувальній";

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

1150

в) статтю 10 викласти в такій редакції:

в) статтю 10 викласти в такій редакції:

1151

"Стаття 10. Забезпечення конфіденційності
даних про осіб, взятих під захист
За рішенням органів, що забезпечують
безпеку, прийнятим відповідно до їх
компетенції, може бути накладено тимчасову
або постійну заборону на видачу володільцем
або розпорядником персональних даних
третім особам відомостей про місце
проживання осіб, взятих під захист, та інших
їхніх даних, які містяться у базах
персональних даних.
В окремих випадках дані, передбачені
частиною першою цієї статті, за рішенням
органів, що забезпечують безпеку, можуть
вилучатися або оброблятися в порядку,
встановленому законодавством";
г) у частині першій статті 11 слово
"анкетні" замінити словом "персональні", а
слово "особистих" виключити;

"Стаття 10. Забезпечення конфіденційності
даних про осіб, взятих під захист
За рішенням органів, що забезпечують
безпеку, прийнятим відповідно до їх
компетенції, може бути накладено тимчасову
або постійну заборону на видачу володільцем
або розпорядником персональних даних
третім особам відомостей про місце
проживання осіб, взятих під захист, та інших
їхніх даних, які містяться у базах
персональних даних.
В окремих випадках дані, передбачені
частиною першою цієї статті, за рішенням
органів, що забезпечують безпеку, можуть
вилучатися або оброблятися в порядку,
встановленому законодавством";

1152

1153

1154

-1876- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт г) підпункту дев’ятого пункту
чотирнадцятого Прикінцевих та перехідних
положень виключити;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
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1155

9) у Законі України "Про статус ветеранів
військової
служби,
ветеранів
органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист" (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 40 – 41, ст. 249 із наступними
змінами):
а) назву Закону після слів "ветеранів
Національної поліції" доповнити словами
"ветеранів Служби безпеки України";
б) частину третю статті 1 після слів
"Національної поліції" доповнити словами
"Служби безпеки України";
в) у статті 5:

1156
1157
1158
1159
1160

1161

1162

Пропозиції та поправки до проекту

-1877- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

у пункті 9: підпункт 9 виключити;

пункти 1 і 3 після слів "Національній
поліції" доповнити словами "Службі безпеки
України";
пункт 5 доповнити словами "а також
військовослужбовці Служби безпеки України,
звільнені з військової служби відповідно до
пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про Службу безпеки
України" щодо удосконалення організаційноправових засад діяльності Служби безпеки
України, крім тих, які прийняті за їх згодою на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання";
г) у тексті Закону після слів "ветеран
Національної
поліції",
"ветерани
Національної поліції" у всіх відмінках
доповнити відповідно словами "ветеран
Служби безпеки України", "ветерани Служби
безпеки України" у відповідному відмінку;
-1878- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
9) У Закону України «Про комітети
Верховної
Ради
України»
(Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., № 19, ст.
134):а) в частині першій статті 33-2:

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8) у Законі України "Про статус ветеранів
військової
служби,
ветеранів
органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист" (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 40 – 41, ст. 249 із наступними
змінами):
а) назву після слів "ветеранів Національної
поліції" доповнити словами "ветеранів
Служби безпеки України";
б) частину третю статті 1 після слів
"Національної поліції" доповнити словами
"Служби безпеки України";
в) у статті 5:
пункти 1 і 3 після слів "Національній
поліції" доповнити словами "Службі безпеки
України";
пункт 5 доповнити словами "а також
військовослужбовці Служби безпеки України,
звільнені з військової служби відповідно до
пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про Службу безпеки
України" щодо удосконалення організаційноправових засад діяльності Служби безпеки
України, крім тих, які прийняті за їх згодою на
службу співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєні спеціальні звання";
г) у тексті Закону після слів "ветеран
Національної
поліції",
"ветерани
Національної поліції" у всіх відмінках
доповнити відповідно словами "ветеран
Служби безпеки України", "ветерани Служби
безпеки України" у відповідному відмінку;
9) у Законі України «Про комітети
Верховної
Ради
України»
(Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., № 19, ст.
134):
а) у статті 332:
абзац тринадцятий частини першої
викласти в такій редакції:
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абзац тринадцятий викласти в такій
редакції: «проводить попереднє обговорення
кандидатур
на
посади
керівників
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів,
підрозділу внутрішньої та власної безпеки
Міністерства оборони України, Голови та
заступників Голови органу спеціального
призначення з правоохоронними функціями;»
б) в частині другій статті 33-2:
абзац четвертий викласти у такій
редакції:"заслуховування на засіданні(в тому
числі закритому) комітету керівників та інших
посадових
осіб
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів щодо
виконання покладених на такі органи завдань,
реалізацію функцій та здійснення ними
повноважень, а також щодо ініційованих
комітетом
перевірок
або
службових
розслідувань;" частину другу статті 33-2
доповнити новим абзацом такого змісту: за
результатами розгляду на Комітеті питань
віднесених до предмета відання Комітету
та/або висновків тимчасових слідчих комісій,
заслуховування
керівників
органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів ініціює питання висловлення недовіри
шляхом прийняття відповідного Рішення
Комітету та/або підготовки та внесення на
розгляд Верховної Ради України Постанови
про висловлення недовіри керівникам органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, їх перших заступникам, заступникам
та керівникам територіальних органів;
в) доповнити новою частиною третьою
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«проводить
попереднє
обговорення
кандидатур
на
посади
керівників
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів,
підрозділу внутрішньої та власної безпеки
Міністерства оборони України, Голови та
заступників Голови органу спеціального
призначення з правоохоронними функціями;»
у частині другій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"заслуховування на засіданні (у тому числі
закритому) комітету керівників та інших
посадових
осіб
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів щодо
виконання покладених на такі органи завдань,
реалізації функцій та здійснення ними
повноважень, а також щодо ініційованих
комітетом
перевірок
або
службових
розслідувань;";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"за результатами розгляду в комітеті
питань, віднесених до предмета відання
комітету, та/або висновків тимчасових
слідчих комісій, заслуховування керівників
органів
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів
ініціює питання висловлення недовіри
шляхом прийняття відповідного рішення
комітету та/або підготовки та внесення на
розгляд Верховної Ради України постанови
про висловлення недовіри керівникам органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, їх перших заступникам, заступникам
та керівникам територіальних органів;"
після частини другої доповнити новою
частиною такого змісту:
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«3. Комітет Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, за рішенням більшості від
затвердженого Верховною Радою України
складу, може проводити розслідування з
питань дотримання державними органами
спеціального призначення з правоохоронними
функціями, правоохоронними органами,
правоохоронними органами спеціального
призначення та розвідувальними органами
вимог
Конституції
України
щодо
забезпечення національної безпеки та, у разі
необхідності,
ініціювати
проведення
закритого пленарного засідання Верховної
Ради України для розгляду висновків і
пропозицій
за
результатами
такого
розслідування.
З цією метою Комітет Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів:
1) у порядку, визначеному законом,
отримує необхідну для своєї діяльності
інформацію, документи, матеріали та інші
відомості,
що
стосуються
предмета
розслідування, від державних органів, органів
місцевого самоврядування, їх посадових,
службових осіб, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності та
їх керівників (або посадових осіб, що
виконують їх обов'язки);

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«3. Комітет Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів, за рішенням більшості від
затвердженого Верховною Радою України
складу, може проводити розслідування з
питань дотримання державними органами
спеціального призначення з правоохоронними
функціями, правоохоронними органами,
правоохоронними органами спеціального
призначення та розвідувальними органами
вимог
Конституції
України
щодо
забезпечення національної безпеки та, у разі
необхідності,
ініціювати
проведення
закритого пленарного засідання Верховної
Ради України для розгляду висновків і
пропозицій
за
результатами
такого
розслідування.
З цією метою комітет Верховної Ради
України, до предмета відання якого віднесено
питання забезпечення контрольних функцій
Верховної Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів:
1) у порядку, визначеному законом,
отримує необхідну для своєї діяльності
інформацію, документи, матеріали та інші
відомості,
що
стосуються
предмета
розслідування, від державних органів, органів
місцевого самоврядування, їх посадових,
службових осіб, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності та
їх керівників (або посадових осіб, які
виконують їхні обов'язки);
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2) ознайомлюється з документами, що
мають
відношення
до
предмета
розслідування, отримує їх копії;
3) запрошує і заслуховує на засіданні цього
комітету будь-яких осіб із числа громадян
України (крім Президента України, суддів та
суддів Конституційного Суду України) щодо
обставин, які розслідуються, за винятком
випадків, встановлених законом;
4) звертається за допомогою з предмета
розслідування до державних органів, органів
місцевого самоврядування, їх посадових,
службових осіб, керівників підприємств,
установ, організацій, об'єднань громадян;
5) залучає до участі в розслідуванні
працівників державних органів спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних органів, правоохоронних
органів
спеціального
призначення
та
розвідувальних органів за згодою їх
керівників;
6) на основі всебічного аналізу
досліджених обставин готує висновки і
пропозиції за результатами розслідування та
ініціює, у разі необхідності, проведення
пленарного засідання Верховної Ради України
для розгляду таких висновків і пропозицій;
7) звітує Верховній Раді України про всі
розслідування, проведені цим комітетом;
8) веде у встановленому порядку облік
вхідних і вихідних документів цього комітету;
9) передає матеріали розслідування за
рішенням цього комітету до Генеральної
прокуратури".;»
Змінити нумерацію частин 3 та 4 цієї
статті на 5 та 6 відповідно.г) пункт п'ятий
розділу VIII «Прикінцеві положення»
викласти у такій редакції:
«До прийняття Верховною Радою України
першого рішення про утворення та
формування персонального складу окремого
комітету Верховної Ради України, до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) ознайомлюється з документами, що
мають
відношення
до
предмета
розслідування, отримує їх копії;
3) запрошує і заслуховує на засіданні
комітету будь-яких осіб із числа громадян
України (крім Президента України, суддів та
суддів Конституційного Суду України) щодо
обставин, які розслідуються, крім випадків,
встановлених законом;
4) звертається за допомогою щодо
предмета розслідування до державних
органів, органів місцевого самоврядування, їх
посадових, службових осіб, керівників
підприємств, установ, організацій, об'єднань
громадян;
5) залучає до участі в розслідуванні
працівників державних органів спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних органів, правоохоронних
органів
спеціального
призначення
та
розвідувальних органів за згодою їх
керівників;
6) на основі всебічного аналізу
досліджених обставин готує висновки і
пропозиції за результатами розслідування та
ініціює, у разі необхідності, проведення
пленарного засідання Верховної Ради України
для розгляду таких висновків і пропозицій;
7) звітує Верховній Раді України про всі
розслідування, проведені цим комітетом;
8) веде у встановленому порядку облік
вхідних і вихідних документів цього комітету;
9) передає матеріали розслідування за
рішенням цього комітету до Генеральної
прокуратури".
У зв'язку із цим частини третю і четверту
вважати відповідно частинами четвертою і
п'ятою.
б) пункт 5 розділу VIII «Прикінцеві
положення» викласти в такій редакції:
«5. До прийняття Верховною Радою
України рішення про утворення та
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10) частину першу статті 23 Закону
України Про державну таємницю (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст.
428) доповнити новим пунктом такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів його повноваження виконує комітет
Верховної
Ради
України
з
питань
національної безпеки, оборони та розвідки,
після проходження членами та визначеними
працівниками секретаріату цього комітету
перевірки, передбаченої абзацом першим
частини четвертої статті 33-2 цього Закону»;
-1879- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці другому підпункту г) підпункту
одинадцятого
пункту
чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень після
слів «Верховною Радою України» слово
«першого» виключити, а після слів
«формування персонального складу» слово
«окремого» виключити;
-1880- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
Підпункт 10 пункту 9 розділу ІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" зміни до
Закону України "Про державну таємницю"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 49, ст. 428) виключити.
-1881- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

формування персонального складу комітету
Верховної Ради України, до предмета відання
якого віднесено питання забезпечення
контрольних функцій Верховної Ради України
за
діяльністю
органів
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів, його
повноваження виконує Комітет Верховної
Ради України з питань національної безпеки,
оборони та розвідки після проходження
членами та визначеними працівниками
секретаріату цього комітету перевірки,
передбаченої абзацом першим частини
четвертої статті 332 цього Закону»;

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Відхилено

Відхилено

10) У Законі України "Про державну
таємницю" (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 49, ст. 428)
а) частину сьому статті 22 доповнити
абзацом такого змісту:
"проходження
громадянином
контррозвідувального опитування.";

Виключити.
-1882- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-1883- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Підпункт 10 пункту 9 Розділу ІІ
Прикінцевих та перехідних положень
викласти у такій редакції:
«10) у Законі України «Про державну
таємницю» (Відомості Верховної Ради
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України, 1999 р., № 49, ст.428 із наступними
змінами):
а) частину першу статті 23 доповнити
новим пунктом такого змісту:
«6)
відмови
громадянина
пройти
контррозвідувальне опитування в Службі
безпеки України»;
б) у частині першій статті 24 слова
«одного місяця» замінити словами «двох
місяців»;»
-1884- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

підпункт 10 виключити;

1164

«6)
відмови
громадянина
пройти
контррозвідувальне опитування в Службі
безпеки України»;

-1885- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
підпункт 12 пункту 14 Розділу ІІ
Прикінцеві та перехідні положення доповнити
новим підпунктом: а) частину сьому статті 22
доповнити абзацом такого змісту:
"проходження
громадянином
контррозвідувального опитування";
-1886- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Відхилено

Виключити.
-1887- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Абзац 2 підпункту 10 пункту
вилучити.
-1888- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

9

б) частину першу статті 23 доповнити
пунктом 6 такого змісту:
«6)
відмови
громадянина
пройти
контррозвідувальне опитування в Службі
безпеки України»;

виключити зміни
1165

31

32

11) пункти і частини першої статті 62
Закону України «Про банки і банківську
діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними
змінами)
після
слів
«Національному
антикорупційному бюро України» доповнити
словами «Службі безпеки України»;

-1889- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Підпункт 11 пункту 9 розділу "Прикінцеві
та перехідні положення" виключити.
-1890- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Відхилено

11) пункти 31 і 32 частини першої статті 62
Закону України «Про банки і банківську
діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними
змінами)
після
слів
«Національному
антикорупційному бюро України» доповнити
словами «Службі безпеки України»;

виключити зміни
-1891- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Пункт виключити
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-1892- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

підпункт 11 виключити;
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-1893- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт
тринадцятий
пункту
чотирнадцятого Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції:
«13) пункти 31 і 32 частини першої статті 62
Закону України «Про банки і банківську
діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними
змінами)
після
слів
«Національному
антикорупційному бюро України» доповнити
словами «Службі безпеки України»;»;
-1894- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
пункт 9 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом 14)
наступного змісту:
14) у Законі України «Про громадянство
України (Відомості Верховної Ради України,
2001, № 13, ст. 65 із наступними змінами):
а) у статті 9:
пункт другий частини другої доповнити
новим абзацом п'ятим такого змісту:
"іноземці, з числа визначених законом
осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток
української держави, замість зобов'язання
припинити іноземне громадянство подають
декларацію про відмову від іноземного
громадянства."
у частині шостій після слів «Закону
України "Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства",» доповнити словами
«а також іноземців та осіб без громадянства з
числа визначених законом категорій осіб, які
зробили вагомий внесок у розвиток
Української держави,»;
у частині сьомій після слів «не
поширюється на» доповнити словами «осіб з
числа визначених законом категорій, які

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

12) у Законі України «Про громадянство
України (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):
а) у статті 9:
пункт 2 частини другої після абзацу
четвертого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Іноземці, з числа визначених законом
категорій осіб, які зробили вагомий внесок у
розвиток Української держави, замість
зобов'язання
припинити
іноземне
громадянство подають декларацію про
відмову від іноземного громадянства.";
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий
вважати відповідно абзацами шостим сьомим.
частину шосту після слів «Закону України
"Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства"» доповнити словами «а також
до іноземців та осіб без громадянства з числа
визначених законом категорій осіб, які
зробили вагомий внесок у розвиток
Української держави»;
друге речення частини сьомої після слів
«не поширюється на» доповнити словами
«осіб із числа визначених законом категорій,
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зробили вагомий внесок у розвиток
Української держави, і»;
доповнити новою частиною восьмою
такого змісту: «Особливості прийняття до
громадянства іноземців та осіб без
громадянства з числа визначених законом
категорій осіб, які зробили вагомий внесок у
розвиток Української держави визначається
Президентом України.».
-1895- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У абзаці третьому підпункту а) підпункту
чотирнадцятого
пункту
чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень після
слів «визначених законом» доповнити словом
«категорій»;
1167

12) статтю 17 Закону України "Про
поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., № 6, ст. 39 із наступними
змінами) доповнити частиною четвертою
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Враховано

-1896- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано частково

В розділ II "Прикінцеві та перехідні
положення"
підпункт
12
пункту
9
(доповнення до Закону України "Про
поштовий зв'язок") викласти в такій редакції:
"Оператори зобов'язані сприяти проведенню
на власних мережах поштового зв'язку
оперативно-розшукових
і
контррозвідувальних
заходів,
що
здійснюються в порядку і межах,
визначених Законом, та вживати заходів з
недопущення розголошення фактів їх
проведення".
-1897- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які зробили вагомий внесок у розвиток
Української держави, і»;
доповнити новою частиною восьмою
такого змісту:
«Особливості прийняття до громадянства
іноземців та осіб без громадянства з числа
визначених законом категорій осіб, які
зробили вагомий внесок у розвиток
Української
держави
визначається
Президентом України».

13) Статтю 17 Закону України "Про
поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., № 6, ст. 39) доповнити
частиною четвертою такого змісту:

виключити зміни

1168

"Оператори
зобов’язані
сприяти
проведенню
оперативно-розшукових
і
контррозвідувальних заходів на власних
мережах поштового зв’язку та вживати

-1898- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

пункт 12 виключити (Закону України «Про
поштовий зв’язок»);
-1899- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-1900- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано частково

"Оператори
зобов’язані
сприяти
проведенню
оперативно-розшукових
і
контррозвідувальних заходів на власних
мережах поштового зв’язку та вживати
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заходів з недопущення розголошення фактів
їх проведення";

пункт 12) частини 9: “12) статтю 17 Закону
України "Про поштовий зв’язок" (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39 із
наступними змінами) доповнити частиною
четвертою такого змісту:
"Оператори, на підставі рішення суду,
зобов’язані сприяти проведенню оперативнорозшукових і контррозвідувальних заходів на
власних мережах поштового зв’язку та
вживати заходів з недопущення розголошення
фактів їх проведення";
-1901- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

10. Пункт 13 Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції: «13) у
Законі України "Про контррозвідувальну
діяльність" (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., № 12, ст. 89 із наступними
змінами):
-1902- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано

Закон
України
контррозвідувальну діяльність"
-1903- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

13)
у
Законі
України
"Про
контррозвідувальну діяльність" (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89
із наступними змінами):

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

заходів з недопущення розголошення фактів
їх проведення";

"Про

14)
у
Законі
України
"Про
контррозвідувальну діяльність" (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89
із наступними змінами):
а) преамбулу доповнити абзацом другим
такого змісту:
"Зміни до цього Закону можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до
цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України";

підпункт 13 викласти у такій редакції: «13)
у Законі України "Про контррозвідувальну
діяльність" (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., № 12, ст. 89 із наступними
змінами):
а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
Наведені в цьому Законі терміни
вживаються в такому значенні:
засоби контррозвідки – засоби та
структури прикриття, будівлі, приміщення,
транспортні засоби, інформаційні системи та
бази даних, технічні засоби контррозвідки
(технічні засоби, устаткування, апаратура,
прилади, пристрої, препарати й інші вироби,
спеціально
розроблені,
створені,
запрограмовані, придбані, модернізовані,
пристосовані та призначені для здійснення та
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення
контррозвідувальної
діяльності), озброєння, боєприпаси, військова
та спеціальна техніка, спеціальні технічні
засоби, інше майно, кошти в національній та
іноземних валютах, які використовуються для
здійснення контррозвідувальної діяльності
або для організації чи забезпечення її
здійснення;
контррозвідувальна діяльність – система
контррозвідувальних, пошукових, режимних,
адміністративно-правових,
інформаційноаналітичних заходів, які здійснюються
спеціально
уповноваженим
органом
державної влади у сфері контррозвідувальної
діяльності, спрямованих на протидію
розвідувально-підривній
діяльності,
терористичним та іншим протиправним
посяганням іноземних держав та їх структур
на державну безпеку України;
контррозвідувальний захід – комплекс
рішень та дій суб’єкта контррозвідувальної
діяльності, спрямований на вирішення
завдань контррозвідувальної діяльності, що
реалізується
силами
контррозвідки
із
застосуванням
методів
і
засобів
контррозвідки стосовно осіб і об’єктів, що
становлять чи створюють загрози державній
безпеці України, незалежно від правового
статусу та місця знаходження (діяльності)
таких осіб і об’єктів;
контррозвідувальна
операція
–
організаційна форма контррозвідувальної
діяльності, що становить систему узгоджених
та взаємопов’язаних за метою, часом та
місцем контррозвідувальних заходів;
контррозвідувальне
опитування
–
опитування особи (в тому числі з
використанням поліграфу) на предмет її
контактів із представниками (членами)
спеціальних служб іноземних держав та їх
структур, терористичних організацій;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
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контррозвідувальний режим – система
передбачених законодавством сукупних
контррозвідувальних,
розвідувальних,
режимних
та
адміністративно-правових
заходів, що сприяють протидії розвідувальній,
підривній, диверсійній, терористичній та
іншій
діяльності
спеціальних
служб
іноземних держав, організацій, окремих груп
та осіб на шкоду державній безпеці України, а
також усуненню передумов до її здійснення та
локалізації можливих негативних наслідків.
пошуковий захід – комплекс рішень та дій
суб’єкта контррозвідувальної діяльності,
спрямований на отримання первинної
інформації про ознаки загроз державній
безпеці та ризики державної безпеки, ознаки
або факти розвідувальних, терористичних та
інших протиправних посягань на інтереси
України, причетних до неї осіб, перевірку цих
відомостей;
сили контррозвідки – співробітники
суб’єкта контррозвідувальної діяльності та
особи,
залучені
до
конфіденційного
співробітництва з цим суб’єктом;
розвідувально-підривна
діяльність
–
здійснювана іноземними державами та їх
структурами,
а
також
організаціями,
окремими групами та особами розвідувальна
діяльність (добування інформації, що може
бути використана для створення чи реалізації
загроз державній безпеці та/або підвищення
ризиків державної безпеки, а також створення
умов, необхідних для добування такої
інформації) та/або підривна діяльність (вплив
на суспільні відносини, що становить чи може
становити загрозу державній безпеці та/або
підвищує ризики державної безпеки);
спеціальна інформаційна операція –
комплекс дій та рішень з використанням
засобів масової інформації та мережі інтернет
спрямований
на
протидію
загрозам
національної безпеки України.
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Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значенні, наведеному в інших законах
України”;
б) у статті 2: у частині першій слова
“припинення розвідувальних, терористичних
та інших протиправних посягань спеціальних
служб іноземних держав” замінити словами
“протидія
розвідувальним,
підривним,
терористичним та іншим протиправним
посяганням іноземних держав та їх структур”;
у частині другій: у абзаці другому слова
“використання інформації, що містить ознаки
або факти розвідувальної, терористичної та
іншої
діяльності”
замінити
словами
“використання інформації щодо ознак або
фактів
розвідувально-підривної,
терористичної та іншої діяльності”;
у абзаці третьому слова «протидія
розвідувальній, терористичній та іншій
діяльності спеціальних служб іноземних
держав»
замінити
словами
«протидія
розвідувально-підривній, терористичній та
іншій діяльності іноземних держав та їх
структур»;
абзац четвертий замінити двома абзацами
такого змісту: “добування, аналітична
обробка та використання в інтересах
контррозвідки упереджувальної інформації
про загрози державній безпеці, наміри, плани
і дії іноземних держав та їх структур, а також
організацій, окремих груп та осіб чи про їхні
потенційні можливості щодо реалізації таких
намірів і планів, а також про процеси, події,
обставини, технології, знання, що можуть
сприяти реалізації загроз державній безпеці
або підвищенню ризиків державної безпеки;”;
в) у статті 5: у назві слова «Право на
здійснення» замінити словом «Суб’єкти»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Підрозділи
Центрального
управління,
регіональних органів, органів військової
контррозвідки Служби безпеки України
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уповноважені здійснювати пошукові та
контррозвідувальні
заходи,
порядок
проведення яких визначається цим Законом.
Управління державної охорони України
може проводити окремі контррозвідувальні
заходи виключно в інтересах забезпечення
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних
систем та оперативних обліків.
Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної
служби України та розвідувальні органи
України
можуть
проводити
окремі
контррозвідувальні заходи виключно в
інтересах забезпечення безпеки своїх сил і
засобів,
інформаційних
систем
та
оперативних обліків»;
г) доповнити новою статтею 51 такого
змісту:
«Стаття
51.
Суб’єкти
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму
Служба безпеки України є спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, який здійснює загальну координацію
контррозвідувальної діяльності відповідно до
закону.
Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Рада
національної безпеки і оборони України є
суб’єктами
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, які в межах своїх повноважень
здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів,
уповноважених
на
здійснення
контррозвідувальної діяльності.
Органи державної влади та органи
місцевого
самоврядування
у
межах
повноважень та у встановленому законом
порядку надають сприяння суб’єктам
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні, які
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безпосередньо здійснюють заходи такого
режиму в Україні.»;
ґ) у статті 6: «в абзаці другому пункту 1
частини
першої
слова
«здійснення
розвідувальної діяльності проти України
спеціальними службами іноземних держав»
замінити словами «здійснення розвідувальнопідривної
діяльності
проти
України
іноземними державами та їх спеціальними
службами»;
у частині другій слова «посадових осіб,
стосовно яких здійснюється державна
охорона» виключити;
у частині третій слово “розвідувальної”
замінити словом “розвідувально-підривної”;
д) у статті 7: у частині другій: слова “мають
право” замінити словами “в межах
компетенції уповноважені”;
пункт 1 викласти в такій редакції:
“1)
здійснювати
пошукові
та
контррозвідувальні заходи, в тому числі ті, які
здійснюються на підставі рішення суду
відповідно до статті 8-2 цього Закону”;
у пункті 2 слова “розвідувальні,
терористичні та інші посягання” замінити
словами
“розвідувальні,
підривні,
терористичні та інші посягання”;
пункт 3 замінити пунктами такого змісту:
“3) проводити
контррозвідувальні та
спеціальні
інформаційні
операції,
контррозвідувальне впровадження;
3-1) здійснювати контррозвідувальне
опитування осіб які мають допуск до
державної, розвідувальної таємниці та\або у
зв’язку з їх допуском до державної,
розвідувальної таємниці, дипломатичних та
адміністративних службовців Міністерства
закордонних справ які відряджаються,
знаходяться
або
повертаються
з
довготривалого закордонного відрядження,
військовослужбовців, осіб що працюють з
ядерними матеріалами та на ядерних
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установках, а також осіб, які працюють на
об'єктах критичної інфраструктури та у інших
передбачених законодавством випадках;
3-2) здійснювати опитування осіб, та з
використанням технічних засобів реєстрації
реакцій людини одержувати від них
документи, знімати з документів копії;
3-3)
здійснювати
у
визначеному
законодавством
України
порядку
контрольоване (під оперативним контролем)
пересування осіб та/або контрольоване (під
оперативним
контролем)
переміщення
предметів через державний та митний кордон
України;
3-4) на підставі рішення суду заходити до
приміщень та на земельні ділянки фізичних
осіб;
3-5) на підставі рішення суду здійснювати
обмеження
доступу
до
визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, загострення суспільнополітичної та соціально-економічної ситуації,
тих які використовуються для організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання;
пункт 4 викласти в такій редакції: “4) мати
гласних і негласних штатних і позаштатних
працівників; використовувати добровільну
допомогу фізичних та юридичних осіб”;
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пункт 6 викласти у такій редакції:
“використовувати співробітників Служби
безпеки України під прикриттям та посади
прикриття; утворювати, реорганізовувати та
ліквідовувати
структури
прикриття,
використовувати та відчужувати кошти та
майно, набуті в результаті їхньої діяльності;
виготовляти, придбавати або іншим чином
набувати
та
використовувати
засоби
прикриття, що зашифровують особу чи
відомчу належність співробітників Служби
безпеки України, приміщень і транспортних
засобів органів та підрозділів, що здійснюють
контррозвідувальну діяльність, заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби; контрольовано використовувати
майно, вилучене чи обмежене у цивільному
обороті”;
у пункті 8 слова «розвідувальних,
терористичних та інших протиправних
посягань» замінити словами «розвідувальних,
підривних,
терористичних
та
інших
протиправних посягань»;
у пункті 10 слова «користуватися засобами
зв’язку» замінити словами «користуватися
транспортними засобами і засобами зв’язку» і
доповнити пункт словами «використовувати
на договірних засадах службові приміщення,
транспортні
засоби
та
інше
майно
підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності, а також за згодою
окремих осіб - належні їм житлові та
нежитлові приміщення, транспортні засоби»;
у пункті 13
слова «користуватися
правами, визначеними законами» замінити
словами
«користуватися
правами
і
реалізувати
повноваження,
визначені
законами»;
е) у статті 8: у частині четвертій слова
«контррозвідувальні
заходи»
замінити
словами «контррозвідувальні та пошукові
заходи»;
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перше речення частини п’ятої викласти в
такій редакції: «Негласні контррозвідувальні
пошукові заходи здійснюються із залученням
сил контррозвідки і використанням засобів
контррозвідки»;
після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту: “У разі виявлення під
час
проведення
пошукових
та
контррозвідувальних
заходів
ознак
кримінального правопорушення суб’єкт,
уповноважений
на
здійснення
контррозвідувальної діяльності, інформує про
це
відповідний
орган
досудового
розслідування.
Якщо
ознаки
кримінального
правопорушення виявлено під час проведення
пошукових та контррозвідувальних заходів,
які тривають і припинення яких може
негативно вплинути на результати протидії
розвідувально-підривній, терористичній та
іншій діяльності на шкоду державній безпеці
України, або існує ризик, що таке
повідомлення може спричинити розкриття
інформації про зміст, форми, методи, сили і
засоби
контррозвідувальної
діяльності,
інформування
органу
досудового
розслідування здійснюється після завершення
відповідних контррозвідувальних та/або
пошукових заходів, але не більш ніж через 30
днів з дня виявлення ознак кримінального
правопорушення. Рішення про одноразове
відтермінування інформування про виявлення
ознак
кримінального
правопорушення
приймає Голова Служба безпеки України,
його перший заступник або заступник”.
У зв’язку з цим частини сьому-дванадцяту
вважати відповідно восьмою-тринадцятою;
є) доповнити новими статтями 8-1 – 8-5 та
10-1 такого змісту:
“Стаття
8-1.
Порядок
проведення
контррозвідувального впровадження
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Служба безпеки України з метою протидії
розвідувально-підривній,
терористичній
діяльності
проти
України,
здійснює
контррозвідувальне впровадження.
У
ході
контррозвідувального
впровадження здійснюється безпосереднє
введення
(проникнення)
співробітника
Служби безпеки України під прикриттям або
особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного позаштатного працівника до
державних органів, спеціальних служб,
військових формувань, організацій іноземних
держав, терористичних організацій, у тому
числі міжнародних, їх угруповань, осередків,
мереж, незаконних збройних та воєнізованих
формувань, інших організацій, установ,
структур і утворень у тому числі з
використанням засобів і структур прикриття,
які здійснюють (готуються здійснювати)
розвідувально-підривну, терористичну або
іншу діяльність, яка становить загрозу
державній
безпеці
України.
Контррозвідувальне
впровадження
здійснюється з використанням засобів
контррозвідки.
Співробітник Служби безпеки України під
прикриттям або особа, залучена до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, негласний позаштатний
працівник
під
час
участі
у
контррозвідувальному впровадженні виконує
контррозвідувальне (спеціальне) завдання,
заздалегідь затверджене Головою Служби
безпеки України, та діє відповідно до легенди
прикриття, порядок розробки та затвердження
яких визначається нормативно-правовими
актами Служби безпеки України, і може
вступати в трудові, цивільно-правові й інші
відносини, необхідні для підтримання
достовірності легенди прикриття.
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Враховано частково

Стаття 8-2. Контррозвідувальні заходи, які
проводяться за рішенням суду
1. Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду
такі контррозвідувальні заходи:
а) спостереження за особою або місцем із
фіксацією відповідних відомостей або даних;
б) аудіо-, відеоконтроль особи, що полягає
у втручанні в приватне спілкування особи без
її відома з фіксацією змісту її розмов або
інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її
діяльністю або місцем перебування тощо за
допомогою
аудіо,
відеозапису
із
використанням спеціальних та інших
технічних засобів;
в) аудіо-, відео контроль місця, що полягає
у здійсненні прихованої фіксації відомостей
за допомогою аудіо-, відеозапису всередині
публічно доступних місць, без відома їх
власника, володільця або присутніх у цьому
місці осіб;
г) зняття інформації з телекомунікаційних
мереж, (мереж, що забезпечують передавання
знаків,
сигналів,
письмового
тексту,
зображень та звуків або повідомлень будьякого виду між підключеними до неї
телекомунікаційними мережами доступу);
ґ) зняття інформації з електронних
інформаційних мереж, яке полягає у пошуку,
виявленні
шляхом
фізичного
та/або
програмного доступу, відборі і фіксації
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відомостей або даних, що містяться в
електронних
інформаційних
мережах
(системах) або її частинах, доступ до яких
обмежується її власником, володільцем,
утримувачем або пов'язаний з подоланням
системи логічного захисту;
д) вхід до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб, обстеження публічно
недоступних місць, житла чи іншого
володіння
особи,
шляхом
негласного
проникнення до таких місць, житла чи
володіння особи з використанням спеціальних
та інших технічних засобів, з метою:
виявлення і фіксації речей і документів;
виготовлення копій чи зразків зазначених
речей і документів, виявлення та вилучення
зразків для дослідження; виявлення осіб, які
можуть бути причетні до розвідувальнопідривній діяльності, терористичним та
іншим протиправним посяганням на державну
безпеку України; встановлення технічних
засобів аудіо-, відеоконтролю особи;
є)
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, яке полягає в
локалізації
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, в тому числі
мобільного терміналу систем зв'язку, та інших
радіовипромінювальних
пристроїв,
активованих
у
мережах
операторів,
провайдерів телекомунікацій, без розкриття
змісту повідомлень, що передаються;
е) огляд кореспонденції, який полягає в
негласному відборі за ідентифікаційними
ознаками кореспонденції, її обробленні, зміні
(заміні), знятті копій чи отриманні зразків;
ж) обмеження доступу до визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
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спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, загострення суспільнополітичної та соціально-економічної ситуації,
тих які використовуються для організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання.
2. Обмеження та\або блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) з метою
недопущення терористичного акту або
вчинення розвідувально-підривної діяльності
на шкоду Україні здійснюється виключно в
судовому порядку на підставі матеріалів
кримінального провадження, оперативнорозшукової або контррозвідувальної справи.
Судовий
порядок
такого
обмеження
визначається процесуальним законом. В
невідкладних випадках, такий письмовий
мотивований
дозвіл
може
надати
уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, в межах територіальної
юрисдикції якого перебуває Центральне
управління або регіональний орган Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ за
клопотанням
керівника
відповідного
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, або його заступника терміном на 3
доби. Протягом цього терміну уповноважені
посадові особи Служби безпеки України
зобов’язані підготувати необхідний перелік
документів та звернутися до суду.
3. Рішення суду про проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
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частиною
першою
цієї
статті,
постановлюється за клопотанням керівника
відповідного функціонального підрозділу
Центрального управління, регіонального
органу, органу військової контррозвідки
Служби безпеки України, що здійснює
контррозвідувальну діяльність, або його
заступника.
4. У виняткових невідкладних випадках,
коли зволікання може спричинити знищення
необхідних в інтересах контррозвідувальної
діяльності фактичних даних або зумовити
неможливість їх отримання, Голова Служби
безпеки, його заступник або начальник
регіонального органу Служби безпеки
України має право прийняти документально
оформлене рішення щодо проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першою цієї статті, до ухвалення
рішення суду. У такому випадку керівник
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, яким ініційовано проведення
контррозвідувального заходу, або його
заступник, повинен протягом 6 годин з
початку
контррозвідувального
заходу
звернутися до суду з клопотанням про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
заходів.
Окрім
відомостей, передбачених статтею 8-3 цього
Закону, у клопотанні мають зазначатися
обставини, які зумовили необхідність
невідкладного
проведення
відповідного
контррозвідувального заходу. Якщо за
результатами розгляду клопотання в порядку,
передбаченому статтею 8-3 цього Закону,
судом постановлено ухвалу про відмову у
наданні
дозволу
на
проведення
контррозвідувального
заходу,
контррозвідувальний
захід
підлягає
негайному припиненню, а одержана внаслідок
його проведення інформація у повному обсязі
передається
оперативному
підрозділу-

709

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ініціатору проведення контррозвідувального
заходу для знищення у встановленому
порядку.
5. Матеріали отримані в результаті
контррозвідувальних заходів передбачених
частиною першою цієї статті, можуть бути
використані як доказ в суді.
Стаття 8-3. Особливості розгляду судом
клопотань про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів
Клопотання керівника функціонального
підрозділу
Центрального
управління,
регіонального органу, органу військової
контррозвідки Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених статтею 8-2 цього Закону,
розглядається уповноваженим заступником
голови апеляційного суду, в межах
територіальної юрисдикції якого перебуває
Центральне управління або регіональний
орган Служби безпеки України, орган
військової контррозвідки, до складу якого
входить відповідний оперативний підрозділ.
Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених статтею 8-2 цього Закону, щодо
суддів, працівників суду та правоохоронних
органів та/або у приміщеннях судових та
правоохоронних органів, може здійснюватися
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного
суду
поза
межами
територіальної юрисдикції Центрального
управління або регіонального органу, органу
військової контррозвідки Служби безпеки
України, до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ.
У такому разі
керівник оперативного підрозділу Служби
безпеки
України,
що
здійснює
контррозвідувальну діяльність, або його
заступник звертаються з клопотаннями про
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надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
статтею 8-2 цього Закону, до апеляційного
суду, найбільш територіально наближеного до
апеляційного суду, в межах територіальної
юрисдикції якого перебуває Центральне
управління або регіональний орган, орган
військової контррозвідки Служби безпеки
України, до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ. У клопотанні про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних заходів зазначаються:
1) найменування оперативного підрозділу,
який вносить клопотання, а також номер
контррозвідувальної справи;
2) стислий виклад обставин, у зв'язку з
якими подається клопотання, обґрунтування
необхідності
проведення
контррозвідувального заходу;
3) вид контррозвідувального заходу,
пропонований період його проведення в
межах строку, зазначеного в частині шостій
цієї статті;
4) відомості про особу, місце або річ,
стосовно
яких
необхідно
провести
контррозвідувальний захід;
5) посилання на наявність раніше
отриманих дозволів суду на проведення
контррозвідувальних
заходів
стосовно
конкретної особи;
6) відомості про нормативно-правовий акт,
який
визначає
порядок
проведення
контррозвідувального заходу;
7)
найменування
оператора
(за
необхідності), провайдера телекомунікацій
або
власника
(володільця)
кабельної
каналізації електрозв'язку, сприяння якого є
необхідним для організації та проведення
контррозвідувального заходу.
Клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
передається уповноваженому заступнику
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голови апеляційного суду, та реєструється з
дотриманням вимог законодавства про
охорону державної таємниці. Розгляд
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів та
постановлення ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу або
про відмову в наданні дозволу здійснюється
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного суду невідкладно, але не пізніше
шести годин з моменту його отримання, за
участю особи, яка внесла клопотання, та/або
інших
уповноважених
керівником
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, осіб.
Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
здійснюється в закритому судовому засіданні.
Уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, розглядаючи клопотання
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних
заходів,
визначає
достатність та обґрунтованість підстав для
надання такого дозволу, про що постановляє
ухвалу про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу або ухвалу про
відмову у наданні дозволу на проведення
контррозвідувального заходу. Ухвала про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувального
заходу
повинна
містити:
1) найменування оперативного підрозділу,
якому
дозволено
проведення
контррозвідувального заходу;
2) відомості про особу, місце або річ,
стосовно
яких
необхідно
провести
контррозвідувальний захід;
3) вид контррозвідувального заходу та
залежно від виду контррозвідувального
заходу відомості про особу, що дають змогу її
ідентифікувати, про місце або річ;
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4) вимогу до оператора, провайдера
телекомунікацій або власника (володільця)
кабельної каналізації електрозв'язку (з
зазначенням їх найменування) про надання
сприяння в організації та проведенні
контррозвідувального
заходу
(за
необхідності);
5) строк дії ухвали. Строк дії ухвали про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувального заходу не може
перевищувати два місяці. Ухвала про відмову
у
наданні
дозволу
на
проведення
контррозвідувального заходу постановляється
у разі невідповідності клопотання про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувального
заходу
вимогам
частини першої цієї статті, а також у разі
недостатності та необґрунтованості підстав
для надання такого дозволу. Ухвала про
відмову у наданні дозволу на проведення
контррозвідувального заходу має бути
вмотивованою та містити обґрунтування
причин такої відмови. Ухвала про надання
дозволу на проведення контррозвідувального
заходу або про відмову в наданні такого
дозволу до Єдиного державного реєстру
судових рішень не вноситься. Матеріали,
пов'язані із розглядом клопотання про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних заходів, зберігаються з
дотриманням вимог законодавства про
охорону державної таємниці. В разі
необхідності
використання
матеріалів,
отриманих в результаті контррозвідувальних
заходів, як доказів у кримінальному
провадженні, для підтвердження законності їх
отримання, суд, який дозволив проведення
відповідних
заходів,
за
клопотанням
керівника оперативного підрозділу або
прокурора у відповідному кримінальному
провадженні,
виготовляє
витяг
з
резолютивної частині відповідної ухвали, а за
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наявності обґрунтованих підстав - повний
текст такої ухвали.
Стаття 8-4. Негласне переміщення осіб та
предметів через державний кордон та митний
кордон України
Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
діяльності
може
негласно переміщувати через державний
кордон та митний кордон України:
співробітників Служби безпеки України та
осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва; предмети, у тому числі
вилучені чи обмежені у цивільному обороті на
території України, зокрема зразки виробів чи
речовин. Рішення щодо проведення заходів,
визначених у частині першій цієї статті, за
клопотанням Голови Служби безпеки України
або уповноважених ним посадових осіб
приймає керівник відповідного центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
державного кордону, та/або центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної митної
справи, або уповноважені ними особи в
порядку, визначеному законом та спільними
актами цих органів.
Стаття 8-5. Контрольоване використання
майна, вилученого чи обмеженого у
цивільному обороті
При
здійсненні
контррозвідувальної
діяльності співробітники Служби безпеки
України, а також особи, залучені до
конфіденційного співробітництва, з дозволу
Голови Служби безпеки України або
уповноважених ним керівників можуть
придбавати,
зберігати,
переміщувати,
реалізовувати вилучене з обороту чи
обмежене у цивільному обороті майно, в тому
числі те, яке не може перебувати у власності
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громадян,
громадських
об'єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав на території України. Порядок
контролю за придбанням, зберіганням,
переміщенням,
реалізацією
майна,
зазначеного в частині першій цієї статті,
визначається нормативно-правовими актами
Служби безпеки України, погодженими з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах боротьби зі злочинністю,
виявлення кримінальних правопорушень,
охорони
громадського
порядку
та
забезпечення громадської безпеки»;
«Стаття 10-1. Державний захист і
стимулювання фізичних і юридичних осіб, які
добровільно беруть участь або надають
допомогу у здійсненні контррозвідувальної
діяльності
Державному захисту підлягають фізичні
та юридичні особи, які добровільно беруть
участь або надають допомогу у здійсненні
контррозвідувальної діяльності, сприяють
протидії
розвідувальній,
підривній,
диверсійній,
терористичній
та
іншій
протиправній діяльності на шкоду державній
безпеці України. За наявності загрози життю,
житлу, здоров'ю та майну осіб, які беруть
участь або надають допомогу у здійсненні
контррозвідувальної діяльності, або їх
близьких осіб, до них можуть бути застосовані
правові, організаційно-технічні й інші
спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом
України "Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві".
Підрозділи,
що
здійснюють
контррозвідувальну
діяльність,
можуть
матеріально та морально заохочувати осіб, які
беруть участь або надають допомогу у
здійсненні контррозвідувальної діяльності.
Майнові збитки таким особам у зв'язку з
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виконанням заходів контррозвідувальної
діяльності за дорученням підрозділів, що
здійснюють контррозвідувальну діяльність,
відшкодовуються
за
рахунок
коштів
державного бюджету»;
-1905- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
преамбулу
Закону
України
"Про
контррозвідувальну діяльність" доповнити
новим абзацом:
"Зміни в цей Закон можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до
цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України."
-1906- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

б) статтю 1 викласти в такій редакції:

Враховано

"Стаття 1. Визначення термінів

а) статтю 1 викласти в такій редакції:
1171

-1907- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

"Стаття 1. Визначення термінів

"Стаття 1. Визначення термінів
1172

1173

Наведені в цьому Законі
вживаються в такому значенні:

терміни

засоби контррозвідки – засоби та
структури прикриття, будівлі, приміщення,
транспортні засоби, інформаційні системи та
бази даних, технічні засоби контррозвідки
(технічні засоби, устаткування, апаратура,
прилади, пристрої, препарати й інші вироби,
спеціально
розроблені,
створені,
запрограмовані, придбані, модернізовані,
пристосовані та призначені для здійснення та
забезпечення
контррозвідувальної
діяльності), озброєння, боєприпаси, військова
та спеціальна техніка, спеціальні технічні
засоби, інше майно, кошти в національній та
іноземних валютах, які використовуються для
здійснення контррозвідувальної діяльності
або для організації чи забезпечення її
здійснення;

-1908- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Наведені в цьому Законі терміни
вживаються в такому значенні:
-1909- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:

Враховано редакційно

засоби контррозвідки – засоби та
структури прикриття, будівлі, приміщення,
транспортні засоби, інформаційні системи та
бази даних, спеціальні технічні засоби для
зняття інформації з каналів зв’язку та інші
технічні засоби негласного отримання
інформації, озброєння, боєприпаси, військова
та спеціальна техніка, інше майно, кошти в
національній та іноземних валютах, які
використовуються
для
здійснення
контррозвідувальної діяльності (проведення
контррозвідувальних заходів) або для
організації чи забезпечення її (їх) здійснення
(проведення);

засоби контррозвідки – засоби та
структури прикриття, будівлі, приміщення,
транспортні засоби, інформаційні системи та
бази даних, технічні засоби контррозвідки
(технічні засоби, устаткування, апаратура,
прилади, пристрої, препарати й інші вироби,
спеціально
розроблені,
створені,
запрограмовані, придбані, модернізовані,
пристосовані та призначені для здійснення та
забезпечення
контррозвідувальної
діяльності), озброєння, боєприпаси, військова
та спеціальна техніка, спеціальні технічні
засоби, інше майно, кошти в національній та
іноземних валютах, які використовуються для
здійснення контррозвідувальної діяльності
або для організації чи забезпечення її
здійснення;
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-1910- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

1174

контррозвідувальна діяльність – система
контррозвідувальних, пошукових, режимних,
адміністративно-правових,
інформаційноаналітичних заходів, які здійснюються
спеціально
уповноваженим
органом
державної влади у сфері контррозвідувальної
діяльності, спрямованих на попередження,
своєчасне виявлення і запобігання загрозам
державній безпеці України, нейтралізацію або
мінімізацію ризиків державної безпеки,
протидію розвідувально-підривній діяльності,
терористичним та іншим протиправним

засоби контррозвідки – засоби та
структури прикриття, будівлі, приміщення,
транспортні засоби, інформаційні системи та
бази даних, технічні засоби контррозвідки
(технічні засоби, устаткування, апаратура,
прилади, пристрої, препарати й інші вироби,
спеціально
розроблені,
створені,
запрограмовані, придбані, модернізовані,
пристосовані та призначені для здійснення та
забезпечення
контррозвідувальної
діяльності), спеціальна техніка, спеціальні
технічні засоби, інше майно, кошти в
національній та іноземних
валютах, які
використовуються
для
здійснення
контррозвідувальної діяльності
або для
організації чи забезпечення її здійснення;
-1911- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті 16 пункту 14 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» (Зміни
до Закону України "Про контррозвідувальну
діяльність")
а) в абзаці четвертому підпункту а) слова
«або для організації чи забезпечення її
здійснення» замінити словами «(проведення
контррозвідувальних заходів) або для
організації чи забезпечення її (їх) здійснення
(проведення)»
-1912- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
контррозвідувальна діяльність – система
контррозвідувальних, пошукових, режимних,
адміністративно-правових,
інформаційноаналітичних заходів, які здійснюються
спеціально
уповноваженим
органом
державної влади у сфері контррозвідувальної
діяльності, спрямованих на попередження,
своєчасне виявлення і запобігання загрозам
державній безпеці України, нейтралізацію або
мінімізацію ризиків державної безпеки,
протидію розвідувально-підривній діяльності,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Враховано редакційно

контррозвідувальна діяльність – система
контррозвідувальних, пошукових, режимних,
адміністративно-правових,
інформаційно,
аналітичних заходів, які здійснюються
спеціально
уповноваженим
органом
державної влади у сфері контррозвідувальної
діяльності, спрямованих на попередження,
своєчасне виявлення і запобігання загрозам
державній безпеці України, нейтралізацію або
мінімізацію ризиків державної безпеки,
протидію розвідувально-підривній діяльності,
терористичним та іншим протиправним
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посяганням іноземних держав та їх структур,
а також організацій, окремих груп та осіб на
державну безпеку України;

терористичним та іншим протиправним
посяганням іноземних держав та їх структур,
а також організацій, окремих груп та осіб на
державну безпеку України;
-1913- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці п’ятому підпункту а) підпункту
шістнадцятого
пункту
чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень слово
«інформаційно-аналітичних»
замінити
словами «інформаційних, аналітичних»;
-1914- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано редакційно

контррозвідувальне
забезпечення
–
складова контррозвідувальної діяльності, що
становить систему контррозвідувальних,
пошукових, режимних, адміністративноправових,
інформаційних,
аналітичних
заходів, спрямованих на захист від загроз
державній
безпеці,
їх
попередження,
своєчасне виявлення і запобігання з метою
нейтралізації
або
мінімізації
ризиків
державної безпеки, що здійснюється на
постійній основі спеціально уповноваженим
органом
державної
влади
у
сфері
контррозвідувальної діяльності при виконанні
ним своїх функцій
-1915- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

контррозвідувальне
забезпечення
–
складова контррозвідувальної діяльності, що
становить систему контррозвідувальних,
пошукових, режимних, адміністративноправових,
інформаційних,
аналітичних
заходів, спрямованих на захист від загроз
державній
безпеці,
їх
попередження,
своєчасне виявлення і запобігання з метою
нейтралізації
або
мінімізації
ризиків
державної безпеки, що здійснюється на
постійній основі спеціально уповноваженим
органом
державної
влади
у
сфері
контррозвідувальної діяльності при виконанні
ним своїх функцій;
контррозвідувальний захід – комплекс
рішень та дій суб’єкта контррозвідувальної
діяльності, спрямований на вирішення
завдань контррозвідувальної діяльності, що
реалізується
силами
контррозвідки
із
застосуванням
методів
і
засобів
контррозвідки стосовно осіб і об’єктів, що
становлять чи створюють загрози державній
безпеці України або підвищують ризики
державної безпеки, незалежно від правового
статусу та місця знаходження (діяльності)
таких осіб і об’єктів;

контррозвідувальний захід – комплекс
рішень та дій суб’єкта контррозвідувальної
діяльності, спрямований на вирішення
завдань контррозвідувальної діяльності, що
реалізується
силами
контррозвідки
із
застосуванням
методів
і
засобів
контррозвідки стосовно осіб і об’єктів, що
становлять чи створюють загрози державній
безпеці України або підвищують ризики
державної безпеки, незалежно від правового
статусу та місця знаходження (діяльності)
таких осіб і об’єктів;
-1916- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

посяганням іноземних держав та їх структур,
а також організацій, окремих груп та осіб на
фундаментальні
національні
інтереси
України;
Враховано

контррозвідувальне
забезпечення
–
складова контррозвідувальної діяльності, що
становить систему контррозвідувальних,
пошукових, режимних, адміністративноправових,
інформаційних,
аналітичних
заходів, спрямованих на захист від загроз
державній
безпеці,
їх
попередження,
своєчасне
виявлення
і
запобігання,
нейтралізацію або мінімізацію ризиків
державної безпеки, що здійснюється на
постійній основі спеціально уповноваженим
органом
державної
влади
у
сфері
контррозвідувальної діяльності при виконанні
ним своїх функцій;
контррозвідувальний захід – рішення та дії
суб’єкта контррозвідувальної діяльності,
спрямовані
на
вирішення
завдань
контррозвідувальної
діяльності,
що
реалізується
силами
контррозвідки
із
застосуванням
методів
і
засобів
контррозвідки стосовно осіб і об’єктів, що
становлять чи створюють загрози державній
безпеці України або підвищують ризики
державної безпеки, незалежно від правового
статусу та місця знаходження (діяльності)
таких осіб і об’єктів;

Враховано
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контррозвідувальна
операція
–
організаційна форма контррозвідувальної
діяльності, що становить систему узгоджених
та взаємопов’язаних за метою, часом та
місцем контррозвідувальних заходів;
контррозвідувальне
опитування
–
опитування особи (в тому числі з
використанням поліграфу) на предмет її
контактів із представниками (членами)
спеціальних служб іноземних держав та їх
структур,
терористичних
організацій,
транснаціональних злочинних угруповань;

контррозвідувальний режим – система
передбачених
законодавством
сукупних
контррозвідувальних,
розвідувальних,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

контррозвідувальний захід – рішення та дії
суб’єкта контррозвідувальної діяльності,
спрямовані
на
вирішення
завдань
контррозвідувальної
діяльності,
що
реалізується
силами
контррозвідки
із
застосуванням
методів
і
засобів
контррозвідки стосовно осіб і об’єктів, що
становлять чи створюють загрози державній
безпеці України або підвищують ризики
державної безпеки, незалежно від правового
статусу та місця знаходження (діяльності)
таких осіб і об’єктів;
-1917- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

контррозвідувальна
операція
–
організаційна форма контррозвідувальної
діяльності, що становить систему узгоджених
та взаємопов’язаних за метою, часом та
місцем контррозвідувальних заходів;
-1918- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

контррозвідувальна
операція
–
організаційна форма контррозвідувальної
діяльності, що становить систему узгоджених
та взаємопов’язаних за метою, часом та
місцем контррозвідувальних заходів;

Враховано

контррозвідувальне
опитування
–
опитування особи (в тому числі з
використанням технічних засобів реєстрації
реакцій людини ) на предмет її контактів з
представниками іноземних держав та їх
структур, організацій окремих груп та осіб,
діяльність яких спрямована на шкоду Україні;
-1919- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

контррозвідувальне
опитування
–
опитування особи (у тому числі з
використанням технічних засобів реєстрації
реакцій людини) на предмет її контактів із
представниками іноземних держав та їх
структур, організацій, окремих груп та осіб,
діяльність яких спрямована на шкоду Україні;

Відхилено

Абзац 10 підпункту 13 пункту
вилучити.
-1920- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

9

контррозвідувальне
опитування
–
опитування особи (в тому числі з
використанням поліграфу) на предмет її
контактів із представниками (членами)
спеціальних служб іноземних держав та їх
структур, терористичних організацій;
-1921- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
контррозвідувальний режим – система
передбачених законодавством сукупних

Враховано редакційно

контррозвідувальний режим – система
передбачених законодавством сукупних
контррозвідувальних,
розвідувальних,
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Пропозиції та поправки до проекту

режимних
та
адміністративно-правових
заходів, що спрямовані на забезпечення
державної безпеки та захист національних
інтересів України від зовнішніх і внутрішніх
загроз, сприяють протидії розвідувальній,
підривній, диверсійній, терористичній та
іншій
діяльності
спеціальних
служб
іноземних держав, організацій, окремих груп
та осіб на шкоду державній безпеці України, а
також усуненню передумов до її здійснення та
локалізації можливих негативних наслідків.

контррозвідувальних,
розвідувальних,
режимних
та
адміністративно-правових
заходів, що спрямовані на забезпечення
державної безпеки та захист національних
інтересів України від зовнішніх і внутрішніх
загроз, сприяють протидії розвідувальній,
підривній, диверсійній, терористичній та
іншій
діяльності
спеціальних
служб
іноземних держав, організацій, окремих груп
та осіб на шкоду державній безпеці України, а
також усуненню передумов до її здійснення та
локалізації можливих негативних наслідків.
-1922- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац 12 підпункту 16 пункту 14 викласти
в такій редакції:
контррозвідувальний режим – система
передбачених законодавством сукупних
контррозвідувальних,
розвідувальних,
режимних
та
адміністративно-правових
заходів, що спрямовані на забезпечення
державної безпеки та захист національних
інтересів України від зовнішніх і внутрішніх
загроз, сприяють протидії розвідувальній,
підривній, диверсійній, терористичній та
іншій діяльності іноземних держав та їх
структур,а також організацій, окремих груп та
осіб на шкоду державній безпеці України,
усуненню передумов до її здійснення та
локалізації можливих негативних наслідків.
-1923- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці десятому підпункту а) підпункту
шістнадцятого
пункту
чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень перед
словами «сприяють протидії» доповнити
словом
«та»,
слова
«розвідувальній,
підривній» замінити словом «розвідувальнопідривній», а слова «а також» виключити;
-1924- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

пошуковий захід – комплекс рішень та дій

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

режимних
та
адміністративно-правових
заходів, що спрямовані на забезпечення
державної безпеки та захист національних
інтересів України від зовнішніх і внутрішніх
загроз, та сприяють протидії розвідувальнопідривній, диверсійній, терористичній та
іншій діяльності іноземних держав та їх
структур, організацій, окремих груп та осіб на
шкоду державній безпеці України, усуненню
передумов до її здійснення та локалізації
можливих негативних наслідків;
Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано редакційно

пошуковий захід – рішення та дії суб’єкта
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Пропозиції та поправки до проекту

суб’єкта контррозвідувальної діяльності,
спрямований на отримання первинної
інформації про ознаки загроз державній
безпеці та ризики державної безпеки, ознаки
або факти розвідувальних, терористичних та
інших протиправних посягань на інтереси
України, причетних до неї осіб, перевірку цих
відомостей;

пошуковий захід – комплекс рішень та дій
суб’єкта контррозвідувальної діяльності,
спрямований на отримання первинної
інформації про ознаки загроз державній
безпеці та ризики державної безпеки, ознаки
або факти розвідувальних, терористичних та
інших протиправних посягань на інтереси
України, причетних до неї осіб, перевірку цих
відомостей;
-1925- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац 13 підпункту 16 пункту 14 викласти
в такій редакції:
пошуковий захід – рішення та дії суб’єкта
контррозвідувальної діяльності, спрямований
на отримання первинної інформації про
ознаки загроз державній безпеці та ризики
державної безпеки, ознаки або факти
розвідувально-підривних, терористичних та
інших протиправних посягань на інтереси
України, причетних до неї осіб, перевірку цих
відомостей;
-1926- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

сили контррозвідки – співробітники
суб’єкта контррозвідувальної діяльності та
особи,
залучені
до
конфіденційного
співробітництва з цим суб’єктом;
ризик державної безпеки – кількісна та/або
якісна міра небезпеки, зумовленої загрозою
державній безпеці, що враховує ймовірність
реалізації загрози державній безпеці та
настання внаслідок цього негативних
наслідків;
розвідувально-підривна
діяльність
–
здійснювана іноземними державами та їх
структурами,
а
також
організаціями,
окремими групами та особами розвідувальна
діяльність (добування інформації, що може
бути використана для створення чи реалізації
загроз державній безпеці та/або підвищення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

контррозвідувальної діяльності, спрямовані
на отримання первинної інформації про
ознаки загроз державній безпеці та ризики
державної безпеки, ознаки або факти
розвідувально-підривних, терористичних та
інших протиправних посягань на інтереси
України, причетних до неї осіб, перевірку
таких відомостей;
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно

сили контррозвідки – співробітники
суб’єкта контррозвідувальної діяльності та
особи,
залучені
до
конфіденційного
співробітництва;
-1927- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

ризик державної безпеки – кількісна та/або
якісна міра небезпеки, зумовленої загрозою
державній безпеці, що враховує ймовірність
реалізації загрози державній безпеці та
настання внаслідок цього негативних
наслідків;
-1928- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

ризик державної безпеки – кількісна та/або
якісна міра небезпеки, зумовлена загрозою
державній безпеці;

Враховано редакційно

розвідувально-підривна
діяльність
–
здійснювані іноземними державами та їх
структурами,
а
також
організаціями,
окремими групами та особами добування
інформації, що може бути використана для
створення чи реалізації загроз державній
безпеці та/або підвищення ризиків державної

розвідувально-підривна
діяльність
–
здійснювана іноземними державами та їх
структурами,
а
також
організаціями,
окремими групами та особами розвідувальна
діяльність (добування інформації, що може
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ризиків державної безпеки, а також створення
умов, необхідних для добування такої
інформації) та/або підривна діяльність (вплив
на суспільні відносини, що становить чи може
становити загрозу державній безпеці та/або
підвищує ризики державної безпеки);

бути використана для створення чи реалізації
загроз державній безпеці та/або підвищення
ризиків державної безпеки, а також створення
умов, необхідних для добування такої
інформації) та/або підривна діяльність (вплив
на суспільні відносини, що становить чи може
становити загрозу державній безпеці та/або
підвищує ризики державної безпеки);

Висновки, обґрунтування

безпеки, а також створення умов, необхідних
для добування такої інформації, та/або вплив
на суспільні відносини, що становить чи може
становити загрозу державній безпеці та/або
підвищує ризики державної безпеки;

1184

1185

спеціальна інформаційна операція –
комплекс дій та рішень з використанням
засобів масової інформації та мережі інтернет
спрямований на зміну суспільно-політичних
відносин;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-1929- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

спеціальна інформаційна операція –
комплекс дій та рішень з використанням
засобів масової інформації та мережі інтернет
спрямований на зміну суспільно-політичних
відносин;
-1930- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

сили контррозвідки – співробітники
суб’єкта контррозвідувальної діяльності та
особи,
залучені
до
конфіденційного
співробітництва з таким суб'єктом;
спеціальна інформаційна операція - це
контррозвідувальний захід, який реалізується
в інформаційній сфері або сфері кібербезпеки,
спрямований
на
попередження
або
припинення загроз інформаційній безпеці
України;

виключити зміни

1186

1187

управління ризиками державної безпеки –
процес прийняття та забезпечення виконання
управлінських рішень з визначення, оцінки,
моніторингу та контролю ризиків державної
безпеки, що спрямовані на їх нейтралізацію
або мінімізацію.
Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значенні, наведеному в інших законах
України”;

-1931- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Спеціальна інформаційна операція - це
контррозвідувальний захід, який реалізується
в
інформаційній
або
кібер
сферах,
спрямований
на
попередження
або
припинення загроз інформаційній безпеці
України.
-1932- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
управління ризиками державної безпеки –
процес прийняття та забезпечення виконання
управлінських рішень з визначення, оцінки,
моніторингу та контролю ризиків державної
безпеки, що спрямовані на їх нейтралізацію
або мінімізацію.
-1933- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значенні, наведеному в інших законах
України”;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

управління ризиками державної безпеки –
процес прийняття та забезпечення виконання
управлінських рішень з визначення, оцінки,
моніторингу та контролю ризиків державної
безпеки, спрямованих на їх нейтралізацію або
мінімізацію.

Враховано

Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значенні, наведеному в інших законах
України”;
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-1934- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в) у статті 2:

б) у статті 2:
1189

1190

у частині першій слова “припинення
розвідувальних, терористичних та інших
протиправних посягань спеціальних служб
іноземних
держав”
замінити
словами
“нейтралізація або мінімізація ризиків
державній безпеці, протидія розвідувальним,
підривним,
терористичним
та
іншим
протиправним посяганням іноземних держав
та їх структур”;
у частині другій:

-1935- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

у частині першій слова “припинення
розвідувальних, терористичних та інших
протиправних посягань спеціальних служб
іноземних
держав”
замінити
словами
“нейтралізація або мінімізація ризиків
державній безпеці, протидія розвідувальним,
підривним,
терористичним
та
іншим
протиправним посяганням іноземних держав
та їх структур”;
-1936- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

у частині першій слова “припинення
розвідувальних, терористичних та інших
протиправних посягань спеціальних служб
іноземних
держав”
замінити
словами
“нейтралізація або мінімізація ризиків
державній безпеці, протидія розвідувальнопідривним,
терористичним
та
іншим
протиправним посяганням іноземних держав
та їх структур”;
у частині другій:

у частині другій:
1191

1192

1193

1194

у абзаці другому слова “використання
інформації, що містить ознаки або факти
розвідувальної, терористичної та іншої
діяльності” замінити словами “використання
інформації
щодо
ознак
або
фактів
розвідувально-підривної, терористичної та
іншої діяльності”;
у абзаці третьому слова «протидія
розвідувальній, терористичній та іншій
діяльності спеціальних служб іноземних
держав»
замінити
словами
«протидія
розвідувально-підривній, терористичній та
іншій діяльності іноземних держав та їх
структур»;
абзац четвертий замінити двома абзацами
такого змісту:
“добування, аналітична обробка та
використання в інтересах контррозвідки
упереджувальної інформації про загрози
державній безпеці та ризики державної

-1937- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

у абзаці другому слова “використання
інформації, що містить ознаки або факти
розвідувальної, терористичної та іншої
діяльності” замінити словами “використання
інформації
щодо
ознак
або
фактів
розвідувально-підривної, терористичної та
іншої діяльності”;

в абзаці другому слова “використання
інформації, що містить ознаки або факти
розвідувальної, терористичної та іншої
діяльності спеціальних служб іноземних
держав” замінити словами “використання
інформації
щодо
ознак
або
фактів
розвідувально-підривної, терористичної та
іншої діяльності іноземних держав та їх
структур”;
в абзаці третьому слова «протидія
розвідувальній, терористичній та іншій
діяльності спеціальних служб іноземних
держав»
замінити
словами
«протидія
розвідувально-підривній, терористичній та
іншій діяльності іноземних держав та їх
структур»;

-1938- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

у абзаці третьому слова «протидія
розвідувальній, терористичній та іншій
діяльності спеціальних служб іноземних
держав»
замінити
словами
«протидія
розвідувально-підривній, терористичній та
іншій діяльності іноземних держав та їх
структур»;
-1939- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

абзац четвертий замінити двома абзацами
такого змісту:
-1940- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

абзац четвертий замінити двома абзацами
такого змісту:

Враховано редакційно

“добування, аналітична обробка та
використання в інтересах контррозвідки
упереджувальної інформації про загрози
державній безпеці та ризики державної

“добування, аналітична обробка та
використання в інтересах контррозвідки
упереджувальної інформації про загрози
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безпеки, наміри, плани і дії іноземних держав
та їх структур, а також організацій, окремих
груп та осіб чи про їхні потенційні можливості
щодо реалізації таких намірів і планів, а також
про процеси, події, обставини, технології,
знання, що можуть сприяти реалізації загроз
державній безпеці або підвищенню ризиків
державної безпеки;

державній безпеці та ризики державної
безпеки, наміри, плани і дії іноземних держав
та їх структур, а також організацій, окремих
груп та осіб чи про їхні потенційні можливості
щодо реалізації таких намірів і планів, а також
про процеси, події, обставини, технології,
знання, що можуть сприяти реалізації загроз
державній безпеці або підвищенню ризиків
державної безпеки;
-1941- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
абзац 26 підпункту 16 пункту 14 розділу ІІ
викласти в такій редакції:
“добування, аналітична обробка та
використання в інтересах контррозвідки
упереджувальної інформації про загрози
державній безпеці та ризики державної
безпеки, наміри, плани і дії іноземних держав
та їх структур, а також організацій, окремих
груп та осіб чи про їхні потенційні можливості
щодо реалізації таких намірів, планів і дій
та/або про процеси, події, обставини,
технології, знання, що можуть сприяти
реалізації загроз державній безпеці або
підвищенню ризиків державної безпеки;
-1942- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

розроблення і реалізація заходів щодо
управління ризиками державної безпеки
України”;
в) у статті 5:

розроблення і реалізація заходів щодо
управління ризиками державної безпеки
України”;
-1943- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безпеки, наміри, плани і дії іноземних держав
та їх структур, а також організацій, окремих
груп та осіб чи їх потенційні можливості щодо
реалізації таких намірів, планів і дій та/або
про процеси, події, обставини, технології,
знання, що можуть сприяти реалізації загроз
державній безпеці або підвищенню ризиків
державної безпеки;
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Враховано

Враховано

розроблення і реалізація заходів щодо
управління ризиками державної безпеки
України”;
г) у статті 5:

в) у статті 5:

1197

у назві слова “Право на здійснення”
замінити словом “Суб’єкти ”;

-1944- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

підпункт “в” пункту 13 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту виключити
-1945- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

у назві слова “Право на здійснення”
замінити словом “Суб’єкти ”;

у назві слова “Право на здійснення”
замінити словом “Суб’єкти ”;
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частину другу викласти в такій редакції:

-1946- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт в) підпункту шістнадцятого
пункту чотирнадцятого Прикінцевих та
перехідних положень доповнити новим
абзацом третім такого змісту:
«в частині першій слова «органом
державної
влади»
замінити
словами
«державним органом»;»;
-1947- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1198

1199

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано

частину другу викласти в такій редакції:

1200

“Підрозділи Центрального управління,
регіональних органів (органів військової
контррозвідки) Служби безпеки України
уповноважені здійснювати пошукові та
контррозвідувальні
заходи,
порядок
проведення яких визначається цим Законом та
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.

1201

1202

Управління державної охорони України

-1948- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац третій підпункту в) підпункту
шістнадцятого
пункту
чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень
викласти в такій редакції:
«частини другу і третю замінити п’ятьма
новими частинами такого змісту:»;
-1949- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
“Підрозділи Центрального управління,
регіональних органів (органів військової
контррозвідки) Служби безпеки України
уповноважені здійснювати пошукові та
контррозвідувальні
заходи,
порядок
проведення яких визначається цим Законом та
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
-1950- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
. Підпункт в) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новими абзацами п’ятим
та шостим такого змісту:
«Розвідувальні органи України можуть
проводити контррозвідувальні та пошукові
заходи з метою, визначеною частиною другою
статті 17 Закону України "Про розвідку".»
-1951- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині першій слова
державної
влади»
замінити
«державним органом»;

«органом
словами

частини другу і третю замінити п’ятьма
новими частинами такого змісту:

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано редакційно

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

"Підрозділи Центрального управління,
регіональних органів, органів військової
контррозвідки Служби безпеки України
уповноважені здійснювати пошукові та
контррозвідувальні
заходи,
порядок
проведення яких визначається цим Законом та
нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки України.
Розвідувальні органи України можуть
проводити контррозвідувальні та пошукові
заходи з метою, визначеною частиною другою
статті 17 Закону України "Про розвідку".

Управління державної охорони України
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

може проводити окремі контррозвідувальні
заходи виключно в інтересах забезпечення
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних
систем та оперативних обліків.

Управління державної охорони України
може проводити окремі контррозвідувальні
заходи виключно в інтересах забезпечення
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних
систем та оперативних обліків.

може проводити окремі контррозвідувальні
заходи виключно в інтересах забезпечення
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних
систем та оперативних обліків.

Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної
служби України та розвідувальні органи
України
можуть
проводити
окремі
контррозвідувальні заходи виключно в
інтересах забезпечення безпеки своїх сил і
засобів,
інформаційних
систем
та
оперативних обліків”;

-1952- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної
служби України можуть проводити окремі
контррозвідувальні
заходи
з
метою
забезпечення охорони державного кордону
України, безпеки своїх сил і засобів,
інформаційних систем та оперативних
обліків.
Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Міністерства оборони
України
можуть
проводити
контррозвідувальні
заходи
з
метою
контррозвідувального забезпечення Збройних
сил України.
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту
вважати відповідно частинами сьомою і
восьмою.

Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної
служби України та розвідувальні органи
України
можуть
проводити
окремі
контррозвідувальні заходи виключно в
інтересах забезпечення безпеки своїх сил і
засобів,
інформаційних
систем
та
оперативних обліків”;
-1953- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті в) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень абзац шостий викласти в такій
редакції:
«Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної
служби України можуть проводити окремі
контррозвідувальні
заходи
з
метою
забезпечення охорони державного кордону
України, безпеки своїх сил і засобів,
інформаційних систем та оперативних
обліків.”;».
доповнити новим абзацом сьомим в такій
редакації:
"Підрозділи забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Міністерства оборони
України
можуть
проводити
контррозвідувальні
заходи
з
метою
контррозвідувального забезпечення Збройних
сил України."
-1954- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті в) після абзацу «Підрозділи
забезпечення внутрішньої і власної безпеки

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
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г) доповнити новою статтею 51 такого
змісту:

“Стаття 51. Суб’єкти загальнодержавної
системи забезпечення контррозвідувального
режиму

Служба безпеки України є спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, який координує діяльність суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму у цій сфері.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Державної прикордонної служби України
можуть проводити окремі контррозвідувальні
заходи з метою забезпечення охорони
державного кордону України, безпеки своїх
сил і засобів, інформаційних систем та
оперативних обліків.”.» доповнити новим
абзацом такого змісту:
«У зв’язку з цим частини четверту та п’яту
вважати відповідно частинами шостою і
сьомою.»;
-1955- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Відхилено

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпідпункті "г" підпункту 13
пункту 9 (нова стаття 51 Закону України "Про
контррозвідувальну діяльність") в останньому
абзаці вилучити слова "підприємства,
установи та організації різних форм
власності".
-1956- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

г) доповнити новою статтею 5-1 такого
змісту:
-1957- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

“Стаття 5-1. Суб’єкти загальнодержавної
системи забезпечення контррозвідувального
режиму
-1958- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У абзаці другому підпункту г) підпункту
шістнадцятого
пункту
чотирнадцятого
Прикінцевих та перехідних положень після
слів
"контррозвідувального
режиму"
доповнити словами "в Україні";
-1959- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Служба безпеки України є спеціально
уповноваженим державним органом у сфері
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, який координує діяльність суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму у цій сфері.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ґ) доповнити статтею 51 такого змісту:

“Стаття 51. Суб’єкти загальнодержавної
системи забезпечення контррозвідувального
режиму в Україні

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано редакційно

Служба безпеки України є спеціально
уповноваженим органом державної влади у
сфері забезпечення контррозвідувального
режиму в Україні, який координує діяльність
суб’єктів
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
цій сфері.
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-1960- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)
у підпункті 13:
у підпункті «г»: в абзаці третьому слова
«координує
діяльність
суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму у цій сфері»
замінити словами «здійснює загальну
координацію контррозвідувальної діяльності
відповідно до закону»; в абзаці четвертому
слова «здійснюють контроль за діяльністю
суб’єктів
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, які безпосередньо здійснюють заходи
такого режиму в Україні» замінити словами
«здійснюють
контроль
за
діяльністю
суб’єктів, уповноважених на здійснення
контррозвідувальної діяльності»;
-1961- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці третьому підпункту г) підпункту
16 пункту 14 Прикінцевих та перехідних
положень слова "державним органом"
замінити словами "органом державної влади";
1208

1209

Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Рада
національної безпеки і оборони України є
суб’єктами
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, які в межах своїх повноважень
здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні, які
безпосередньо здійснюють заходи такого
режиму в Україні.
Суб’єктами загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, які безпосередньо здійснюють заходи

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Враховано

-1962- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано

Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Рада
національної безпеки і оборони України є
суб’єктами
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, які в межах своїх повноважень
здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні, які
безпосередньо здійснюють заходи такого
режиму в Україні.
-1963- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Суб’єктами загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму в

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Рада
національної безпеки і оборони України є
суб’єктами
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, які в межах своїх повноважень
здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні, які
безпосередньо здійснюють заходи такого
режиму в Україні.
Суб’єкти загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, заходи із забезпечення його
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із забезпечення контррозвідувального режиму
в Україні у межах своєї компетенції, є:

Україні, які безпосередньо здійснюють заходи
із забезпечення контррозвідувального режиму
в Україні у межах своєї компетенції, є:
-1964- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України, Національна
поліція України, Національна гвардія
України, Міністерство оборони України,
Міністерство закордонних справ України,
Міністерство
інформаційної
політики
України, Генеральний штаб Збройних Сил
України, розвідувальний орган Міністерства
оборони України, Служба зовнішньої
розвідки України, Управління державної
охорони України, Державна прикордонна
служба України та її окремі підрозділи,
Державна фіскальна служба України,
Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, Державна служба фінансового
моніторингу України, Державна міграційна
служба
України,
Державна
служба
спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Державна служба експортного
контролю України, органи судової влади та
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання
у
сфері
зв’язку
та
інформатизації.

Суб’єкти загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні, заходи із забезпечення його
функціонування, а також суб’єкти, які
сприяють
його
функціонуванню,
визначаються Радою національної безпеки та
оборони України за поданням Служби
безпеки України.
-1965- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України, Національна
поліція України, Національна гвардія
України, Міністерство оборони України,
Міністерство закордонних справ України,
Міністерство
інформаційної
політики
України, Генеральний штаб Збройних Сил
України, розвідувальний орган Міністерства
оборони України, Служба зовнішньої
розвідки України, Управління державної
охорони України, Державна прикордонна
служба України та її окремі підрозділи,
Державна фіскальна служба України,
Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, Державна служба фінансового
моніторингу України, Державна міграційна
служба
України,
Державна
служба
спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Державна служба експортного
контролю України, органи судової влади та
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання
у
сфері
зв’язку
та
інформатизації.
-1966- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

функціонування, а також суб’єкти, які
сприяють
його
функціонуванню,
визначаються Радою національної безпеки і
оборони України за поданням Служби
безпеки України.

Відхилено

Відхилено

У «Прикінцевих положеннях», а саме у
змінах
до
Закону
України
«Про
контррозвідувальну діяльність» частину

729

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

четверту статті 5ˡ Закону України «Про
контррозвідувальну діяльність» викласти у
такій редакції:
«Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України, Національна
поліція України, Національна гвардія
України, Міністерство оборони України,
Міністерство закордонних справ України,
Генеральний штаб Збройних Сил України,
розвідувальний орган Міністерства оборони
України, Служба зовнішньої розвідки
України, Управління державної охорони
України, Державна прикордонна служба
України та її окремі підрозділи, Державна
служба України з надзвичайних ситуацій,
Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України».
-1967- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
виключити

1211

Державними
органами,
які
мають
обов’язки зі сприяння функціонуванню
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму, є:

Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Міністерство екології
та природних ресурсів України, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України,

-1968- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Державними
органами,
які
мають
обов’язки зі сприяння функціонуванню
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму, є:
-1969- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

-1970- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

виключити

1212

Висновки, обґрунтування

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Відхилено

Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Міністерство екології
та природних ресурсів України, Міністерство
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Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерство з
питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України,
Міністерство
інфраструктури
України,
Міністерство культури України, Міністерство
молоді та спорту України, Міністерство
освіти і науки України, Міністерство охорони
здоров’я України, Міністерство регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального
господарства
України,
Міністерство соціальної політики України,
Міністерство фінансів України, Міністерство
юстиції України, Державна авіаційна служба
України, Державна служба морського і
річкового транспорту України, Державна
кримінально-виконавча служба України.

економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерство з
питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України,
Міністерство
інфраструктури
України,
Міністерство культури України, Міністерство
молоді та спорту України, Міністерство
освіти і науки України, Міністерство охорони
здоров’я України, Міністерство регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального
господарства
України,
Міністерство соціальної політики України,
Міністерство фінансів України, Міністерство
юстиції України, Державна авіаційна служба
України, Державна служба морського і
річкового транспорту України, Державна
кримінально-виконавча служба України.
-1971- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1213

виключити

1214

Взаємодія та координація суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму, державних
органів, які мають обов’язки зі сприяння
функціонуванню загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму,
та інших органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій різних форм власності,
що залучаються за рішенням суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні для
забезпечення
функціонування
окремих
адміністративно-правових режимів за різними
ступенями (рівнями) контррозвідувального
режиму здійснюється в порядку, що

-1972- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Взаємодія та координація суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму, державних
органів, які мають обов’язки зі сприяння
функціонуванню загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму,
та інших органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій різних форм власності,
що залучаються за рішенням суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні для
забезпечення
функціонування
окремих
адміністративно-правових режимів за різними
ступенями (рівнями) контррозвідувального

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

Взаємодія та координація суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні,
державних органів, які мають обов’язки із
сприяння функціонуванню загальнодержавної
системи забезпечення контррозвідувального
режиму, та інших органів державної влади та
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ та організацій різних
форм власності, що залучаються за рішенням
суб’єктів
загальнодержавної
системи
забезпечення контррозвідувального режиму в
Україні для забезпечення функціонування
окремих адміністративно-правових режимів
за
різними
ступенями
(рівнями)
контррозвідувального режиму, здійснюються
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встановлюється Кабінетом Міністрів України
за поданням Служби безпеки України.

режиму здійснюється в порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України
за поданням Служби безпеки України.
-1973- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)
у підпункті 13: у підпункті «г»: абзаци –
дев’ятий виключити;
-1974- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці шостому підпункту г) підпункту
16 пункту 14 Прикінцевих та перехідних
положень після слів «контррозвідувального
режиму» доповнити словами «в Україні»;

1215

1216

Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації різних форм власності,
які
не
належать
до
суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму та державні
органи, які мають обов’язки зі сприяння
функціонуванню загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму,
залучаються
за
рішенням
суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні для
забезпечення
функціонування
окремих
адміністративно-правових режимів в рамках
контррозвідувального режиму в Україні”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України за поданням Служби
безпеки України.
Враховано

Враховано

-1975- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано частково

Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації різних форм власності,
які
не
належать
до
суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму та державні
органи, які мають обов’язки зі сприяння
функціонуванню загальнодержавної системи
забезпечення контррозвідувального режиму,
залучаються
за
рішенням
суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні для
забезпечення
функціонування
окремих
адміністративно-правових режимів в рамках
контррозвідувального режиму в Україні”;
-1976- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно

Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації різних форм власності,
які
не
належать
до
суб’єктів
загальнодержавної системи забезпечення
контррозвідувального режиму, залучаються
за рішенням суб’єктів загальнодержавної
системи забезпечення контррозвідувального
режиму в Україні для забезпечення
функціонування окремих адміністративноправових
режимів
у
рамках
контррозвідувального режиму в Україні";

у підпункті 13: у підпункті «г»: доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Органи
державної влади та органи місцевого
самоврядування у межах повноважень та у
встановленому законом порядку надають
сприяння
суб’єктам
загальнодержавної
системи забезпечення контррозвідувального
режиму в Україні, які безпосередньо
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здійснюють заходи такого режиму
Україні.»;
-1977- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в
Враховано

д) у статті 6:

ґ) у статті 6:
1218

«в абзаці другому пункту 1 частини першої
слова «здійснення розвідувальної діяльності
проти України спеціальними службами
іноземних держав» замінити словами
«здійснення
розвідувально-підривної
діяльності проти України іноземними
державами та їх структурами»;

-1978- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

«в абзаці другому пункту 1 частини
першої слова «здійснення розвідувальної
діяльності проти України спеціальними
службами іноземних держав» замінити
словами «здійснення розвідувально-підривної
діяльності проти України іноземними
державами та їх структурами»;
-1979- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

у частині першій:
в абзаці другому пункту 1 слова
«здійснення розвідувальної діяльності проти
України спеціальними службами іноземних
держав» замінити словами «здійснення
розвідувально-підривної діяльності проти
України іноземними державами та їх
структурами»;

абзац другий підпункту “ґ” підпункту 13
пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції: “абзац другий пункту 1 частини
першої викласти в такій редакції: “здійснення
розвідувально-підривної діяльності проти
України іноземними державами та їх
структурами, а також організаціями, у тому
числі
організованими
злочинними
угруповуваннями, окремими групами і
особами”.
Обгрунтування: Так, відповідно до
положень пункту 6 частини першої ст. 11
проекту про СБУ передбачено, що відомству
надаються повноваження на здійснення
заходів, спрямованих на попередження та
припинення діяльності на території України
незаконних
збройних
і
воєнізованих
формувань, транснаціональних злочинних
угруповань або інших об’єднань, діяльність
яких створює загрози державній та
національній безпеці.
Протидія таким загрозам з боку відомства
має здійснюватися в першу чергу наявними
лише в СБУ специфічними силами, засобами і
методами
–
контррозвідувальним
інструментарієм.
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В свою чергу на сьогодні положення
Закону України “Про контррозвідувальну
діяльність” не повною мірою конкретизовані
в частині підстав для початку здійснення
контррозвідувальної діяльності стосовно
злочинних організацій, які здійснюють
самостійно чи під керівництвом спеціальних
служб іноземних держав розвідувальнопідривну діяльність проти України.
Відтак,
протидія
організованим
злочинними угрупуванням здійснюється
переважно лише в межах оперативнорозшукової діяльності чи кримінального
провадження.
В
багатьох
випадках
оперативнорозшукового
чи
кримінально-правового
інструментарію для протидії таким явищам
виявляється
недостатньо,
оскільки
розвідувально-підривна діяльність може
вестися з легальних позицій, використовувати
специфічні конспіративні методи, сили і
засоби, протидіяти яким ефективно може
тільки контррозвідка.
З метою усунення зазначеного недоліку
механізму боротьби з явищем організованої
злочинності, приведення Закону України
“Про контррозвідувальну діяльність” у
відповідність до наявних і перспективних
повноважень СБУ та оптимізації діяльності
СБУ пропонується внести редакційні зміни до
підстав
здійснення
контррозвідувальної
діяльності в часині конкретизації положень,
які прямо передбачатимуть право на
здійснення контррозвідувальної діяльності з
метою перевірки за допомогою спеціальних
сил і засобів інформації про розвідувальнопідривну діяльність проти України, що
здійснюється організованими злочинними
угрупуваннями.
-1980- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

734

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац другий підпункту “ґ” підпункту 13
пункту 9 Прикінцевих та перехідних
положень законопроекту (зміни до статті 6
Закону України “Про контррозвідувальну
діяльність”) викласти в такій редакції: “абзац
другий пункту 1 частини першої викласти в
такій редакції: “
здійснення
розвідувально-підривної
діяльності проти України іноземними
державами та їх структурами, а також
організаціями, у тому числі організованими
злочинними угруповуваннями, окремими
групами і особами”.
-1981- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

абзац другий підпункту “ґ” підпункту 13
пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
“абзац другий пункту 1 частини першої
викласти в такій редакції: “здійснення
розвідувально-підривної діяльності проти
України іноземними державами та їх
структурами, а також організаціями, у тому
числі
організованими
злочинними
угруповуваннями, окремими групами і
особами”.
-1982- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Враховано частково

“абзац другий пункту 1 частини першої
викласти в такій редакції: “здійснення
розвідувально-підривної діяльності проти
України іноземними державами та їх
структурами, а також організаціями, у тому
числі
організованими
злочинними
угруповуваннями, окремими групами і
особами”.
-1983- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац 45 підпункту 13 пункту 9 Розділу ІІ
викласти у такій редакції: «абзац другий
пункту 1 частини першої викласти в такій
редакції:
“здійснення
розвідувально-
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№

1219

1220

Редакція, прийнята в першому читанні

абзац другий пункту 2 частини першої
викласти у такій редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підривної
діяльності
проти
України
іноземними державами та їх структурами, а
також
організаціями,
у
тому
числі
організованими злочинними угрупуваннями,
окремими групами і особами”.»
-1984- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано частково

Абзац другий підпункту “ґ” пункту 13
Прикінцевих та перехідних положень
законопроекту (зміни до статті 6 Закону
України
“Про
контррозвідувальну
діяльність”) викласти в такій редакції: “абзац
другий пункту 1 частини першої викласти в
такій редакції: “здійснення розвідувальнопідривної
діяльності
проти
України
іноземними державами та їх структурами, а
також
організаціями,
у
тому
числі
організованими
злочинними
угруповуваннями, окремими групами і
особами”.
-1985- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Абзац другий підпункту «ґ» пункту 13
Прикінцевих та перехідних положень
законопроекту (зміни до статті 6 Закону
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність») викласти в такій редакції:
«ґ) у статті 6: «абзац другий пункту 1
частини першої викласти в такій редакції:
«здійснення
розвідувально-підривної
діяльності проти України іноземними
державами та їх структурами, а також
організаціями, у тому числі організованими
злочинними угруповуваннями, окремими
групами і особами».
-1986- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

абзац другий пункту 2 частини першої
викласти у такій редакції:
-1987- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

у пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, оборонного,
науково-технічного,
економічного,

“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
закордонних
дипломатичних установ України (в тому числі
безпеки
співробітників
закордонних
дипломатичних установ України та членів їх
сімей, а також громадян України, відряджених
до держави перебування, які обізнані з
відомостями, що становлять державну
таємницю), економічного, інформаційного,
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки,
оборонно-промислового і транспортного
комплексів, національної системи зв’язку,
об'єктів критичної інфраструктури, військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави”;

державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
закордонних
дипломатичних установ України (в тому числі
безпеки
співробітників
закордонних
дипломатичних установ України та членів їх
сімей, а також громадян України, відряджених
до держави перебування, які обізнані з
відомостями, що становлять державну
таємницю), економічного, інформаційного,
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки,
оборонно-промислового і транспортного
комплексів, національної системи зв’язку,
об'єктів критичної інфраструктури, військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави”;
Абзац шостий пункту 2 частини першої
статті 6 після слів « конфіденційного
співробітництва» доповнити словами «, а
також осіб, яким надається дозвіл на
перебування без супроводу в контрольованих
та стерильних зонах, зонах обмеженого
доступу, що охороняються, та критичних
частинах таких зон аеропортів».
-1988- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

В статті 6 підпункту 13 пункту 9 слово
«економічного» вилучити.
-1989- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформаційного
потенціалу,
охорони
державної таємниці, кібербезпеки, військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження,
органів державної влади, центральних органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до законів України, оборонно-промислового і
транспортного комплексів, національної
системи
зв’язку,
об'єктів
критичної
інфраструктури,
сфери
міжнародних
відносин”;
абзац четвертий виключити;

“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
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Висновки, обґрунтування

ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
закордонних
дипломатичних установ України (в тому числі
безпеки
співробітників
закордонних
дипломатичних установ України та членів їх
сімей, а також громадян України, відряджених
до держави перебування, які обізнані з
відомостями, що становлять державну
таємницю),
інформаційного,
науковотехнічного
потенціалу,
кібербезпеки,
оборонно-промислового і транспортного
комплексів, національної системи зв’язку,
об'єктів критичної інфраструктури, військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави”;
-1990- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Слова "закордонних дипломатичних
установ України (в тому числі безпеки
співробітників
закордонних
дипломатичних установ України та членів
їх сімей, а також громадян України,
відряджених до держави перебування, які
обізнані з відомостями, що становлять
державну таємницю)," виключити
-1991- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац четвертий підпункту “ґ” підпункту
13 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»
законопроекту
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

викласти
в
такій
редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;”.
Обгрунтування:
Законом України “Про розвідку” (№ 912IX від 17.09.2020) було внесено зміни до
пункту 2 частини першої статті 6 Закону
України
“Про
контррозвідувальну
діяльність”.
Зокрема, перелік підстав для проведення
контррозвідувальної
діяльності
вже
доповнено підставою щодо виконання
визначених
законом
завдань
щодо
контррозвідувального
забезпечення
закордонних
дипломатичних
установ
України, безпеки співробітників цих установ
та членів їх сімей у державі перебування,
відряджених за кордон громадян України, які
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Пропозиції та поправки до проекту

обізнані у відомостях, що становлять
державну таємницю, а також охорони
державної таємниці в цих установах.
У
зв’язку
з
цим
пропонована
законопроектом реєстр. № 3196-д редакція,
якою вносяться зміни до абзацу другого
пункту 2 частини першої статті 6 Закону
України
“Про
контррозвідувальну
діяльність”, не узгоджується зі змінами, які
вже були внесені до вказаного положення
Законом України “Про розвідку”.
З метою уникнення вказаного недоліку
пропоную викласти абзац другий пункту 2
частини першої статті 6 Закону “Про
контррозвідувальну
діяльність”
у
вищенаведеній редакції.
-1992- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Абзац четвертий підпункту “ґ” пункту 13
Прикінцевих та перехідних положень
законопроекту (зміни до абзацу другого
пункту 2 частини першої статті 6 Закону “Про
контррозвідувальну
діяльність”)
пропонується викласти в такій редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
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Висновки, обґрунтування

національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;”.
-1993- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова
"місцевого
самоврядування"
замінити
словами
"органів
місцевого
самоврядування"
-1994- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано частково

абзац четвертий підпункту “ґ” підпункту
13 пункту 9 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»
законопроекту
викласти в такій редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;”.
-1995- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

В абзаці 47 підпункту 13 пункту 9 Розділу
ІІ слова «закордонних дипломатичних
установ України (в тому числі безпеки
співробітників закордонних дипломатичних
установ України та членів їх сімей, а також
громадян України, відряджених до держави
перебування, які обізнані з відомостями, що
становлять
державну
таємницю),»
виключити.
-1996- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано частково

Абзац четвертий підпункту “ґ” пункту 13
Прикінцевих та перехідних положень
законопроекту (зміни до абзацу другого
пункту 2 частини першої статті 6 Закону “Про
контррозвідувальну діяльність”) пропонуємо
викласти
в
такій
редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;”.
-1997- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Абзац четвертий підпункту «ґ» пункту 13
Прикінцевих та перехідних положень
законопроекту (зміни до абзацу другого
пункту 2 частини першої статті 6 Закону «Про
контррозвідувальну діяльність») пропоную
викласти
в
такій
редакції:
«контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;».
-1998- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Абзац четвертий підпункту “ґ” пункту 13
Прикінцевих та перехідних положень
законопроекту (зміни до абзацу другого
пункту 2 частини першої статті 6 Закону “Про
контррозвідувальну діяльність”) пропонуємо
викласти в такій редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
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виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;”.
-1999- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті ґ) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень абзац другий викласти в такій
редакції, у зв’язку із цим, абзац четвертий
виключити:
«“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави,
оборонного,
науково-технічного,
економічного, інформаційного потенціалу,
охорони державної таємниці, кібербезпеки,
військово-технічного
співробітництва,
дотримання
міжнародних
режимів
нерозповсюдження, органів державної влади,
центральних органів виконавчої влади та
місцевого
самоврядування,
системи
правосуддя
та
органу
конституційної
юрисдикції, системи прокуратури України,
державних
правоохоронних
органів,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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державних
правоохоронних
органів
спеціального призначення, розвідувальних
органів, Збройних Сил України, військових
формувань з правоохоронними функціями та
інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної інфраструктури;”».
-2000- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті ґ) у статті 6: в абзаці другому
пункту 2 частини першої слова «реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави,»
замінити словами «сфери міжнародних
відносин»,
1221

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

-2001- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Відхилено

Підпункт “ґ” пункту 13 доповнити новим
абзацом такого змісту:
“в абзаці четвертому пункту 2 частини
першої
словосполучення
“контррозвідувальний захист” замінити на
словосполучення
“контррозвідувальне
забезпечення”
-2002- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано редакційно

Підпункт 13 пункту 9 Розділу ІІ доповнити
новим абзацом 48 такого змісту: «доповнити
новим абзацом такого змісту: «в абзаці
четвертому пункту 2 частини першої
словосполучення
«контррозвідувальний
захист» замінити на словосполучення
«контррозвідувальне
забезпечення».»
Відповідно абзац 48 вважати абзацом 49.
-2003- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

абзац
сьомий
доповнити
словами
"забезпечення безпеки власних баз та банків
даних,
інформаційних
масивів,
інформаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних систем, оперативних
обліків";

Підпункт «ґ» пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень законопроекту (зміни до
статті
6
Закону
України
«Про
контррозвідувальну діяльність») доповнити
новим абзацом такого змісту: «в абзаці
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1222

1223

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині другій слова «посадових осіб,
стосовно яких здійснюється державна
охорона» виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

четвертому пункту 2 частини першої
словосполучення
«контррозвідувальний
захист» замінити на словосполучення
«контррозвідувальне забезпечення».
-2004- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

абзац сьомий частини другої статті 6 після
слів
"контррозвідувальної
діяльності"
доповнити словами ", забезпечення безпеки
власних баз та банків даних, інформаційних
масивів, інформаційних та інформаційнотелекомунікаційних систем, оперативних
обліків.":
-2005- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

у частині другій слова «посадових осіб,
стосовно яких здійснюється державна
охорона» виключити;
-2006- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац восьмий підпункту ґ) підпункту 16
пункту 14 Прикінцевих та перехідних
положень виключити;

-2007- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
частину другу викласти у такій редакції:
«Підставами
для
проведення
контррозвідувальних
заходів:
розвідувальними органами України - випадки
зазначені у статті 17 Закону України "Про
розвідку";
Підрозділами забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Міністерства оборони
України – потреби забезпечення безпеки сил і
засобів Збройних сил України;
Управлінням державної охорони України –
потреби забезпечення безпеки своїх сил і
засобів,
інформаційних
систем
та
оперативних обліків;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

частину другу викласти в такій редакції:
«Підставами
для
проведення
контррозвідувальних заходів є:
для розвідувальних органів України випадки, зазначені у статті 17 Закону України
"Про розвідку";
для підрозділів забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Міністерства оборони
України – потреби забезпечення безпеки сил і
засобів Збройних Сил України;
для Управління державної охорони
України – потреби забезпечення безпеки своїх
сил і засобів, інформаційних систем та
оперативних обліків;
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підрозділами Державної прикордонної
служби України - потреби забезпечення
охорони державного кордону України,
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних
систем та оперативних обліків.»;
-2008- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
в частині другій статті 6 Закону України
"про кронтррозвідувальну діяльність" в абзаці
п'ятому після слова "підрозділами" доповнити
словами "забезпечення внутрішньої і власної
безпеки" ;
1224

1225

у частині третій слово “розвідувальної”
замінити словом “розвідувально-підривної” та
доповнити частину словами «результатах
контррозвідувального опитування»;

Висновки, обґрунтування

Враховано

-2009- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано

у частині третій слово “розвідувальної”
замінити словом “розвідувально-підривної”
та доповнити частину словами «результатах
контррозвідувального опитування»;
-2010- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

для підрозділів забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної
служби України - потреби забезпечення
охорони державного кордону України,
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних
систем та оперативних обліків»;

у частині третій:
слово “розвідувальної” замінити словом
“розвідувально-підривної”;
доповнити
словами
«результатах
контррозвідувального опитування»;

підпункт “ґ” підпункту 13 пункту 9 Розділу
ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту: “в абзаці четвертому пункту 2
частини
першої
словосполучення
“контррозвідувальний захист” замінити на
словосполучення
“контррозвідувальне
забезпечення”.
Обгрунтування:
У тексті законопроекту, як і в Законі
України “Про контррозвідувальну діяльність”
застосовується поняття “контррозвідувальне
забезпечення”. Натомість у абзаці четвертому
частини другої статті 6 Закону України “Про
контррозвідувальну діяльність” застосовано
термін “контррозвідувальний захист”.
Зважаючи
на
те,
що
термін
“контррозвідувальне забезпечення” за своїм
змістом та значенням є більш широким,
фактично
включає
в
себе
контррозвідувальний захист відповідних
об’єктів, більш точно і однозначно відображає
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сутність напряму відповідної діяльності, а
також з метою забезпечення подальшого
коректного правозастосування законодавчого
положення, пропоную замінити термін
“контррозвідувальний
захист”
на
“контррозвідувальне забезпечення”.
-2011- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Враховано редакційно

підпункт “ґ” підпункту 13 пункту 9 Розділу
ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту: “в абзаці четвертому пункту 2
частини
першої
словосполучення
“контррозвідувальний захист” замінити на
словосполучення
“контррозвідувальне
забезпечення”.
-2012- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано редакційно

Підпункт “ґ” пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень законопроекту (зміни до
статті
6
Закону
України
“Про
контррозвідувальну діяльність”) доповнити
новим абзацом такого змісту:
“в абзаці четвертому пункту 2 частини
першої
словосполучення
“контррозвідувальний захист” замінити на
словосполучення
“контррозвідувальне
забезпечення”.
-2013- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано редакційно

Підпункт “ґ” пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень законопроекту (зміни до
статті
6
Закону
України
“Про
контррозвідувальну діяльність”) доповнити
новим абзацом такого змісту: “в абзаці
четвертому пункту 2 частини першої
словосполучення
“контррозвідувальний
захист” замінити на словосполучення
“контррозвідувальне забезпечення”.
-2014- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт “ґ” пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень законопроекту (зміни до
статті
6
Закону
України
“Про
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контррозвідувальну діяльність”) доповнити
новим абзацом такого змісту: “в абзаці
четвертому пункту 2 частини першої
словосполучення
“контррозвідувальний
захист” замінити на словосполучення
“контррозвідувальне забезпечення”.
-2015- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення у підпідпункті "е" підпункту 13
пункту 9 (зміни до статті 7 Закону України
"Про контррозвідувальну діяльність") новий
пункт 35 вилучити.
-2016- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

е) у статті 7:

е) у статті 7:

1227

-2017- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

Стаття 7. Функції і повноваження органів,
підрозділів та співробітників Служби безпеки
України, що здійснюють контррозвідувальну
діяльність
-2018- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

внести зміни до ппп. е пп. 13 п. 9 розділу ІІ,
а саме доповнити такими положеннями:
частину першу доповнити словами:
«відповідно до вимог Закону України "Про
оперативно-розшукову
діяльність"
та
Кримінального
процесуального
кодексу
України.»;
Обґрунтування: пропонується зберегти
норми чинних законів щодо зовнішнього
(судового, прокурорського) контролю за
виконанням Службою безпеки України своїх
повноважень, а також врахувати міжнародні
стандарти демократичного цивільного та
зовнішнього
контролю
за
діяльністю
спецслужб (висновки ОБСЄ та Міжнародної
дорадчої групи);
-2019- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено
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у частині другій:

Пропозиції та поправки до проекту

до пункту 13 щодо змін у Законі України
"Про
контррозвідувальну
діяльність"
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№ 12, ст. 89 із наступними змінами): у пункті
«е» : у статті 7: частину першу доповнити
словами: «відповідно до вимог Закону
України
"Про
оперативно-розшукову
діяльність" та Кримінального процесуального
кодексу України.»;
-2020- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині другій:

у частині другій:
1229

1230

слова “мають право” замінити словами “в
межах компетенції уповноважені”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

-2021- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
слова “мають право” замінити словами “в
межах компетенції уповноважені”;
-2022- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
слова “мають право” замінити словом
“уповноважені”;

-2023- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

слова “мають право” замінити словом
“уповноважені”;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

пункт 1 викласти в такій редакції:

пункт 1 викласти в такій редакції:
1231

“1)
здійснювати
пошукові
та
контррозвідувальні заходи, в тому числі ті, які
здійснюються на підставі рішення суду
відповідно до статті 82 цього Закону”;

-2024- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

“1)
здійснювати
пошукові
та
контррозвідувальні заходи, в тому числі ті, які
здійснюються на підставі рішення суду
відповідно до статті 8-2 цього Закону”;
-2025- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

у пункті 1 слова «в тому числі ті, які
здійснюються на підставі рішення суду
відповідно до статті 82 цього Закону;»
виключити;
-2026- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

“1)
здійснювати
пошукові
контррозвідувальні заходи;"

та

у пункті 1 слова «в тому числі ті, які
здійснюються на підставі рішення суду
відповідно до статті 82 цього Закону;»
виключити;
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1232

у пункті 2 слова “розвідувальні,
терористичні та інші посягання” замінити
словами
“розвідувальні,
підривні,
терористичні та інші посягання”;

1233

пункт 3 замінити пунктами такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2027- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

у пункті 2 слова “розвідувальні,
терористичні та інші посягання” замінити
словами
“розвідувальні,
підривні,
терористичні та інші посягання”;
-2028- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у пункті 2 слова “розвідувальні,
терористичні та інші посягання” замінити
словами
“розвідувально-підривні,
терористичні та інші посягання”;
пункт 3 викласти в такій редакції:

пункт 3 замінити пунктами такого змісту:
-2029- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано редакційно

пункт 3 статті 7 викласти у такій редакції:
1234

“3) проводити контррозвідувальні та
спеціальні
інформаційні
операції,
контррозвідувальне впровадження;

Враховано

“3) проводити контррозвідувальні та
спеціальні
інформаційні
операції,
контррозвідувальне впровадження;
-2031- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано частково

"3)
проводити
контррозвідувальні
операції,
контррозвідувальне
впровадження;"
-2032- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

“3)
проводити
контррозвідувальні
операції, контррозвідувальне впровадження;
-2033- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

3) проводити контррозвідувальні та
спеціальні
інформаційні
операції,
контррозвідувальне впровадження;
-2034- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
. У підпункті е) підпункту 16 пункту 14
Прикінцевих та перехідних положень
доповнити новим абзацом дев’ятим такого
змісту: «доповнити підпунктами 31-37 такого
змісту:»;

1235

1236

-2030- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

31)
здійснювати
контррозвідувальне
опитування осіб які мають допуск до
державної, розвідувальної таємниці та\або у
зв’язку з їх допуском до державної,
розвідувальної таємниці, дипломатичних та

-2035- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
3-1) здійснювати контррозвідувальне
опитування осіб, які мають допуск до
державної, розвідувальної таємниці та\або у
зв’язку з їх допуском до державної,

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
Враховано редакційно

“3) проводити контррозвідувальні та
спеціальні
інформаційні
операції,
контррозвідувальне впровадження;"

доповнити пунктами 31-37 такого змісту:

"31) здійснювати контррозвідувальне
опитування осіб, які мають допуск до
державної, розвідувальної таємниці та/або у
зв’язку з їх допуском до державної,
розвідувальної таємниці, дипломатичних та
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адміністративних службовців Міністерства
закордонних справ які відряджаються,
знаходяться
або
повертаються
з
довготривалого закордонного відрядження,
військовослужбовців, осіб що працюють з
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, які працюють на
об'єктах критичної інфраструктури та у інших
передбачених законодавством випадках;

розвідувальної таємниці, дипломатичних та
адміністративних службовців Міністерства
закордонних справ, які відряджаються,
знаходяться
або
повертаються
з
довготермінового
відрядження,
військовослужбовців, осіб, які працюють з
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, які працюють на
об'єктах критичної інфраструктури та у інших
передбачених законодавством випадках;
-2036- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити зміни

1237

32) здійснювати опитування осіб, у тому

-2037- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
31)
здійснювати
контррозвідувальне
опитування осіб, які мають допуск до
державної, розвідувальної таємниці та\або у
зв’язку з їх допуском до державної,
розвідувальної таємниці, дипломатичних та
адміністративних службовців Міністерства
закордонних справ, які відряджаються,
знаходяться
або
повертаються
з
довготермінового
відрядження,
військовослужбовців, осіб, які працюють з
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, які працюють на
об'єктах критичної інфраструктури, та інших
осіб у випадках передбачених пунктом 9
статті 11 Закону України "Про Службу
безпеки України" та у інших передбачених
законодавством випадках;
-2038- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці десятому підпункту 16 пункту 14
Прикінцевих та перехідних положень після
слів «Міністерства закордонних справ»
доповнити словом «України»;
після слова "пунктом" цифру "9" замінити
цифрою "10"
-2039- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

адміністративних службовців Міністерства
закордонних
справ
України,
які
відряджаються, знаходяться або повертаються
з
довготермінового
відрядження,
військовослужбовців, осіб, які працюють з
ядерними матеріалами та на ядерних
установках, а також осіб, які працюють на
об'єктах критичної інфраструктури, та інших
осіб у випадках, передбачених пунктом 10
статті 11 Закону України "Про Службу
безпеки України", та в інших передбачених
законодавством випадках;

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано частково

32) здійснювати контррозвідувальне та
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числі без розкриття справжньої мети таких
заходів та з використанням технічних засобів
реєстрації реакцій людини одержувати від них
документи, знімати з документів копії;

3-2) здійснювати опитування осіб за їх
згодою, у тому числі без розкриття своєї
належності до Служби безпеки України та
справжньої мети таких заходів, та отримувати
від них інформацію;

інші опитування осіб, отримувати від них
інформацію;

-2040- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

32) здійснювати опитування осіб за
згодою, у тому числі без розкриття
справжньої мети таких заходів та з
використанням технічних засобів реєстрації
реакцій людини одержувати від них
документи, знімати з документів копії;
-2041- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано редакційно

П. 3-2 викласти в такій редакції "у
визначеному законом порядку здійснювати
опитування осіб з використанням технічних
засобів
реєстрації
реакцій
людини,
одержувати від них документи, знімати з
документів копії"
-2042- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

У підпункті е) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень абзац десятий викласти в такій
редакції:
«3-2) здійснювати контррозвідувальне
опитування осіб та інші опитування осіб за їх
згодою, у тому числі без розкриття своєї
належності до Служби безпеки України та
справжньої мети таких заходів, та отримувати
від них інформацію;
-2043- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Забродський
М. В. (р.к. №189), Н.д. Верещук І. А. (р.к.
№29), Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85),
Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д.
Мисягін Ю. М. (р.к. №243)
пункт 3-2 частини 2 викласти в такій
редакції: «здійснювати контррозвідувальне та

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
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33)
здійснювати
у
визначеному
законодавством
України
порядку
контрольоване (під оперативним контролем)
пересування осіб та/або контрольоване (під
оперативним
контролем)
переміщення
предметів через державний та митний кордон
України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інші опитування осіб, отримувати від них
інформацію;»;
-2044- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

3-3)
здійснювати
у
визначеному
законодавством
України
порядку
контрольоване (під оперативним контролем)
пересування осіб та/або контрольоване (під
оперативним
контролем)
переміщення
предметів через державний та митний кордон
України;
-2045- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 33 виключити;
Обґрунтування: повноваження залишають
умови для продовження корупційних дій, які
має подолати законопроект;
-2046- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

33)
здійснювати
у
визначеному
законодавством порядку контрольоване (під
оперативним контролем) пересування осіб
та/або контрольоване (під оперативним
контролем) переміщення предметів через
державний та митний кордон України;

пункт 3-3 виключити;
1239

1240

34) заходити до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб за згодою їх власників
або володільців, у тому числі без розкриття
своєї належності до Служби безпеки України
та справжньої мети таких заходів;

35) здійснювати обмеження доступу до
визначених (ідентифікованих) інформаційних
ресурсів (сервісів) з метою недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,

-2047- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

3-4) заходити до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб за згодою їх власників
або володільців, у тому числі без розкриття
своєї належності до Служби безпеки України
та справжньої мети таких заходів;
-2048- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

34) заходити до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб у визначеному
законодавством України порядку, у тому
числі без розкриття своєї належності до
Служби безпеки України та справжньої мети
таких заходів;
-2049- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

3-5) здійснювати обмеження доступу до
визначених (ідентифікованих) інформаційних
ресурсів (сервісів) з метою недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України

34) заходити до приміщень та на земельні
ділянки фізичних осіб за згодою їх власників
або володільців, у тому числі без розкриття
своєї належності до Служби безпеки України
та справжньої мети таких заходів;

35) здійснювати на підставі рішення суду
тимчасове обмеження доступу до визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів) у порядку, встановленому законом,
з метою недопущення терористичного акту
або
вчинення
розвідувально-підривної
діяльності на шкоду Україні, протидії
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спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, загострення суспільнополітичної та соціально-економічної ситуації,
тих які використовуються для організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання;

спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, загострення суспільнополітичної та соціально-економічної ситуації,
тих які використовуються для організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання;
-2050- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)
Викласти пункт
такій редакції:
"35) звертатися до суду з вимогою
обмеження доступу до визначеної інформації,
а у разі неможливості обмеження доступу до
інформації
–
блокування
визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів), з використанням технічних засобів,
що
встановлюються
операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання, винятково у разі,
якщо таке обмеження є необхідним для
недопущення
терористичного
акту,
припинення
розвідувально-підривної
діяльності на шкоду Україні, протидії
проведенню проти України спеціальних
інформаційних операцій, спрямованих на
підрив конституційного ладу, порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, або якщо така інформація або
інформаційний
ресурс
(сервіс)
використовується для організації, підготовки,
вчинення, фінансування, сприяння або
приховування
акту
несанкціонованого
втручання в діяльність об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури"
-2051- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

проведенню проти України спеціальних
інформаційних операцій, спрямованих на
підрив конституційного ладу, порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної
ситуації,
які
використовуються
для
організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання;

35 у

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 35 статті 7 виключити
-2052- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-2053- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано редакційно

35)

за рішенням суду здійснювати
обмеження
доступу
до
визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, загострення суспільнополітичної та соціально-економічної ситуації,
тих які використовуються для організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання;
-2054- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

У п. 3-5 слова "здійснювати обмеження
доступу" замінити словами "на підставі
рішення суду, що набрало законної сили",
слова "загострення суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації" - вилучити,
перед словами "з використанням технічних
засобів," додати слова " у визначеному
законом порядку"
-2055- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

п.35

Пропонується викласти
у новій
редакції.
35) звертатися до суду з вимогою
обмеження доступу до визначеної інформації,
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а у разі неможливості обмеження доступу до
інформації
–
блокування
визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів), з використанням технічних засобів,
що
встановлюються
операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання, винятково у разі,
якщо таке обмеження є необхідним для
недопущення
терористичного
акту,
припинення
розвідувально-підривної
діяльності на шкоду Україні, протидії
проведенню проти України спеціальних
інформаційних операцій, спрямованих на
підрив конституційного ладу, порушення
суверенітету і територіальної цілісності
України, або якщо така інформація або
інформаційний
ресурс
(сервіс)
використовується для організації, підготовки,
вчинення, фінансування, сприяння або
приховування
акту
несанкціонованого
втручання в діяльність об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури;
-2056- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано частково

У підпункті 3⁵ пункту 3 статті 7 Закону
України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»: після слова «здійснювати»
доповнити словами «на підставі рішення
суду»; слова та знак «загострення суспільнополітичної
та
соціально-економічної
ситуації,»
виключити;
слова
«з
використанням технічних засобів, що
встановлюються операторами, провайдерами
телекомунікацій та іншими суб’єктами
господарювання» замінити словами «у
порядку, встановленому законом».
-2057- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У розділі ІI законопроекту у абзаці
п’ятому підпункту «е» підпункту 13 пункту 9
пункт 3-5 частини другої статті 7 Закону
викласти у редакції:
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Висновки, обґрунтування

«3-5) звертатися до суду з вимогою
обмеження доступу до визначеної інформації,
а у разі неможливості обмеження доступу до
інформації
–
блокування
визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів), з використанням технічних засобів,
що
встановлюються
операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання, винятково у разі,
якщо така інформація поширена або
інформаційний
ресурс
(сервіс)
використовується
з
метою
вчинення
терористичного
акту,
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні,
проведення
проти
України
спеціальних
інформаційних
операцій,
спрямованих на підрив конституційного ладу,
порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, або для організації,
підготовки,
вчинення,
фінансування,
сприяння
або
приховування
акту
несанкціонованого втручання в діяльність
об’єктів
критичної
інформаційної
інфраструктури».
-2058- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у підпункті «е» абзаци чотирнадцятий
виключити;
-2059- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“13)
у
Законі
України
"Про
контррозвідувальну діяльність" (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89
із наступними змінами):
е) у статті 7:
“3-5) здійснювати, за рішенням суду,
обмеження
доступу
до
визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні, протидії проведенню проти України
спеціальних
інформаційних
операцій,
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36) здійснювати перевірку осіб у зв’язку із
призначенням на відповідальні та особливо
відповідальні посади державної служби та
посади державної служби категорії "Б" у
державному органі, юрисдикція якого
поширюється на всю територію України,
територію однієї або кількох областей, міста
Києва або Севастополя, та їх апаратах,
адміністративні
посади
в
системі
Прокуратури України та судових органах на
предмет їх можливої причетності до
діяльності спеціальних служб іноземних
країн, надавати державним органам України
пропозиції щодо відмови у прийнятті осіб, які
мають громадянство (підданство) іншої
держави, на роботу до таких органів України,
а також вносити пропозиції Президенту
України щодо надання та відмови у наданні
іноземцям доступу до державної таємниці»;

Пропозиції та поправки до проекту

спрямованих на порушення суверенітету і
територіальної
цілісності
України,
використання для організації, підготовки,
вчинення, фінансування, сприяння або
приховування
акту
несанкціонованого
втручання в діяльність об’єктів критичної
інфраструктури, з використанням технічних
засобів, що встановлюються операторами,
провайдерами телекомунікацій та іншими
суб’єктами господарювання;”;
-2060- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Веніславський Ф. В. (р.к. №85), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Верещук І. А. (р.к. №29), Н.д. Костенко Р. В.
(р.к. №221), Н.д. Здебський Ю. В. (р.к.
№373)
6. В пункті 3-5 частини 2 після слів
«інформаційних
ресурсів
(сервісів)»
доповнити
словами
«у
порядку
встановленому законом»;
-2061- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
3-6) здійснювати перевірку осіб у зв’язку із
призначенням на відповідальні та особливо
відповідальні посади державної служби та
посади державної служби категорії "Б" у
державному органі, юрисдикція якого
поширюється на всю територію України,
територію однієї або кількох областей, міста
Києва або Севастополя, та їх апаратах,
адміністративні
посади
в
системі
Прокуратури України та судових органах на
предмет їх можливої причетності до
діяльності спеціальних служб іноземних
країн, надавати державним органам України
пропозиції щодо відмови у прийнятті осіб, які
мають громадянство (підданство) іншої
держави, на роботу до таких органів України,
а також вносити пропозиції Президенту
України щодо надання та відмови у наданні
іноземцям доступу до державної таємниці»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

36) здійснювати перевірку осіб у зв’язку із
призначенням на відповідальні та особливо
відповідальні посади державної служби та
посади державної служби категорії "Б" у
державному органі, юрисдикція якого
поширюється на всю територію України,
територію однієї або кількох областей, міста
Києва або Севастополя, та їх апаратах,
адміністративні посади в системі прокуратури
України та судових органах на предмет їх
можливої
причетності
до
діяльності
спеціальних служб іноземних країн, надавати
державним органам пропозиції щодо відмови
у прийнятті осіб, які мають громадянство
(підданство) іншої держави, на роботу до
таких органів;
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-2062- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити зміни
-2063- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
здійснювати перевірку осіб у зв’язку із
призначенням на відповідальні та особливо
відповідальні посади державної служби та
посади державної служби категорії "Б" у
державному органі, юрисдикція якого
поширюється на всю територію України,
територію однієї або кількох областей, міста
Києва або Севастополя, та їх апаратах,
адміністративні
посади
в
системі
Прокуратури України та судових органах на
предмет їх можливої причетності до
діяльності спеціальних служб іноземних
країн, надавати державним органам України
обґрунтовані пропозиції щодо відмови у
прийнятті осіб, які мають громадянство
(підданство) іншої держави, на роботу до
таких органів України, а також вносити
обґрунтовані пропозиції Президенту України
щодо надання та відмови у наданні іноземцям
доступу до державної таємниці»;
-2064- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано редакційно

36)

Відхилено

П. 3-6 - вилучити
-2065- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

1242

Абзац чотирнадцятий підпункту «е»
підпункту 13 пункту 9 розділу ІІ
законопроекту виключити.
-2066- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 16
пункту 14 Прикінцевих та перехідних
положень слова «, а також вносити пропозиції
Президенту України щодо надання та відмови
у наданні іноземцям доступу до державної
таємниці» виключити;
-2067- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

37)

вносити

пропозиції

Президенту
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пункт 4 викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У підпункті е) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новим абзацом в такій
редакції:
«37) вносити пропозиції Президенту
України щодо надання та відмови у наданні
іноземцям доступу до державної таємниці;».
-2068- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

України щодо надання та відмови у наданні
іноземцям доступу до державної таємниці»;

Враховано

пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

пункт 4 викласти в такій редакції:
1244

1245

1246

“4) мати гласних і негласних штатних і
позаштатних працівників; використовувати
добровільну
допомогу
фізичних
та
юридичних осіб”;

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5) витребовувати, збирати і вивчати, за
наявності визначених законом підстав,
документи та відомості, що характеризують
діяльність підприємств, установ, організацій,

-2069- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

“4) мати гласних і негласних штатних і
позаштатних працівників; використовувати
добровільну
допомогу
фізичних
та
юридичних осіб”;
-2070- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у підпункті «е» абзац сімнадцятий
виключити;
-2071- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпідпункті "е" підпункту 13
пункту 9 (зміни до статті 7 Закону України
"Про контррозвідувальну діяльність") зміни
до пункту 5 вилучити, залишивши його у
чинній редакції.
-2072- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

пункт 5 викласти в такій редакції:
“4) використовувати гласних і негласних
штатних
і
позаштатних
працівників,
добровільну
допомогу
фізичних
та
юридичних осіб на платній чи безоплатній
основі”;
-2073- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у підпункті «е» абзац вісімнадцятий
виключити;
-2074- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

“5) витребовувати, збирати і вивчати, за
наявності визначених законом підстав,
документи та відомості, що характеризують

“4) використовувати гласних і негласних
штатних
і
позаштатних
працівників,
добровільну
допомогу
фізичних
та
юридичних осіб на платній чи безоплатній
основі;

5) витребовувати, збирати і вивчати, за
наявності визначених законом підстав,
документи та відомості, що характеризують
діяльність підприємств, установ, організацій,
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а також спосіб життя окремих осіб, джерела і
розміри їх доходів для попередження і
припинення
розвідувальних,
підривних,
терористичних та інших протиправних
посягань на державну безпеку України;
отримувати від операторів та провайдерів
телекомунікацій технологічну та іншу
інформацію про функціонування мереж, у
тому числі з обмеженим доступом, на умовах,
визначених володільцем цієї інформації та
підрозділом Служби безпеки України, який
уповноважений
проводити
оперативнотехнічні заходи; брати участь у перевірці
походження інвестицій з метою недопущення
процесу укладання і реалізації операторами
(власниками)
об’єктів
критичної
інфраструктури угод, що можуть негативно
вплинути на безпеку, цілісність, стійкість та
безперервність функціонування об’єктів
критичної інфраструктури, або спроб
використання
об’єктів
критичної
інфраструктури у фінансуванні терористичної
та розвідувально-підривної діяльності”;

діяльність підприємств, установ, організацій,
а також спосіб життя окремих осіб, джерела і
розміри їх доходів для попередження і
припинення
розвідувальних,
підривних,
терористичних та інших протиправних
посягань на державну безпеку України;
отримувати від операторів та провайдерів
телекомунікацій технологічну та іншу
інформацію про функціонування мереж, у
тому числі з обмеженим доступом, на умовах,
визначених володільцем цієї інформації та
підрозділом Служби безпеки України, який
уповноважений
проводити
оперативнотехнічні заходи; брати участь у перевірці
походження інвестицій з метою недопущення
процесу укладання і реалізації операторами
(власниками)
об’єктів
критичної
інфраструктури угод, що можуть негативно
вплинути на безпеку, цілісність, стійкість та
безперервність функціонування об’єктів
критичної інфраструктури, або спроб
використання
об’єктів
критичної
інфраструктури у фінансуванні терористичної
та розвідувально-підривної діяльності”;
-2075- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

а також спосіб життя окремих осіб, джерела і
розміри їх доходів для попередження і
припинення
розвідувально-підривних,
терористичних та інших посягань на державну
безпеку; отримувати від операторів та
провайдерів телекомунікацій (постачальників
електронних комунікаційних послуг та/або
мереж) технологічну та іншу інформацію про
функціонування мереж, у тому числі з
обмеженим доступом, на умовах, визначених
володільцем цієї інформації та підрозділом
Служби
безпеки
України,
який
уповноважений
проводити
оперативнотехнічні заходи; брати участь у перевірці
походження інвестицій з метою недопущення
процесу укладання і реалізації операторами
(власниками)
об’єктів
критичної
інфраструктури угод, що можуть негативно
вплинути на безпеку, цілісність, стійкість та
безперервність функціонування об’єктів
критичної інфраструктури, або спроб
використання
об’єктів
критичної
інфраструктури у фінансуванні терористичної
та розвідувально-підривної діяльності;
Відхилено

“5) витребовувати, збирати і вивчати, за
наявності визначених законом підстав,
документи та відомості, що характеризують
діяльність підприємств, установ, організацій,
а також спосіб життя окремих осіб, джерела і
розміри їх доходів для попередження і
припинення
розвідувальних,
підривних,
терористичних та інших протиправних
посягань на державну безпеку України, у
визначеному
законодавством
України
порядку;
отримувати у визначеному законодавством
України порядку від операторів та
провайдерів телекомунікацій технологічну та
іншу інформацію про функціонування мереж,
у тому числі з обмеженим доступом, на
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

умовах,
визначених
володільцем
цієї
інформації та підрозділом Служби безпеки
України, який уповноважений проводити
оперативно-технічні заходи;
-2076- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

У п. 5 слова "на умовах, визначених
володільцем цієї інформації та підрозділом
Служби безпеки України який уповноважений
проводити
оперативно-технічні
заходи"
замінити словами "на умовах, визначених
законом та володільцем цієї інформації",
слова "брати участь у перевірці походження
інвестицій" замінити словами "у визначеному
законом порядку брати участь у перевірці
походження інвестицій"
-2077- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) витребовувати, збирати і вивчати, в
порядку
та
за
наявності
підстав,
визначених
законом,
документи
та
відомості, що характеризують діяльність
підприємств, установ, організацій, а також
спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри
їх доходів для попередження і припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших протиправних посягань на державну
безпеку України;
отримувати від операторів та провайдерів
телекомунікацій технологічну та іншу
інформацію про функціонування мереж у
тому числі з обмеженим доступом, на умовах,
визначених володільцем цієї інформації та
підрозділом Служби безпеки України, який
уповноважений
проводити
оперативнотехнічні заходи; у порядку, встановленому
законом;
брати участь у перевірці походження
інвестицій з метою недопущення процесу
укладання
і
реалізації
операторами
(власниками)
об’єктів
критичної
інфраструктури угод, що можуть негативно
вплинути на безпеку, цілісність, стійкість та
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безперервність функціонування об’єктів
критичної інфраструктури, або спроб
використання
об’єктів
критичної
інфраструктури у фінансуванні терористичної
та розвідувально-підривної діяльності;
-2078- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)
У пункті 5 статті 7 Закону України «Про
контррозвідувальну
діяльність»
слова:
«отримувати від операторів та провайдерів
телекомунікацій технологічну та іншу
інформацію про функціонування мереж, у
тому числі з обмеженим доступом, на умовах,
визначених володільцем цієї інформації та
підрозділом Служби безпеки України, який
уповноважений
проводити
оперативнотехнічні
заходи»
замінити
словами
«отримувати від операторів та провайдерів
телекомунікацій технологічну інформацію
про функціонування мереж, у тому числі з
обмеженим доступом, на умовах, визначених
володільцем цієї інформації та законами
України, а також іншу інформацію на умовах,
встановлених Конституцією та законами
України».
-2079- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
"5) витребовувати, збирати і вивчати, за
наявності визначених законом підстав,
документи та відомості, що характеризують
діяльність підприємств, установ, організацій,
а також спосіб життя окремих осіб, джерела і
розміри їх доходів для попередження і
припинення
розвідувально-підривних,
терористичних та інших посягань на державну
безпеку; отримувати від операторів та
провайдерів телекомунікацій (постачальників
електронних комунікаційних послуг та/або
мереж) технологічну та іншу інформацію про
функціонування мереж, у тому числі з
обмеженим доступом, на умовах, визначених

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

володільцем цієї інформації та підрозділом
Служби
безпеки
України,
який
уповноважений
проводити
оперативнотехнічні заходи; брати участь у перевірці
походження інвестицій з метою недопущення
процесу укладання і реалізації операторами
(власниками)
об’єктів
критичної
інфраструктури угод, що можуть негативно
вплинути на безпеку, цілісність, стійкість та
безперервність функціонування об’єктів
критичної інфраструктури, або спроб
використання
об’єктів
критичної
інфраструктури у фінансуванні терористичної
та розвідувально-підривної діяльності”;
1247
1248

1249

пункт 6 викласти у такій редакції:
“використовувати співробітників Служби
безпеки України під прикриттям та посади
прикриття; утворювати, реорганізовувати та
ліквідовувати
структури
прикриття,
використовувати та відчужувати кошти та
майно, набуті в результаті їхньої діяльності;
виготовляти, придбавати або іншим чином
набувати
та
використовувати
засоби
прикриття, що зашифровують особу чи
відомчу належність співробітників Служби
безпеки України, приміщень і транспортних
засобів органів та підрозділів, що здійснюють
контррозвідувальну діяльність, заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби; контрольовано використовувати
майно, вилучене чи обмежене у цивільному
обороті”;

у пункті 8 слова «розвідувальних,
терористичних та інших протиправних
посягань» замінити словами «розвідувальних,
підривних,
терористичних
та
інших
протиправних посягань»;

-2080- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

пункт 6 викласти у такій редакції:
“використовувати співробітників Служби
безпеки України під прикриттям та посади
прикриття; утворювати, реорганізовувати та
ліквідовувати
структури
прикриття,
використовувати та відчужувати кошти та
майно, набуті в результаті їхньої діяльності;
виготовляти, придбавати або іншим чином
набувати
та
використовувати
засоби
прикриття, що зашифровують особу чи
відомчу належність співробітників Служби
безпеки України, приміщень і транспортних
засобів органів та підрозділів, що здійснюють
контррозвідувальну діяльність, заздалегідь
ідентифіковані або несправжні (імітаційні)
засоби; контрольовано використовувати
майно, вилучене чи обмежене у цивільному
обороті”;
-2081- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

6) використовувати співробітників Служби
безпеки України під прикриттям та посади
прикриття; утворювати, реорганізовувати та
ліквідовувати
структури
прикриття,
використовувати та відчужувати кошти та
майно, набуті в результаті їхньої діяльності;
виготовляти, придбавати або іншим чином
набувати
та
використовувати
засоби
прикриття, заздалегідь ідентифіковані або
несправжні
(імітаційні)
засоби;
контрольовано
використовувати
майно,
вилучене чи обмежене у цивільному
обороті;”;

Враховано редакційно

у пункті 8 слова «розвідувальних,
терористичних та інших протиправних
посягань» замінити словами «розвідувальних,
підривних,
терористичних
та
інших
протиправних посягань»;
доповнити пунктом 81 такого змісту:

Підпункт е) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новим абзацом двадцять
другим такого змісту:

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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Редакція, прийнята в першому читанні

1250

1251

у пункті 10 слова «користуватися засобами
зв’язку» замінити словами «користуватися
транспортними засобами і засобами зв’язку» і
доповнити пункт словами «використовувати
на договірних засадах службові приміщення,
транспортні
засоби
та
інше
майно
підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності, а також за згодою
окремих осіб - належні їм житлові та
нежитлові приміщення, транспортні засоби»;

Пропозиції та поправки до проекту

«8-1) з метою контррозвідувального
забезпечення безперешкодно заходити і
перебувати на території та в приміщеннях
органів державної влади та інших державних
органів, їх структурних підрозділів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, незалежно від форми
власності, а на військові об’єкти та об’єкти
розвідувальних органів, що охороняються, - в
установленому порядку;».
-2082- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт е) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новим абзацом двадцять
третім такого змісту:
«у пункті 9 після слів «і територіальному
морі України» доповнити словами «, а з
керівниками центрального органу виконавчої
влади, до повноважень якого віднесено
реалізацію державної митної політики, у
межах зони митного контролю»;».
-2083- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано редакційно

у пункті 10 слова «користуватися засобами
зв’язку» замінити словами «користуватися
транспортними засобами і засобами зв’язку»;
-2084- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення у підпідпункті "е " підпункту 13
пункту 9 (зміни до статті 7 Закону України
"Про контррозвідувальну діяльність") у
змінах до пункту 10 вилучити слова "а також
за згодою окремих осіб - належні їм".
-2085- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"81) з метою контррозвідувального
забезпечення безперешкодно заходити і
перебувати на території та в приміщеннях
органів державної влади та інших державних
органів, їх структурних підрозділів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, незалежно від форми
власності, а на військові об’єкти та об’єкти
розвідувальних органів, що охороняються, - в
установленому порядку";
пункт 9 доповнити словами «, а з
керівниками центрального органу виконавчої
влади, до повноважень якого віднесено
реалізацію державної митної політики, - у
межах зони митного контролю»;

у пункті 10
слова «користуватися засобами зв’язку»
замінити
словами
«користуватися
транспортними засобами і засобами зв’язку»
доповнити словами:
«використовувати на договірних засадах
службові приміщення, транспортні засоби та
інше майно підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, а також за
згодою окремих осіб - належні їм жилі та
нежилі приміщення, транспортні засоби, що
ними використовуються»;

у пункті 10 слова «користуватися
засобами
зв’язку»
замінити
словами
«користуватися транспортними засобами і
засобами зв’язку» і доповнити пункт словами
«використовувати на договірних засадах
службові приміщення, транспортні засоби та
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Пропозиції та поправки до проекту

інше майно підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, а також за
згодою окремих осіб - належні їм житлові та
нежитлові приміщення, транспортні засоби»;
-2086- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці двадцять сьомому підпункту 16
пункту 14 Прикінцевих та перехідних
положень слова «житлові та нежитлові»
замінити
словами
«жилі
та
нежилі
приміщення»;
1252

1253

у пункті 13 слова «користуватися правами,
визначеними законами» замінити словами
«користуватися правами і реалізувати
повноваження, визначені законами»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

-2087- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано

у пункті 13 слова «користуватися правами,
визначеними законами» замінити словами
«користуватися правами і реалізувати
повноваження, визначені законами»;
-2088- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

доповнити ппп. е пп. 13 п. 9 розділу ІІ
законопроекту такими положеннями:
доповнити статтю новою частиною такого
змісту:
«Виконання Службою безпеки України
повноважень, визначених в пунктах 3-35, 4, 5,
6 частини другої цієї статті здійснюється на
підставі ухвали слідчого судді, постановленої
за клопотанням керівника відповідного
органу або підрозділу або його заступника,
погодженого з прокурором.»;
Обґрунтування: пропонується зберегти
норми чинних законів щодо зовнішнього
(судового, прокурорського) контролю за
виконанням Службою безпеки України своїх
повноважень, а також врахувати міжнародні
стандарти демократичного цивільного та
зовнішнього
контролю
за
діяльністю
спецслужб (висновки ОБСЄ та Міжнародної
дорадчої групи);
-2089- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

у пункті 13 слова «користуватися правами,
визначеними законами» замінити словами
«користуватися правами і реалізувати
повноваження, визначені законами»;
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Контррозвідувальні
опитування
та
перевірки, передбачені пунктами 31 і 36
частини другої цієї статті, співробітників
розвідувальних органів України або осіб, які
претендують на заняття посад у цих органах,
проводяться відповідними розвідувальними
органами. Матеріали таких опитувань та
перевірок надаються Службі безпеки України
у випадках і порядку, визначених спільними
актами розвідувальних органів України та
Служби безпеки України»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

доповнити статтю новою частиною такого
змісту: «Виконання Службою безпеки
України повноважень, визначених в пунктах
3-35, 4, 5, 6 частини другої цієї статті
здійснюється на підставі ухвали слідчого
судді,
постановленої
за
клопотанням
керівника відповідного органу або підрозділу
або його заступника, погодженого з
прокурором.»;
-2090- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1254

д) у статті 8:

Підпункт е) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новими абзацами
двадцять шостим та двадцять сьомим такого
змісту:
«статтю 7 доповнити новою частиною
такого змісту:
«Контррозвідувальне
опитування
передбачене пунктом 3-1 частини першої цієї
статті співробітників розвідувальних органів
України або осіб, які претендують на заняття
посад
в
цих
органах,
проводиться
відповідними розвідувальними органами.
Матеріали таких опитувань надаються Службі
безпеки України у випадках і порядку,
визначеному
спільними
актами
розвідувальних органів України та Служби
безпеки України.»;».
-2091- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У новій частині статті 7 Закону України
"Про контррозвідувальну діяльність" у
першому
реченні
слова
та
цифри
«контррозвідувальне
опитування,
передбачене пунктом 3-1» замінити словами
та цифрами «контррозвідувальні опитування
та перевірки, передбачені пунктами 3-1 та 36»; друге речення після слів «таких
опитувань»
доповнити
словами
«та
перевірок».
-2092- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано

є) у статті 8:
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

д) у статті 8:
1255

1256

1257

1258

1259

1260

у
частині
четвертій
слова
«контррозвідувальні
заходи»
замінити
словами «контррозвідувальні та пошукові
заходи»;
перше речення частини п’ятої викласти в
такій редакції: «Негласні контррозвідувальні
пошукові заходи здійснюються із залученням
сил контррозвідки і використанням засобів
контррозвідки»;
після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
“У разі виявлення під час проведення
пошукових та контррозвідувальних заходів
ознак злочину суб’єкт, уповноважений на
здійснення контррозвідувальної діяльності,
інформує про це відповідний орган
досудового розслідування.
Якщо ознаки злочину виявлено під час
проведення
пошукових
та
контррозвідувальних заходів, які тривають і
припинення яких може негативно вплинути на
результати протидії розвідувально-підривній,
терористичній та іншій діяльності на шкоду
державній безпеці України, або існує ризик,
що таке повідомлення може спричинити
розкриття інформації про зміст, форми,
методи, сили і засоби контррозвідувальної
діяльності, інформування органу досудового
розслідування здійснюється після завершення
відповідних контррозвідувальних та/або
пошукових заходів”.
У зв’язку з цим частини сьому-дванадцяту

-2093- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

у
частині
четвертій
слова
«контррозвідувальні
заходи»
замінити
словами «контррозвідувальні та пошукові
заходи»;
-2094- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

у
частині
четвертій
слова
«контррозвідувальні
заходи»
замінити
словами «контррозвідувальні та пошукові
заходи»;

Враховано

перше речення частини п’ятої викласти в
такій редакції: «Негласні контррозвідувальні
та пошукові заходи здійснюються із
залученням
сил
контррозвідки
і
використанням засобів контррозвідки»;
-2095- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

перше речення частини п’ятої викласти в
такій редакції: «Негласні контррозвідувальні
та пошукові заходи здійснюються із
залученням
сил
контррозвідки
і
використанням засобів контррозвідки»;

Враховано

після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
-2096- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

після частини шостої доповнити двома
новими частинами такого змісту:

Враховано

“У разі виявлення під час проведення
пошукових та контррозвідувальних заходів
ознак злочину суб’єкт, уповноважений на
здійснення контррозвідувальної діяльності,
інформує про це відповідний орган
досудового розслідування.
-2097- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

"У разі виявлення під час проведення
пошукових та контррозвідувальних заходів
ознак злочину суб’єкт, уповноважений на
здійснення контррозвідувальної діяльності,
інформує про це відповідний орган
досудового розслідування.

Враховано

Якщо ознаки злочину виявлено під час
проведення
пошукових
та
контррозвідувальних заходів, які тривають і
припинення яких може негативно вплинути на
результати протидії розвідувально-підривній,
терористичній та іншій діяльності на шкоду
державній безпеці України, або існує ризик,
що таке повідомлення може спричинити
розкриття інформації про зміст, форми,
методи, сили і засоби контррозвідувальної
діяльності, інформування органу досудового
розслідування здійснюється після завершення
відповідних контррозвідувальних та/або
пошукових заходів”.
-2098- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Якщо ознаки злочину виявлено під час
проведення
пошукових
та
контррозвідувальних заходів, які тривають і
припинення яких може негативно вплинути на
результати протидії розвідувально-підривній,
терористичній та іншій діяльності на шкоду
державній безпеці України, або існує ризик,
що таке повідомлення може спричинити
розкриття інформації про зміст, форми,
методи, сили і засоби контррозвідувальної
діяльності, інформування органу досудового
розслідування здійснюється після завершення
відповідних контррозвідувальних та/або
пошукових заходів”.

Враховано

У зв’язку з цим частини сьому-дванадцяту
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

вважати відповідно восьмою-тринадцятою;
1261

1262

1263

«частину одинадцяту викласти в такій
редакції:

«З метою попередження, своєчасного
виявлення і припинення розвідувальних,
підривних,
терористичних
та
інших
протиправних посягань на державну безпеку
України, мінімізації та/або нейтралізації
негативних наслідків реалізації загроз
державній безпеці органи та підрозділи
Служби безпеки України, що здійснюють
контррозвідувальну
діяльність,
за
її
результатами за необхідності проводять
профілактику правопорушень у сфері
державної безпеки; в разі виявлення в ході цієї
роботи
осіб,
які
потребують
попереджувального впливу, оголошують їм
офіційне застереження про неприпустимість
протиправної
поведінки,
надають
рекомендації з питань забезпечення державної
безпеки»;
ж) доповнити новими статтями 81 – 87 та
101 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У зв’язку з цим частини сьому-дванадцяту
вважати відповідно восьмою-тринадцятою;
-2099- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

«частину
одинадцяту
після
слів
«протиправної
поведінки»
доповнити
словами «, надають рекомендації з питань
забезпечення державної безпеки»;
-2100- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-2101- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення у підпункті 14 пункту 14 (зміни до
Закону України "Про контррозвідувальну
діяльність")
у статті 8 після частини 11 доповнити
новою частиною такого змісту:
"Суб'єкти контррозвідувальної діяльності
щороку до 15 січня надають Службі безпеки
України
інформацію
про
результати
контррозвідувальної діяльності за визначеною
нею формою."
-2102- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

83,

85,

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано редакційно

ж) доповнити новими статтями 8-1 – 8-7 та
10-1 такого змісту:
-2103- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
82,

Відхилено

86,

у пункті «ж»:статті
виключити;відповідно, цифри «81 – 87»
замінити цифрами «81, 82»;статтю 84 вважати
статтею 81;
-2104- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вважати відповідно відповідно девятою чотирнадцятою;
частину тринадцяту викласти в такій
редакції:

«З метою попередження, своєчасного
виявлення і припинення розвідувальнопідривних,
терористичних
та
інших
протиправних посягань на державну безпеку
України, мінімізації та/або нейтралізації
негативних наслідків реалізації загроз
державній безпеці органи та підрозділи
Служби безпеки України, що здійснюють
контррозвідувальну
діяльність,
за
її
результатами за необхідності проводять
профілактику правопорушень у сфері
державної безпеки; в разі виявлення в ході цієї
роботи
осіб,
які
потребують
попереджувального впливу, оголошують їм
офіційне застереження, надають рекомендації
з питань забезпечення державної безпеки»;
ж) доповнити статтями 81 – 89 такого
змісту:

Відхилено

87

Відхилено

у пункті «ж»: статті 82, 83, 85, 86, 87
виключити;
відповідно, цифри «81 – 87»
замінити цифрами «81, 82»;
статтю 84
вважати статтею 81; в частині першій статті
81
слова
«підприємствам,
установам,

770

№

1264

1265

1266

Редакція, прийнята в першому читанні

“Стаття
81.
Порядок
проведення
контррозвідувального впровадження
Служба безпеки України з метою протидії
розвідувально-підривній,
терористичній
діяльності проти України, прогнозування,
попередження, виявлення та нейтралізації
загроз державній безпеці, а також управління
ризиками державної безпеки здійснює
контррозвідувальне впровадження.
У
ході
контррозвідувального
впровадження здійснюється безпосереднє
введення
(проникнення)
співробітника
Служби безпеки України під прикриттям або
особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного позаштатного працівника до
державних органів, спеціальних служб,
військових формувань, організацій іноземних
держав, терористичних організацій, у тому
числі міжнародних, їх угруповань, осередків,
мереж, організованих злочинних угруповань,
незаконних збройних та воєнізованих
формувань, інших організацій, установ,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

організаціям незалежно від форм власності»
виключити; пункти 21, 24 виключити;
-2105- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

у підпункті «ж» абзаци п’ятдесят
четвертий – шістдесят третій виключити;
-2106- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

1.
В підпункті 13 пункту 9 розділу ІІ
проєкту (внесення змін до Закону України
"Про контррозвідувальну діяльність"): ·
словосполучення «ж) доповнити новими
статтями 81 – 87 та 101 такого змісту:»
замінити словосполученням «ж) доповнити
новими статтями 8-1 – 8-5 та 10-1 такого
змісту:»
-2107- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

“Стаття
8-1.
Порядок
проведення
контррозвідувального впровадження
-2108- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

“Стаття
81.
Порядок
проведення
контррозвідувального впровадження

Враховано

Служба безпеки України з метою протидії
розвідувально-підривній,
терористичній
діяльності проти України, прогнозування,
попередження, виявлення та нейтралізації
загроз державній безпеці, а також управління
ризиками державної безпеки здійснює
контррозвідувальне впровадження.
-2109- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Служба безпеки України з метою протидії
розвідувально-підривній,
терористичній
діяльності проти України, прогнозування,
попередження, виявлення та нейтралізації
загроз державній безпеці, а також управління
ризиками державної безпеки здійснює
контррозвідувальне впровадження.

Враховано редакційно

У
ході
контррозвідувального
впровадження здійснюється безпосереднє
введення (проникнення), у тому числі з
використанням засобів і структур прикриття,
співробітника Служби безпеки України під
прикриттям або особи, залученої до
конфіденційного співробітництва із Службою
безпеки України, негласного позаштатного
працівника
до
державних
органів,
спеціальних служб, військових формувань,
організацій іноземних держав, терористичних
організацій, у тому числі міжнародних, їх
угруповань, осередків, мереж, організованих
злочинних угруповань, незаконних збройних

У
ході
контррозвідувального
впровадження здійснюється безпосереднє
введення
(проникнення)
співробітника
Служби безпеки України під прикриттям або
особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного позаштатного працівника до
державних органів, спеціальних служб,
військових формувань, організацій іноземних
держав, терористичних організацій, у тому
числі міжнародних, їх угруповань, осередків,
мереж, організованих злочинних угруповань,
незаконних збройних та воєнізованих
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структур і утворень у тому числі з
використанням засобів і структур прикриття,
цілі та дії яких спрямовані на створення загроз
державній безпеці або підвищення ризиків
державної
безпеки.
Контррозвідувальне
впровадження здійснюється з використанням
засобів контррозвідки.

формувань, інших організацій, установ,
структур і утворень у тому числі з
використанням засобів і структур прикриття,
цілі та дії яких спрямовані на створення загроз
державній безпеці або підвищення ризиків
державної
безпеки.
Контррозвідувальне
впровадження здійснюється з використанням
засобів контррозвідки.
-2110- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

У
ході
контррозвідувального
впровадження здійснюється безпосереднє
введення
(проникнення)
співробітника
Служби безпеки України під прикриттям або
особи,
залученої
до
конфіденційного
співробітництва зі Службою безпеки України,
негласного позаштатного працівника до
державних органів, спеціальних служб,
військових формувань, організацій іноземних
держав, терористичних організацій, у тому
числі міжнародних, їх угруповань, осередків,
мереж, незаконних збройних та воєнізованих
формувань, установ, структур і утворень у
тому числі з використанням засобів і структур
прикриття, цілі та дії яких спрямовані на
створення загроз державній безпеці або
підвищення ризиків державної безпеки.
Контррозвідувальне
впровадження
здійснюється з використанням засобів
контррозвідки.
-2111- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Співробітник Служби безпеки України під
прикриттям або особа, залучена до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, негласний позаштатний
працівник
під
час
участі
у
контррозвідувальному впровадженні виконує
контррозвідувальне (спеціальне) завдання,
заздалегідь затверджене Головою Служби
безпеки України, та діє відповідно до легенди
прикриття, порядок розробки та затвердження
яких визначається нормативно-правовими
актами Служби безпеки України, і може

Співробітник Служби безпеки України під
прикриттям або особа, залучена до
конфіденційного співробітництва зі Службою
безпеки України, негласний позаштатний
працівник
під
час
участі
у
контррозвідувальному впровадженні виконує
контррозвідувальне (спеціальне) завдання,
заздалегідь затверджене Головою Служби
безпеки України, та діє відповідно до легенди
прикриття, порядок розробки та затвердження
яких визначається нормативно-правовими

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
воєнізованих
формувань,
інших
організацій, установ, структур і утворень, цілі
та дії яких спрямовані на створення загроз
державній безпеці або підвищення ризиків
державної
безпеки.
Контррозвідувальне
впровадження здійснюється з використанням
засобів контррозвідки.

Співробітник Служби безпеки України під
прикриттям або особа, залучена до
конфіденційного співробітництва із Службою
безпеки України, негласний позаштатний
працівник
під
час
участі
у
контррозвідувальному впровадженні виконує
контррозвідувальне (спеціальне) завдання,
заздалегідь затверджене Головою Служби
безпеки України, та діє відповідно до легенди
прикриття, порядок розробки та затвердження
яких визначається нормативно-правовими
актами Служби безпеки України, і може
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вступати в трудові, цивільно-правові й інші
відносини, необхідні для підтримання
достовірності легенди прикриття.

актами Служби безпеки України, і може
вступати в трудові, цивільно-правові й інші
відносини, необхідні для підтримання
достовірності легенди прикриття.
-2112- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Порядок здійснення контррозвідувального
впровадження визначається нормативноправовими актами Служби безпеки України.
-2113- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Порядок здійснення контррозвідувального
впровадження визначається нормативноправовими актами Служби безпеки України.

Відхилено

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення у підпідпункті "ж" підпункту 13
пункту 9 у новій статті 82 в частині другій
залишити лише перше речення. Подальший
текст від слів "В невідкладних випадках" і до
кінця абзацу включно вилучити.
-2114- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Стаття 82. Контррозвідувальні заходи, які
проводяться за рішенням суду

Враховано

Стаття 8-2. Контррозвідувальні заходи, які
проводяться за рішенням суду
-2115- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано

Порядок здійснення контррозвідувального
впровадження визначається нормативноправовими актами Служби безпеки України.
Стаття 82. Контррозвідувальні заходи, які
проводяться за рішенням суду

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини, необхідні для підтримання
достовірності легенди прикриття.

82.

1270

1. Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду
такі контррозвідувальні заходи:

Стаття
Контррозвідувальні заходи, які
проводяться за рішенням суду
-2116- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

1. Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду
такі контррозвідувальні заходи:
-2117- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано редакційно

Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувально-підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду
такі контррозвідувальні заходи:

82

Абзац 1 частини 1 статті у такій редакції:
"1. Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
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співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду, з
дотриманням вимог Конституції України та
Конвенції про захист прав людини та
основоположних
свобод,
такі
контррозвідувальні заходи:"
-2118- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

82

частину 1 статті
викласти у такій
редакції:
"1. Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду, з
дотриманням вимог Конституції України
та Конвенції про захист прав людини та
основоположних
свобод,
такі
контррозвідувальні заходи:"
-2119- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

1. Виключно з метою попередження,
своєчасного
виявлення
і
припинення
розвідувальних, підривних, терористичних та
інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах державної
безпеки України органи, підрозділи та
співробітники Служби безпеки України
мають право здійснювати за рішенням суду, з
дотриманням вимог Конституції України
та Конвенції про захист прав людини та
основоположних
свобод,
такі
контррозвідувальні заходи:
-2120- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 абзац перший
частини першої статті 8-2 Закону після слів «в
інтересах державної безпеки України» та
перед словами «органи, підрозділи та
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а) спостереження за особою або місцем із
фіксацією відповідних відомостей або даних;
б) аудіо-, відеоконтроль особи, що полягає
у втручанні в приватне спілкування особи без
її відома з фіксацією змісту її розмов або
інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її
діяльністю або місцем перебування тощо за
допомогою
аудіо,
відеозапису
із
використанням спеціальних та інших
технічних засобів;
в) аудіо-, відео контроль місця, що полягає
у здійсненні прихованої фіксації відомостей за
допомогою аудіо-, відеозапису всередині
публічно доступних місць, без відома їх
власника, володільця або присутніх у цьому
місці осіб;
г) зняття інформації з телекомунікаційних
мереж, (мереж, що забезпечують передавання
знаків,
сигналів,
письмового
тексту,
зображень та звуків або повідомлень будьякого виду між підключеними до неї
телекомунікаційними мережами доступу);

ґ)

зняття

інформації

з

електронних

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

співробітники» доповнити словами «та за
обґрунтування необхідності і пропорційності
таких заходів відповідно до вимог практики
Європейського суду з прав людини щодо
захисту права на повагу до приватного
життя».
-2121- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

а) спостереження за особою або місцем із
фіксацією відповідних відомостей або даних;
-2122- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1) спостереження за особою або місцем із
фіксацією відповідних відомостей або даних;

Враховано

б) аудіо-, відеоконтроль особи, що полягає
у втручанні в приватне спілкування особи без
її відома з фіксацією змісту її розмов або
інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її
діяльністю або місцем перебування тощо за
допомогою
аудіо,
відеозапису
із
використанням спеціальних та інших
технічних засобів;
-2123- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

2) аудіо-, відеоконтроль особи, що полягає
у втручанні в приватне спілкування особи без
її відома з фіксацією змісту її розмов або
інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її
діяльністю або місцем перебування тощо, за
допомогою
аудіо-,
відеозапису
із
використанням спеціальних та інших
технічних засобів;

Враховано

в) аудіо-, відео контроль місця, що полягає
у здійсненні прихованої фіксації відомостей
за допомогою аудіо-, відеозапису всередині
публічно доступних місць, без відома їх
власника, володільця або присутніх у цьому
місці осіб;
-2124- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

3) аудіо-, відеоконтроль місця, що полягає
у здійсненні прихованої фіксації відомостей
за допомогою аудіо-, відеозапису всередині
публічно доступних місць, без відома їх
власника, володільця або присутніх у цьому
місці осіб;

Враховано редакційно

г) зняття інформації з телекомунікаційних
мереж, (мереж, що забезпечують передавання
знаків,
сигналів,
письмового
тексту,
зображень та звуків або повідомлень будьякого виду між підключеними до неї
телекомунікаційними мережами доступу);
-2125- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

4) зняття інформації з телекомунікаційних
мереж (транспортних телекомунікаційних
мереж, що забезпечують передавання знаків,
сигналів, письмового тексту, зображень та
звуків або повідомлень будь-якого виду між
підключеними до неї телекомунікаційними
мережами доступу);

Враховано редакційно

Підпункт г) частини першої статті 8²
Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність» викласти у редакції: «зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж;»
-2126- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

5)

зняття

інформації

з

електронних

775

№

1276

1277

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

інформаційних мереж, яке полягає у пошуку,
виявленні
шляхом
фізичного
та/або
програмного доступу, відборі і фіксації
відомостей або даних, що містяться в
електронних
інформаційних
мережах
(системах) або її частинах, доступ до яких
обмежується її власником, володільцем,
утримувачем або пов'язаний з подоланням
системи логічного захисту;

ґ) зняття інформації з електронних
інформаційних мереж, яке полягає у пошуку,
виявленні
шляхом
фізичного
та/або
програмного доступу, відборі і фіксації
відомостей або даних, що містяться в
електронних
інформаційних
мережах
(системах) або її частинах, доступ до яких
обмежується її власником, володільцем,
утримувачем або пов'язаний з подоланням
системи логічного захисту;
-2127- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

д) обстеження публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння особи,
шляхом негласного проникнення до таких
місць, житла чи володіння особи з
використанням спеціальних та інших
технічних засобів, з метою:
-2128- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

д) обстеження публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння особи,
шляхом негласного проникнення до таких
місць, житла чи володіння особи з
використанням спеціальних та інших
технічних засобів, з метою:
виявлення і фіксації речей і документів;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформаційних мереж, яке полягає у пошуку,
виявленні
шляхом
фізичного
та/або
програмного доступу, відборі і фіксації
відомостей або даних, що містяться в
електронних
інформаційних
мережах
(системах) або їх частинах, доступ до яких
обмежується її власником, володільцем,
утримувачем або пов'язаний з подоланням
системи логічного захисту;
6) обстеження публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння особи
шляхом негласного проникнення до таких
місць житла чи володіння особи з
використанням спеціальних та інших
технічних засобів, з метою:
виявлення і фіксації речей та документів;

виявлення і фіксації речей і документів;
1278

1279

1280

1281

виготовлення копій чи зразків зазначених
речей і документів, виявлення та вилучення
зразків для дослідження;
виявлення осіб, які можуть бути причетні
до
розвідувально-підривній
діяльності,
терористичним та іншим протиправним
посяганням на державну безпеку України;
встановлення технічних засобів аудіо-,
відеоконтролю особи;
є)
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, яке полягає в
локалізації
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, в тому числі
мобільного терміналу систем зв'язку, та інших
радіовипромінювальних
пристроїв,
активованих
у
мережах
операторів,

-2129- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

виготовлення копій чи зразків зазначених
речей і документів, виявлення та вилучення
зразків для дослідження;
-2130- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

виготовлення копій чи зразків зазначених
речей і документів, виявлення та вилучення
зразків для дослідження;

Враховано

виявлення осіб, які можуть бути причетні
до
розвідувально-підривній
діяльності,
терористичним та іншим протиправним
посяганням на державну безпеку України;
-2131- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

виявлення осіб, які можуть бути причетні
до
розвідувально-підривної
діяльності,
терористичних та інших протиправних
посягань на державну безпеку України;

Враховано

встановлення технічних засобів аудіо-,
відеоконтролю особи;
-2132- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

встановлення технічних засобів аудіо-,
відеоконтролю особи;

Враховано

7)
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, яке полягає в
локалізації
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, в тому числі
мобільного термінала систем зв'язку, та інших
радіовипромінювальних
пристроїв,
активованих
у
мережах
операторів,

є)
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, яке полягає в
локалізації
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, в тому числі
мобільного терміналу систем зв'язку, та інших
радіовипромінювальних
пристроїв,
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1282

1283
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провайдерів телекомунікацій, без розкриття
змісту повідомлень, що передаються;

активованих
у
мережах
операторів,
провайдерів телекомунікацій, без розкриття
змісту повідомлень, що передаються;
-2133- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

е) огляд кореспонденції, який полягає в
негласному відборі за ідентифікаційними
ознаками кореспонденції, її обробленні, зміні
(заміні), знятті копій чи отриманні зразків.
-2134- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

е) огляд кореспонденції, який полягає в
негласному відборі за ідентифікаційними
ознаками кореспонденції, її обробленні, зміні
(заміні), знятті копій чи отриманні зразків.
2. Обмеження та\або блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) з метою
недопущення терористичного акту або
вчинення розвідувально-підривної діяльності
на шкоду Україні здійснюється в судовому
порядку на підставі матеріалів кримінального
провадження, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної справи. В невідкладних
випадках, такий дозвіл може надати
уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, в межах територіальної
юрисдикції якого перебуває Центральне
управління або регіональний орган Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ за
клопотанням
керівника
відповідного
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, або його заступника терміном на 7
діб. Протягом цього терміну уповноважені
посадові особи Служби безпеки України
зобов’язані підготувати необхідний перелік
документів та звернутися до суду.

2. Обмеження та\або блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) з метою
недопущення терористичного акту або
вчинення розвідувально-підривної діяльності
на шкоду Україні здійснюється в судовому
порядку на підставі матеріалів кримінального
провадження, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної справи. В невідкладних
випадках, такий дозвіл може надати
уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, в межах територіальної
юрисдикції якого перебуває Центральне
управління або регіональний орган Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ за
клопотанням
керівника
відповідного
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, або його заступника терміном на 7
діб. Протягом цього терміну уповноважені
посадові особи Служби безпеки України
зобов’язані підготувати необхідний перелік
документів та звернутися до суду.
-2135- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

провайдерів телекомунікацій, без розкриття
змісту повідомлень, що передаються;
8) огляд кореспонденції, який полягає в
негласному відборі за ідентифікаційними
ознаками кореспонденції, її обробленні, зміні
(заміні), знятті копій чи отриманні зразків.

Обмеження доступу до визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні здійснюється в судовому порядку на
підставі
матеріалів
кримінального
провадження, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної справи.

Відхилено

82

Частину 2 статті
викласти у такій
редакції:
"2. Обмеження доступу до визначеної
інформації, а у разі неможливості обмеження
доступу до інформації – блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
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інформаційних ресурсів (сервісів) у випадках,
визначених пунктом 3-5 частини другої статті
7 цього Закону, здійснюється в судовому
порядку
на
підставі
матеріалів
контррозвідувальної справи. "
-2136- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)
частину 2 статті

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

82 виключити

-2137- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-2138- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

Частину другу викласти у новій
редакції.
2. Обмеження доступу до визначеної
інформації, а у разі неможливості обмеження
доступу до інформації – блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) у випадках,
визначених пунктом 3-5 частини другої статті
7 цього Закону, здійснюється в судовому
порядку на підставі матеріалів кримінального
провадження, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної справи.
В невідкладних випадках, такий дозвіл
може надати уповноважений заступник
голови апеляційного суду, в межах
територіальної юрисдикції якого перебуває
Центральне управління або регіональний
орган Служби безпеки України, до складу
якого входить відповідний оперативний
підрозділ
за
клопотанням
керівника
відповідного
оперативного
підрозділу
Служби безпеки України, що здійснює
контррозвідувальну діяльність, або його
заступника терміном на 7 діб. Протягом цього
терміну уповноважені посадові особи Служби
безпеки України зобов’язані підготувати
необхідний перелік документів та звернутися
до суду.
-2139- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано
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Висновки, обґрунтування

Частину другу статті 8² Закону України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»
викласти у редакції:
«2. Обмеження доступу до визначених
(ідентифікованих) інформаційних ресурсів
(сервісів)
з
метою
недопущення
терористичного
акту
або
вчинення
розвідувально-підривної діяльності на шкоду
Україні здійснюється в судовому порядку на
підставі
матеріалів
кримінального
провадження, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної справи.»
-2140- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано частково

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 частину другу
статті 8-2 Закону викласти у редакції:
«2. Обмеження доступу до визначеної
інформації, а у разі неможливості обмеження
доступу до інформації – блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) у випадках,
визначених пунктом 3-5 частини другої статті
7 цього Закону, здійснюється в судовому
порядку на підставі матеріалів кримінального
провадження, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної справи, з залученням до
розгляду справи представників осіб, що
поширили відповідну інформацію або є
власниками відповідних ресурсів (сервісів).
Відповідна
ухвала
може
підлягати
оскарженню в апеляційному порядку».
-2141- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ж) у статті 8-2 частину другу:
“2. Обмеження та\або блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) з метою
недопущення терористичного акту або
вчинення розвідувально-підривної діяльності
на шкоду Україні здійснюється в судовому
порядку на підставі матеріалів кримінального

779

№

1284

Редакція, прийнята в першому читанні

3. Рішення суду про проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною
першою
цієї
статті,
постановлюється за клопотанням керівника
відповідного
оперативного
підрозділу
Служби безпеки України, що здійснює
контррозвідувальну діяльність, або його
заступника.

1285

Пропозиції та поправки до проекту

провадження, оперативно-розшукової
контррозвідувальної справи.”;
-2142- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або
Враховано

3. Рішення суду про проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною
першою
цієї
статті,
постановлюється за клопотанням керівника
відповідного
оперативного
підрозділу
Служби безпеки України, що здійснює
контррозвідувальну діяльність, або його
заступника.
-2143- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

3. Рішення суду про проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частинами першою-другою цієї статті,
постановлюється за клопотанням (позовом)
керівника
відповідного
оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника.
-2144- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 у частині третій
статті 8-2 Закону слова «частиною першою»
замінити на слова «частинами першоюдругою».
-2145- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Відхилено

82

1286

4. У виняткових невідкладних випадках,

Частину 3 статті
доповнити абзацом 2
такого змісту:
"Рішення
суду
про
проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною другою цієї статті, ухвалюється за
зверненням
керівника
відповідного
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, або його заступника, у порядку,
визначеному Кодексом адміністративного
судочинства України."
-2146- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Рішення
суду
про
проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першою цієї статті, постановляється
за клопотанням керівника відповідного
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, або його заступника.

Відхилено

У виняткових випадках, коли невжиття

780

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

коли зволікання може спричинити знищення
необхідних в інтересах контррозвідувальної
діяльності фактичних даних або зумовити
неможливість їх отримання, Голова Служби
безпеки, його заступник або начальник
регіонального органу Служби безпеки
України має право прийняти документально
оформлене рішення щодо проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першою цієї статті, до ухвалення
рішення суду. У такому випадку керівник
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, яким ініційовано проведення
контррозвідувального заходу, або його
заступник, повинен протягом 24 годин з
початку
контррозвідувального
заходу
звернутися до суду з клопотанням про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
заходів.
Окрім
відомостей, передбачених статтею 8-3 цього
Закону, у клопотанні мають зазначатися
обставини, які зумовили необхідність
невідкладного
проведення
відповідного
контррозвідувального заходу.

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення у підпідпункті "ж" підпункту 13
пункту 9 у новій статті 82 частину четверту
вилучити.
-2147- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

4. У виняткових невідкладних випадках,
коли зволікання може спричинити знищення
необхідних в інтересах контррозвідувальної
діяльності фактичних даних або зумовити
неможливість їх отримання, Голова Служби
безпеки, його заступник або начальник
регіонального органу Служби безпеки
України має право прийняти документально
оформлене рішення щодо проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першою цієї статті, до ухвалення
рішення суду. У такому випадку керівник
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, яким ініційовано проведення
контррозвідувального заходу, або його
заступник, повинен протягом 24 годин з
початку
контррозвідувального
заходу
звернутися до суду з клопотанням про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
заходів.
Окрім
відомостей, передбачених статтею 8-3 цього
Закону, у клопотанні мають зазначатися
обставини, які зумовили необхідність
невідкладного
проведення
відповідного
контррозвідувального заходу.
-2148- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

невідкладних заходів призведе до злочину
проти основ національної безпеки України,
терористичного акту, кібератаки, знищення
необхідних фактичних даних або зумовить
неможливість їх отримання, Голова Служби
безпеки України, його заступник або
начальник регіонального органу Служби
безпеки України має право прийняти
документально оформлене рішення щодо
проведення контррозвідувальних заходів,
передбачених частиною першою цієї статті,
до ухвалення рішення суду. У такому разі
керівник оперативного підрозділу Служби
безпеки
України,
яким
ініційовано
проведення контррозвідувального заходу, або
його заступник, повинен протягом 24 годин з
початку
контррозвідувального
заходу
звернутися до суду з клопотанням про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
заходів.
Крім
відомостей, передбачених статтею 83 цього
Закону, у клопотанні мають зазначатися
обставини, які зумовили необхідність
невідкладного
проведення
відповідного
контррозвідувального заходу.

виключити зміни
-2149- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

8. Частину четверту пропонованої нової
статті
8-2
Закону
України
«Про
контррозвідувальну діяльність» виключити
(абзац сто третій підпункту 13 пункту 9
Розділу ІІ законопроекту).
Обґрунтування:

781

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Даною
поправкою
пропонується
виключити право СБУ в окремих випадках
проводити певні контррозвідувальні заходи
до ухвалення рішення суду.
А це такі заходи, як:
спостереження за особою або місцем із
фіксацією відповідних відомостей або даних;
- аудіо-, відеоконтроль особи, що полягає у
втручанні в приватне спілкування особи без її
відома з фіксацією змісту її розмов за
допомогою
аудіо,
відеозапису
із
використанням спеціальних та інших
технічних засобів,
- зняття інформації з телекомунікаційних
мереж;
- зняття інформації з електронних
інформаційних мереж, - обстеження публічно
недоступних місць, житла чи іншого
володіння
особи,
шляхом
негласного
проникнення до таких місць, житла чи
володіння особи тощо.
На нашу думку, не може бути жодних
підстав для такого втручання в життя
громадян без рішення суду.
Такі норми не відповідають Конституції
України і порушують право на таємницю
кореспонденції,
телефонних
дзвінків,
недоторканість житла, повагу до особистого
життя.
-2150- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

4. У виняткових невідкладних випадках,
коли зволікання може спричинити знищення
необхідних в інтересах контррозвідувальної
діяльності фактичних даних або зумовити
неможливість їх отримання, а також у разі,
якщо поширення визначеної інформації чи
використання інформаційного ресурсу
(сервісу) може безпосередньо призвести до
негайного вчинення терористичного акту,
підривного акту або несанкціонованого
втручання в діяльність об’єктів критичної

782

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інформаційної інфраструктури, Голова
Служби безпеки, його заступник або
начальник регіонального органу Служби
безпеки України має право прийняти
документально оформлене рішення щодо
проведення контррозвідувальних заходів,
передбачених частинами першою-другою цієї
статті, до ухвалення рішення суду. У такому
випадку керівник оперативного підрозділу
Служби безпеки України, яким ініційовано
проведення контррозвідувального заходу, або
його заступник, повинен протягом 24 годин з
початку
контррозвідувального
заходу
звернутися до суду з клопотанням про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
заходів.
Строк
обмеження
доступу
до
визначеної
інформації чи інформаційного ресурсу
(сервісу) без рішення суду не може
перевищувати 48 годин. Окрім відомостей,
передбачених статтею 8-3 цього Закону, у
клопотанні (позові) мають зазначатися
обставини, які зумовили необхідність
невідкладного
проведення
відповідного
контррозвідувального заходу.
-2151- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Частину четверту статті 8² Закону України
«Про
контррозвідувальну
діяльність»
виключити.
-2152- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 у частині четвертій
статті 8-2 Закону перше речення викласти у
редакції: «У виняткових невідкладних
випадках, коли зволікання може спричинити
знищення
необхідних
в
інтересах
контррозвідувальної діяльності фактичних
даних або зумовити неможливість їх
отримання, а також у разі, якщо поширення
інформації може призвести до негайного
вчинення терористичного або підривного

783

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

акту, Голова Служби безпеки, його заступник
або начальник регіонального органу Служби
безпеки України має право прийняти
документально оформлене рішення щодо
проведення контррозвідувальних заходів,
передбачених частинами першою-другою цієї
статті, до ухвалення рішення суду».
-2153- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Відхилено

ж) у статті 8-2 частину четверту
виключити;
-2154- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

У підпункті ж) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень абзац двадцять третій викласти в
такій редакції:
«4. У виняткових випадках, коли невжиття
невідкладних заходів призведе до злочину
проти основ національної безпеки України,
терористичного акту, кібератаки, знищення
необхідних фактичних даних або зумовить
неможливість їх отримання, Голова Служби
безпеки, його заступник або начальник
регіонального органу Служби безпеки
України має право прийняти документально
оформлене рішення щодо проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першою цієї статті, до ухвалення
рішення суду. У такому випадку керівник
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, яким ініційовано проведення
контррозвідувального заходу, або його
заступник, повинен протягом 24 годин з
початку
контррозвідувального
заходу
звернутися до суду з клопотанням про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних
заходів.
Окрім
відомостей, передбачених статтею 8-3 цього
Закону, у клопотанні мають зазначатися
обставини, які зумовили необхідність
невідкладного
проведення
відповідного
контррозвідувального заходу.».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

784

№

Редакція, прийнята в першому читанні

1287

Якщо
за
результатами
розгляду
клопотання в порядку, передбаченому
статтею 8-3 цього Закону, судом постановлено
ухвалу про відмову у наданні дозволу на
проведення контррозвідувального заходу,
контррозвідувальний
захід
підлягає
негайному припиненню, а одержана внаслідок
його проведення інформація передається
оперативному
підрозділу-ініціатору
проведення контррозвідувального заходу для
знищення у встановленому порядку.

1288

5. Матеріали отримані в результаті
контррозвідувальних заходів передбачених
частиною першою цієї статті, можуть бути
використані як доказ в суді.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2155- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Якщо
за
результатами
розгляду
клопотання в порядку, передбаченому
статтею
8-3
цього
Закону,
судом
постановлено ухвалу про відмову у наданні
дозволу на проведення контррозвідувального
заходу, контррозвідувальний захід підлягає
негайному припиненню, а одержана внаслідок
його проведення інформація передається
оперативному
підрозділу-ініціатору
проведення контррозвідувального заходу для
знищення у встановленому порядку.
-2156- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Відхилено

5. Матеріали отримані в результаті
контррозвідувальних заходів передбачених
частиною першою цієї статті, можуть бути
використані як доказ в суді.
-2157- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Якщо
за
результатами
розгляду
клопотання в порядку, передбаченому
статтею 83 цього Закону, судом постановлено
ухвалу про відмову у наданні дозволу на
проведення контррозвідувального заходу,
контррозвідувальний
захід
підлягає
негайному припиненню, а одержана внаслідок
його проведення інформація передається
оперативному
підрозділу
–ініціатору
проведення контррозвідувального заходу для
знищення у встановленому порядку.

виключити зміни
-2158- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
5. Матеріали отримані в результаті
контррозвідувальних заходів передбачених
частиною першою цієї статті, не можуть бути
використані як доказ в суді.
-2159- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
частину п'яту статті 8-2 (зміни до ЗУ "про
кронтррозвідувальну діяльність") викласти в
такій редакції:
"5. Матеріали, отримані в результаті
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першої цієї статті, зібрані з
дотриманням вимог цього Закону, які є
документами в розумінні Кримінального
процесуального кодексу України та в яких
зафіксовано фактичні дані про протиправні
діяння окремих осіб та груп осіб, можуть

Відхилено

Відхилено
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

785

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

використовуватися
в
кримінальному
провадженні як докази."
-2160- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Веніславський Ф. В. (р.к. №85), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Верещук І.
А. (р.к. №29), Н.д. Мисягін Ю. М. (р.к.
№243), Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
Частину 5 статті 8-2 виключити;

1289

1290

Стаття 83. Особливості розгляду судом

-2161- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт ж) підпункту тринадцятого
пункту дев’ятого Прикінцевих та перехідних
положень доповнити новим абзацами такого
змісту:
«6. Інформація, здобута або створена
Службою безпеки України в результаті
контррозвідувальних
заходів,
крім
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою цієї статті, не може бути
використана
для
вирішення
завдань
кримінального провадження.
7. Визначені частиною першою цієї статті
контррозвідувальні
заходи
можуть
проводитися
розвідувальними
органами
України у випадках, передбачених статтею 17
Закону України «Про розвідку». Рішення суду
про
проведення
таких
заходів
постановляється за клопотанням керівника
відповідного розвідувального органу України
або уповноваженого ним заступника, що
розглядається у порядку, визначеному
статтею 8-3 цього Закону, з урахуванням
особливостей мети проведення та суб’єкта
ініціювання і проведення таких заходів.».
-2162- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано

Інформація, здобута або створена
Службою безпеки України в результаті
контррозвідувальних
заходів,
крім
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою цієї статті, не може бути
використана
для
вирішення
завдань
кримінального провадження.
Визначені частиною першою цієї статті
контррозвідувальні
заходи
можуть
проводитися
розвідувальними
органами
України у випадках, передбачених статтею 17
Закону України «Про розвідку». Рішення суду
про
проведення
таких
заходів
постановляється за клопотанням керівника
відповідного розвідувального органу України
або уповноваженого ним заступника, що
розглядається у порядку, визначеному
статтею 83 цього Закону, з урахуванням
особливостей мети проведення та суб’єкта
ініціювання і проведення таких заходів.

Стаття 83. Особливості розгляду судом
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клопотань про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів

Стаття 8-3. Особливості розгляду судом
клопотань про надання
дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
-2163- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)
Статтю
в підпункті 13 пункту 9
вилучити
-2164- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

клопотань про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів
Відхилено

83

Враховано частково

83.

1291

Клопотання
керівника
оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених статтею 8-2 цього Закону,
розглядається уповноваженим заступником
голови апеляційного суду, в межах
територіальної юрисдикції якого перебуває
Центральне управління або регіональний
орган Служби безпеки України, до складу
якого входить відповідний оперативний
підрозділ.

Стаття
Особливості розгляду судом
клопотань про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, позовів щодо
обмеження
доступу
до
визначеної
інформації чи інформаційного ресурсу
(сервісу)
-2165- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Клопотання
керівника
оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених статтею 8-2 цього Закону,
розглядається уповноваженим заступником
голови апеляційного суду, в межах
територіальної юрисдикції якого перебуває
Центральне управління або регіональний
орган Служби безпеки України, до складу
якого входить відповідний оперативний
підрозділ.
-2166- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Клопотання
керівника
оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82 цього
Закону,
розглядається
уповноваженим
заступником голови апеляційного суду, в
межах територіальної юрисдикції якого
перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ.

83 викласти

Абзац 2 статті
у такій редакції:
"Клопотання керівника оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82
цього Закону, розглядається уповноваженим
заступником голови апеляційного суду, в
межах територіальної юрисдикції якого
перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
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до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ."
-2167- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано

1292

Клопотання
керівника
оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступника про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 8-2
цього Закону, розглядається уповноваженим
заступником голови апеляційного суду, в
межах територіальної юрисдикції якого
перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ.
-2168- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

1293

Позов
керівника
оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність,
або його заступника щодо обмеження
доступу до визначеної інформації чи
інформаційного
ресурсу
(сервісу)
зазначаються, на підставі частини другої
статті 8-2 цього Закону, розглядається
окружним адміністративним судом, в
межах територіальної юрисдикції якого
перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки
України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ.
-2169- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених статтею 8-2 цього Закону, щодо
суддів, працівників суду та правоохоронних
органів та/або у приміщеннях судових та
правоохоронних органів, може здійснюватися
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного
суду
поза
межами
територіальної юрисдикції Центрального

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених статтею 8-2 цього Закону, щодо
суддів, працівників суду та правоохоронних
органів та/або у приміщеннях судових та
правоохоронних органів, може здійснюватися
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного
суду
поза
межами

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82 цього
Закону, стосовно суддів, працівників суду та
правоохоронних
органів
та/або
у
приміщеннях судових та правоохоронних
органів може здійснюватися уповноваженим
заступником голови апеляційного суду поза
межами
територіальної
юрисдикції
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управління або регіонального органу Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ.

територіальної юрисдикції Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ.
-2170- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, до складу
якого входить відповідний оперативний
підрозділ.
Враховано редакційно

83

1294

У такому разі керівник оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступник звертаються з клопотаннями

Абзац 3 статті викласти у такій редакції:
"Розгляд клопотань про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82
цього Закону, щодо суддів, працівників суду
та правоохоронних органів та/або у
приміщеннях судових та правоохоронних
органів, може здійснюватися уповноваженим
заступником голови апеляційного суду поза
межами
територіальної
юрисдикції
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, до складу
якого входить відповідний оперативний
підрозділ."
-2171- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слово «щодо» (нежива істота) замінити
словом «стосовно» (жива істота)
-2172- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 8-2
цього Закону, щодо суддів, працівників суду
та правоохоронних органів та/або у
приміщеннях судових та правоохоронних
органів, може здійснюватися уповноваженим
заступником голови апеляційного суду поза
межами
територіальної
юрисдикції
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, до складу
якого входить відповідний оперативний
підрозділ.
-2173- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

У такому разі керівник оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або

У такому разі керівник оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступник звертається з клопотанням про
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про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
статтею 8-2 цього Закону, до апеляційного
суду, найбільш територіально наближеного до
апеляційного суду, в межах територіальної
юрисдикції якого перебуває Центральне
управління або регіональний орган Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ.

його заступник звертаються з клопотаннями
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
статтею 8-2 цього Закону, до апеляційного
суду, найбільш територіально наближеного до
апеляційного суду, в межах територіальної
юрисдикції якого перебуває Центральне
управління або регіональний орган Служби
безпеки України, до складу якого входить
відповідний оперативний підрозділ.
-2174- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Абзац 4 статті 83 викласти у такій редакції:
"У такому разі керівник оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступник звертаються з клопотаннями
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою статті 82 цього Закону,
до
апеляційного
суду,
найбільш
територіально наближеного до апеляційного
суду, в межах територіальної юрисдикції
якого перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ."
-2175- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою статті 82 цього Закону,
до
апеляційного
суду,
найбільш
територіально наближеного до апеляційного
суду, в межах територіальної юрисдикції
якого перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ.

У такому разі керівник оперативного
підрозділу Служби безпеки України, що
здійснює контррозвідувальну діяльність, або
його заступник звертаються з клопотаннями
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою статті 8-2 цього Закону,
до
апеляційного
суду,
найбільш
територіально наближеного до апеляційного
суду, в межах територіальної юрисдикції
якого перебуває Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
до складу якого входить відповідний
оперативний підрозділ.
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1295

У клопотанні про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
зазначаються:

1296

1297

1298

1) найменування оперативного підрозділу,
який вносить клопотання, а також номер
контррозвідувальної справи;

2) стислий виклад обставин, у зв'язку з
якими подається клопотання, обґрунтування
необхідності
проведення
контррозвідувального заходу;

3) вид контррозвідувального заходу,
пропонований період його проведення в
межах строку, зазначеного в частині шостій
цієї статті;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2176- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

У клопотанні про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
зазначаються:
-2177- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Абзац 5 статті 83 викласти у такій редакції:
"У клопотанні про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82
цього Закону, зазначаються:
-2178- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

У клопотанні про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
позові щодо обмеження доступу до
визначеної інформації чи інформаційного
ресурсу (сервісу) зазначаються:
-2179- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1) найменування оперативного підрозділу,
який вносить клопотання, а також номер
контррозвідувальної справи;
-2180- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

1) найменування оперативного підрозділу,
який вносить клопотання (позов), а також
номер контррозвідувальної справи;
-2181- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

2) стислий виклад обставин, у зв'язку з
якими подається клопотання, обґрунтування
необхідності
проведення
контррозвідувального заходу;
-2182- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

2) стислий виклад обставин, у зв'язку з
якими подається клопотання (позов),
обґрунтування
необхідності
проведення
контррозвідувального заходу;
-2183- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

3) вид контррозвідувального заходу,
пропонований період його проведення в

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У клопотанні про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82 цього
Закону, зазначаються:

1) найменування оперативного підрозділу,
який вносить клопотання, а також номер
контррозвідувальної справи;

2) стислий виклад обставин, у зв'язку з
якими подається клопотання, обґрунтування
необхідності
проведення
контррозвідувального заходу;

3) вид контррозвідувального заходу,
пропонований період його проведення в
межах строку, зазначеного в частині шостій
цієї статті;
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4) відомості про особу, місце або річ,
стосовно
яких
необхідно
провести
контррозвідувальний захід;

5) посилання на наявність раніше
отриманих дозволів суду на проведення
контррозвідувальних
заходів
стосовно
конкретної особи;
6) відомості про нормативно-правовий акт
контррозвідувального органу, який визначає
порядок проведення контррозвідувального
заходу;
7)
найменування
оператора
(за
необхідності), провайдера телекомунікацій
або
власника
(володільця)
кабельної
каналізації електрозв'язку, сприяння якого є
необхідним для організації та проведення
контррозвідувального заходу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

межах строку, зазначеного в частині шостій
цієї статті;
-2184- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

4) відомості про особу, місце або річ,
стосовно
яких
необхідно
провести
контррозвідувальний захід;
-2185- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано

4) відомості про особу, місце, інформацію,
ресурс (сервіс) або річ, стосовно яких
необхідно провести контррозвідувальний
захід;
-2186- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 пункт 4 частини
четвертої статті 8-3 Закону після слова
«місце» та перед словами «або річ» доповнити
словами та символами «, інформацію, ресурс
(сервіс)».
-2187- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

5) посилання на наявність раніше
отриманих дозволів суду на проведення
контррозвідувальних
заходів
стосовно
конкретної особи;
-2188- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

5) посилання на наявність раніше
отриманих дозволів суду на проведення
контррозвідувальних
заходів
стосовно
конкретної особи;

Враховано

6) відомості про нормативно-правовий акт
контррозвідувального органу, який визначає
порядок проведення контррозвідувального
заходу;
-2189- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

6) відомості про нормативно-правовий акт
контррозвідувального органу, який визначає
порядок проведення контррозвідувального
заходу;

Враховано редакційно

7)
найменування
оператора
(за
необхідності), провайдера телекомунікацій
або
власника
(володільця)
кабельної
каналізації електрозв'язку, сприяння якого є
необхідним для організації та проведення
контррозвідувального заходу.
-2190- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

7)
найменування
оператора
(за
необхідності), провайдера телекомунікацій
або
власника
(володільця)
кабельної
каналізації електрозв'язку, сприяння якого є
необхідним для організації та проведення
контррозвідувального заходу. Клопотання
повинно містити перелік дій та їх опис, які
повинен
вжити
оператор,
провайдер
телекомунікацій для забезпечення можливості
проведення контррозвідувального заходу.

В п. 7) після слів "є необхідним для
організації
та
проведення

4) відомості про особу, місце, інформацію,
ресурс (сервіс) або річ, стосовно яких
необхідно провести контррозвідувальний
захід;
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Пропозиції та поправки до проекту

контррозвідувального заходу." додати слова
"із
зазначенням
конкретних
заходів,
необхідних
до
вжиття
оператором,
провайдером телекомунікацій."
-2191- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

83

Абзац 5 частини 1 статті
доповнити
підпунктом такого змісту:
"8) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні (позові);"
-2192- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Відхилено

статтю 83 доповнити пунктом 8 такого
змісту:
"8) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні;"
-2193- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

8) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні (позові);
-2194- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 частину четверту
статті 8-3 Закону доповнити пунктами 8-9
такого змісту:
«8) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні;
9) у разі застосування блокування доступу
до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних
ресурсів
(сервісів)
–
обґрунтування неможливості обмеження
доступу до визначеної інформації, зазначеної
у пункті 3-5 частини другої статті 7 цього
Закону».
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1304

Пропозиції та поправки до проекту

-2195- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

9) у разі застосування блокування
доступу до визначених (ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) –
обґрунтування неможливості обмеження
доступу
до
визначеної
інформації,
зазначеної у пункті 3-5 частини другої
статті 7 цього Закону.
1305

Клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
передається уповноваженому заступнику
голови апеляційного суду, та реєструється з
дотриманням вимог законодавства про
охорону державної таємниці.

-2196- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
передається уповноваженому заступнику
голови апеляційного суду, та реєструється з
дотриманням вимог законодавства про
охорону державної таємниці.
-2197- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Абзац 6 статті 83 викласти у такій редакції:
"Клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82
цього Закону, передається уповноваженому
заступнику голови апеляційного суду, та
реєструється
з
дотриманням
вимог
законодавства про охорону державної
таємниці."
-2198- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

Клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82 цього
Закону,
передається
уповноваженому
заступнику голови апеляційного суду та
реєструється
з
дотриманням
вимог
законодавства про охорону державної
таємниці.

Клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 8-2
цього Закону, позов щодо обмеження
доступу до визначеної інформації чи
інформаційного
ресурсу
(сервісу)
передається уповноваженому заступнику
голови апеляційного суду або окружного
адміністративного суду відповідно та
реєструється
з
дотриманням
вимог
законодавства про охорону державної
таємниці.
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Розгляд клопотання про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів та
постановлення ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу або
про відмову в наданні дозволу здійснюється
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного суду невідкладно, але не пізніше
шести годин з моменту його отримання, за
участю особи, яка внесла клопотання, та/або
інших
уповноважених
керівником
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, осіб.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2199- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 частину п’яту
статті 8-3 Закону після слів «про охорону
державної таємниці» доповнити словами та
символами «, крім клопотань про надання
дозволу на проведення контррозвідувальних
заходів, передбачених частиною другою
статті 8-2 цього Закону».
-2200- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Розгляд клопотання про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів та
постановлення ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу або
про відмову в наданні дозволу здійснюється
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного суду невідкладно, але не пізніше
шести годин з моменту його отримання, за
участю особи, яка внесла клопотання, та/або
інших
уповноважених
керівником
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, осіб.
-2201- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розгляд клопотання про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82
цього Закону, та постановлення ухвали про
надання дозволу на проведення відповідного
контррозвідувального заходу або про відмову
в
наданні
дозволу
здійснюються
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного суду невідкладно, але не пізніше
шести годин з моменту його отримання, за
участю особи, яка внесла клопотання, та/або
інших
уповноважених
керівником
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, осіб.

Абзац 7 статті 83 викласти у такій редакції:
"Розгляд клопотання про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82
цього Закону, та постановлення ухвали про
надання дозволу на проведення відповідного
контррозвідувального заходу або про відмову
в
наданні
дозволу
здійснюється
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного суду невідкладно, але не пізніше
шести годин з моменту його отримання, за
участю особи, яка внесла клопотання, та/або
інших
уповноважених
керівником
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, осіб."
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2202- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В абз. 3 п. 7 слова "але не пізніше шести
годин" замінити словами "двох робочих днів"
-2203- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

Розгляд клопотання про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів,
передбачених частиною першою статті 8-2
цього Закону, та постановлення ухвали про
надання дозволу на проведення відповідного
контррозвідувального заходу або про відмову
в
наданні
дозволу
здійснюється
уповноваженим
заступником
голови
апеляційного суду невідкладно, але не пізніше
шести годин з моменту його отримання, за
участю особи, яка внесла клопотання, та/або
інших
уповноважених
керівником
оперативного підрозділу Служби безпеки
України, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, осіб.
-2204- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у підпункті «ж» пункту 13 (Закон України
«Про контррозвідувальну діяльність»): - у
статі 8-3 (Особливості розгляду судом
клопотань про надання
дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів):
слова «але не пізніше шести годин» замінити
совами «але не пізніше сорока восьми годин»;
-2205- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розгляд позову щодо обмеження доступу
до
визначеної
інформації
чи
інформаційного ресурсу (сервісу) на
підставі частини другої статті 8-2 цього
Закону
здійснюється
за
правилами
адміністративного
судочинства,
з
урахуванням особливостей, визначених
цією статтею. Рішення по суті заявлених
вимог ухвалюється судом не пізніше
наступного
робочого
дня
з
дня
надходження відповідного позову.

796

№

Редакція, прийнята в першому читанні

1308

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
здійснюється в закритому судовому засіданні
без застосування технічних засобів фіксації.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2206- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів
здійснюється в закритому судовому засіданні
без застосування технічних засобів фіксації.
-2207- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано редакційно

Уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, розглядаючи клопотання
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, встановлює
достатність та обґрунтованість підстав для
надання такого дозволу, про що постановляє
відповідну ухвалу.

Враховано

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
передбачених частиною першою статті 8-2
цього Закону, здійснюється в закритому
судовому
засіданні
без
застосування
технічних засобів фіксації.
-2209- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, розглядаючи клопотання
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, встановлює
достатність та обґрунтованість підстав для
надання такого дозволу, про що постановляє
відповідну ухвалу.
-2210- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Розгляд клопотань про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
передбачених частиною першою статті 82
цього Закону, здійснюється в закритому
судовому
засіданні
без
застосування
технічних засобів фіксації.

83

1309

Абзац 8 статті викласти у такій редакції:
"Розгляд клопотань про надання дозволу
на проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 8-2 цього
Закону, здійснюється в закритому судовому
засіданні без застосування технічних засобів
фіксації."
-2208- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац 9 статті викласти у такій редакції:
"Уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, розглядаючи клопотання
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою статті 8-2 цього Закону,
встановлює достатність та обґрунтованість
підстав для надання такого дозволу, про що
постановляє відповідну ухвалу."
-2211- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, розглядаючи клопотання
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, визначених
частиною першою статті 82 цього Закону,
встановлює достатність та обґрунтованість
підстав для надання такого дозволу, про що
постановляє відповідну ухвалу.

83

Враховано редакційно

797

№

1310

1311

1312

Редакція, прийнята в першому читанні

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального
заходу
повинна
містити:

1) найменування оперативного підрозділу,
якому
дозволено
проведення
контррозвідувального заходу;
2) відомості про особу, місце або річ,
стосовно
яких
необхідно
провести
контррозвідувальний захід;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Уповноважений
заступник
голови
апеляційного суду, розглядаючи клопотання
про надання дозволу на проведення
контррозвідувальних заходів, передбачених
частиною першою статті 8-2 цього Закону,
встановлює достатність та обґрунтованість
підстав для надання такого дозволу, про що
постановляє відповідну ухвалу.
-2212- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального
заходу
повинна
містити:
-2213- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Абзац 10 статті 83 викласти у такій
редакції:
"Ухвала про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу,
визначеного частиною першою статті 82
цього Закону, повинна містити:"
-2214- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу, рішення суду
щодо обмеження доступу до визначеної
інформації чи інформаційного ресурсу
(сервісу) повинні містити:
-2215- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1) найменування оперативного підрозділу,
якому
дозволено
проведення
контррозвідувального заходу;
-2216- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1) найменування оперативного підрозділу,
якому
дозволено
проведення
контррозвідувального заходу;

Враховано редакційно

2) відомості про особу, місце або річ,
стосовно
яких
необхідно
провести
контррозвідувальний захід;
-2217- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

2) відомості про особу, місце, інформацію,
ресурс (сервіс) або річ, стосовно яких
необхідно провести контррозвідувальний
захід;

Враховано

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу, визначеного
частиною першою статті 82 цього Закону,
повинна містити:

2) відомості про особу, місце, інформацію,
ресурс (сервіс) або річ, стосовно яких
необхідно провести контррозвідувальний
захід;

798

№

1313

1314

Редакція, прийнята в першому читанні

3) вид контррозвідувального заходу та
залежно від виду контррозвідувального
заходу відомості про особу, що дають змогу її
ідентифікувати, про місце або річ;

4) вимогу до оператора, провайдера
телекомунікацій або власника (володільця)
кабельної каналізації електрозв'язку (з
зазначенням їх найменування) про надання
сприяння в організації та проведенні
контррозвідувального
заходу
(за
необхідності);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2218- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 пункт 2 частини
дев’ятої статті 8-3 Закону після слова «місце»
та перед словами «або річ» доповнити
словами та символами «, інформацію, ресурс
(сервіс)».
-2219- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

3) вид контррозвідувального заходу та
залежно від виду контррозвідувального
заходу відомості про особу, що дають змогу її
ідентифікувати, про місце або річ;
-2220- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано

3) вид контррозвідувального заходу та
залежно від виду контррозвідувального
заходу відомості про особу, що дають змогу її
ідентифікувати, про місце, інформацію,
ресурс (сервіс) або річ;
-2221- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Враховано

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 пункт 3 частини
дев’ятої статті 8-3 Закону після слова «місце»
та перед словами «або річ» доповнити
словами та символами «, інформацію, ресурс
(сервіс)».
-2222- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

4) вимогу до оператора, провайдера
телекомунікацій або власника (володільця)
кабельної каналізації електрозв'язку (з
зазначенням їх найменування) про надання
сприяння в організації та проведенні
контррозвідувального
заходу
(за
необхідності);
-2223- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. 4) після слів " та проведенні
контррозвідувального
заходу
(за
необхідності);" додати слова "із зазначченням
конкретного способу сприяння (заходу який
потрібно вжити)"

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) вид контррозвідувального заходу та
залежно від виду контррозвідувального
заходу відомості про особу, що дають змогу її
ідентифікувати, про місце, інформацію,
ресурс (сервіс) або річ;

4) вимогу до оператора, провайдера
телекомунікацій або власника (володільця)
кабельної каналізації електрозв'язку (із
зазначенням їх найменування) про надання
сприяння в організації та проведенні
контррозвідувального
заходу
(за
необхідності) з чітким зазначенням дій та
заходів, яких повинен вжити оператор,
провайдер телекомунікацій або власник
(володілець)
кабельної
каналізації
електрозв’язку;

799

№

1315

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2224- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Відхилено

Абзац 10 статті 83 доповнити пунктом 5 у
такій редакції:
"5) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні."
Пункт 5 проекту відповідно вважати
пунктом 6
-2225- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Відхилено

пункт 5 статті
у такій редакції:
"5) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні;"
-2226- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

5) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні, а у разі
застосування блокування доступу до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) –
обґрунтування неможливості обмеження
доступу
до
визначеної
інформації,
зазначеної у пункті 3-5 частини другої
статті 7 цього Закону.
-2227- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

83 викласти

У розділі ІI законопроекту у підпункті
«ж» підпункту 13 пункту 9 частину дев’яту
статті 8-3 Закону доповнити пунктом 5 такого
змісту: «5) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні, а у разі
застосування
блокування
доступу
до
визначених (ідентифікованих) інформаційних
ресурсів
(сервісів)
–
обґрунтування
неможливості
обмеження
доступу
до
визначеної інформації, зазначеної у пункті 3-5

800

№

1316

Редакція, прийнята в першому читанні

5) строк дії ухвали.

Пропозиції та поправки до проекту

частини другої статті 7 цього Закону». У
звязку з цим пункт 5 частини дев’ятої статті 83 Закону вважати пунктом 6.
-2228- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) строк дії ухвали.

5) строк дії ухвали.
-2229- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Відхилено

пункт 5 статті 83 вважати пунктом 6

1317

-2230- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

5) обґрунтування необхідності та
пропорційності
застосування
контррозвідувального заходу у обсязі,
визначеному у клопотанні, а у разі
застосування блокування доступу до
визначених
(ідентифікованих)
інформаційних ресурсів (сервісів) –
обґрунтування неможливості обмеження
доступу
до
визначеної
інформації,
зазначеної у пункті 3-5 частини другої
статті 7 цього Закону.
-2231- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

6) строк дії ухвали.
1318

1319

Строк дії ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу не
може перевищувати шести місяців.

Ухвала про відмову у наданні дозволу на

-2232- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Строк дії ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу не
може перевищувати шести місяців.
-2233- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Строк дії ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу не
може перевищувати двох місяців.
-2234- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано редакційно

Строк дії ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу,
строк обмеження доступу до визначеної
інформації чи інформаційного ресурсу
(сервісу) на підставі статті 8-2 цього Закону
не може перевищувати шести місяців.
-2235- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Строк дії ухвали про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу не
може перевищувати шести місяців.

Ухвала про відмову у наданні дозволу на

801

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проведення контррозвідувального заходу
постановляється у разі невідповідності
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
вимогам частини першої цієї статті. Ухвала
про відмову у наданні дозволу на проведення
контррозвідувального заходу має бути
вмотивованою та містити обґрунтування
причин такої відмови.

Ухвала про відмову у наданні дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
постановляється у разі невідповідності
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
вимогам частини першої цієї статті. Ухвала
про відмову у наданні дозволу на проведення
контррозвідувального заходу має бути
вмотивованою та містити обґрунтування
причин такої відмови.
-2236- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано частково

Абзац 12 статті 83 викласти у такій
редакції:
"Ухвала про відмову у наданні дозволу на
проведення контррозвідувального заходу має
бути вмотивованою та містити обґрунтування
причин такої відмови."
-2237- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано частково

Викласти абзац в такій редакції: "Ухвала
про відмову у наданні дозволу на проведення
контррозвідувального заходу постановляється
у разі необгрунтованості клопотання та (або)
його невідповідності вимогам Конституції
України та закону, в тому числі якщо обраний
вид контрозвідувального заходу суперечить
його меті. Ухвала про відмову у наданні
дозволу на проведення контррозвідувального
заходу має бути вмотивованою та містити
обґрунтування причин такої відмови."
-2238- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

проведення контррозвідувального заходу
постановляється у разі невідповідності
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
вимогам частин першої та четвертої цієї
статті. Ухвала про відмову у наданні дозволу
на проведення контррозвідувального заходу
має бути вмотивованою та містити
обґрунтування причин такої відмови.

Ухвала про відмову у наданні дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
постановляється у разі невідповідності
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
вимогам частини першої цієї статті.
Ухвала про відмову у наданні дозволу на
проведення контррозвідувального заходу,
рішення суду про відмову в обмеженні
доступу до визначеної інформації чи
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Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу або про відмову
в наданні такого дозволу до Єдиного
державного реєстру судових рішень не
вноситься.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інформаційного ресурсу (сервісу) мають
бути
вмотивованими
та
містити
обґрунтування причин такої відмови.
-2239- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту у підпункті «ж»
підпункту 13 пункту 9 у частині одинадцятій
статті 8-3 Закону речення «Ухвала про
відмову у наданні дозволу на проведення
контррозвідувального заходу постановляється
у разі невідповідності клопотання про
надання
дозволу
на
проведення
контррозвідувального
заходу
вимогам
частини першої цієї статті» виключити.
-2240- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано редакційно

1.
В підпункті 13 пункту 9 розділу ІІ
проєкту (внесення змін до Закону України
"Про контррозвідувальну діяльність"): · в
тексті частини 11 статті 83 (в редакції
законопроєкту)
після
словосполучення
«вимогам частини першої» доповнити
словосполученням «та/або четвертої»;
-2241- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у підпункті «ж» пункту 13 (Закон України
«Про контррозвідувальну діяльність»):
- у статі 8-3 (Особливості розгляду судом
клопотань про надання
дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів):
слова «Ухвала про відмову у наданні
дозволу на проведення контррозвідувального
заходу постановляється у разі невідповідності
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу
вимогам частини першої цієї статті»
виключити;
-2242- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу або про відмову
в наданні такого дозволу до Єдиного
державного реєстру судових рішень не
вноситься.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу, визначеного
частиною першою статті 82 цього Закону, або
про відмову в наданні такого дозволу до
припинення відповідної контррозвідувальної
діяльності чи прийняття рішення за
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-2243- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Абзац 13 статті 83 викласти у такій
редакції:
"Ухвала про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу,
визначеного частиною першою статті 8-2
цього Закону, або про відмову в наданні
такого дозволу до припинення відповідної
контррозвідувальної діяльності чи прийняття
рішення за результатами такої діяльності або
заходів, не вноситься до Єдиного державного
реєстру судових рішень."
-2244- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано частково

абзац 25 статті 83 у такій редакції:
"Ухвала про надання дозволу на
проведення контррозвідувального заходу або
про відмову в наданні такого дозволу до
припинення
відповідної
контррозвідувальної
діяльності
чи
прийняття рішення за результатами такої
діяльності або заходів, не вноситься до
Єдиного державного реєстру судових
рішень."
-2245- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

Ухвала про надання дозволу на проведення
контррозвідувального заходу, передбаченого
частиною першою статті 8-2 цього Закону,
або про відмову в наданні такого дозволу до
припинення
відповідної
контррозвідувальної
діяльності
чи
прийняття рішення за результатами такої
діяльності або заходів, не вноситься до
Єдиного державного реєстру судових
рішень. Рішення суду за результатами
розгляду позову щодо обмеження доступу
до
визначеної
інформації
чи
інформаційного
ресурсу
(сервісу)
підлягають оприлюдненню в загальному
порядку, визначеному законом.
-2246- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

результатами такої діяльності або заходів, не
вноситься до Єдиного державного реєстру
судових рішень.

804

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1321

У розділі ІI законопроекту у підпункті «ж»
підпункту 13 пункту 9 частину дванадцяту
статті 8-3 Закону після слів «не вноситься»
доповнити словами та символами «за
винятком ухвал щодо застосування заходів,
передбачених частиною другою статті 8-2
цього Закону».
-2247- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

1322

Рішення суду щодо обмеження доступу
до
визначеної
інформації
чи
інформаційного ресурсу (сервісу)може бути
оскаржене в апеляційному порядку.
-2248- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано частково

Матеріали,
пов'язані
із
розглядом
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
зберігаються
з
дотриманням
вимог
законодавства про охорону державної
таємниці.
-2249- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

Матеріали,
пов'язані
із
розглядом
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
зберігаються
з
дотриманням
вимог
законодавства про охорону державної
таємниці.

Матеріали,
пов'язані
з
розглядом
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 82 цього
Закону, зберігаються з дотриманням вимог
законодавства про охорону державної
таємниці.

83

1323

В
разі
необхідності
використання
матеріалів,
отриманих
в
результаті
контррозвідувальних заходів, як доказів у
кримінальному
провадженні,
для
підтвердження законності їх отримання, суд,
який дозволив проведення відповідних
заходів,
за
клопотанням
керівника
оперативного підрозділу, виготовляє витяг з
резолютивної частині відповідної ухвали.
Витребування повного тексту відповідної

Абзац 14 статті
викласти у такій
редакції:
"Матеріали, пов'язані із розглядом
клопотання про надання дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів,
визначених частиною першою статті 8-2 цього
Закону, зберігаються з дотриманням вимог
законодавства про охорону державної
таємниці."
-2250- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В
разі
необхідності
використання
матеріалів,
отриманих
в
результаті
контррозвідувальних заходів, як доказів у
кримінальному
провадженні,
для
підтвердження законності їх отримання, суд,
який дозволив проведення відповідних
заходів,
за
клопотанням
керівника
оперативного підрозділу, виготовляє витяг з
резолютивної частині відповідної ухвали.
Витребування повного тексту відповідної

Враховано

Матеріали,
отримані
в
результаті
контррозвідувальних
заходів,
можуть
використовуватись
у
кримінальному
провадженні
виключно
з
метою
підтвердження законності проведення таких
заходів та на підставі судового рішення
(ухвали). Суд, який дозволив проведення
контррозвідувальних заходів, готує витяг з
відповідної ухвали та надає її вступну та
резолютивну частини. Витребування повного
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ухвали для вивчення в суді в рамках
кримінального провадження не допускається.

ухвали для вивчення в суді в рамках
кримінального провадження не допускається.
-2251- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тексту ухвали для вивчення в суді в рамках
кримінального провадження не допускається.
Відхилено

виключити зміни
-2252- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)
у підпункті «ж» пункту 13 (Закон України
«Про контррозвідувальну діяльність»):
- у статі 8-3 (Особливості розгляду судом
клопотань про надання
дозволу на
проведення контррозвідувальних заходів):
слова «В разі необхідності використання
матеріалів,
отриманих
в
результаті
контррозвідувальних заходів, як доказів у
кримінальному
провадженні,
для
підтвердження законності їх отримання, суд,
який дозволив проведення відповідних
заходів,
за
клопотанням
керівника
оперативного підрозділу, виготовляє витяг з
резолютивної частині відповідної ухвали.
Витребування повного тексту відповідної
ухвали для вивчення в суді в рамках
кримінального провадження не допускається»
виключити;
-2253- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац 26 статті 8-3 Закону України
«Про контррозвідувальну діяльність»
замінити абзацами 26-27 в такій редакції:
«Матеріали, отримані в результаті
контррозвідувальних
заходів,
можуть
використовуватись
у
кримінальному
провадженні
виключно
з
метою
підтвердження законності проведення таких
заходів та на підставі судового рішення
(ухвали). Суд, який дозволив проведення
контррозвідувальних заходів, готує витяг з
відповідної ухвали та надає його вступну та
резолютивну частини. Витребування повного
тексту ухвали для вивчення в суді в рамках

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
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1324

кримінального
провадження
допускається.»;
-2254- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

1325

Пункт 7 статті 8³ Закону України «Про
контррозвідувальну діяльність» доповнити
новим абзацом такого змісту: «Клопотання
повинно містити перелік дій та їх опис, які
повинен
вжити
оператор,
провайдер
телекомунікацій для забезпечення можливості
проведення контррозвідувального заходу.»
Пункт 4 статті 8³ Закону України «Про
контррозвідувальну діяльність» в кінці
речення доповнити словами «з чітким
зазначенням дій та заходів, яких повинен
вжити оператор, провайдер телекомунікацій
або
власник
(володілець)
кабельної
каналізації електрозв’язку».
-2255- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1326

Контррозвідувальні заходи, визначені у
частині першій статті 8-2 цього Закону,
можуть
проводитися
суб’єктами
контррозвідувальної діяльності, визначені
частинами третьою – п’ятою статті 5 цього
Закону, за рішенням суду постановленим за
клопотанням керівника відповідного суб’єкта
контррозвідувальної
діяльності
або
уповноваженого
ним
заступника,
яке
розглядається у порядку, визначеному цією
статтею та з урахуванням мети проведення
таких заходів, визначеною частинами третьою
– п’ятою статті 5 цього Закону, та суб’єкта їх
ініціювання і проведення
-2256- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Стаття 84. Рекомендації Служби безпеки
України з питань забезпечення державної
безпеки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

не

Стаття 8-4. Рекомендації Служби безпеки
України з питань забезпечення державної
безпеки
-2257- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Враховано

Контррозвідувальні заходи, визначені
частиною першою статті 82 цього Закону,
можуть
проводитися
суб’єктами
контррозвідувальної діяльності, визначеними
частинами другою – п’ятою статті 5 цього
Закону, за рішенням суду, постановленим за
клопотанням керівника відповідного суб’єкта
контррозвідувальної
діяльності
або
уповноваженого
ним
заступника,
яке
розглядається у порядку, визначеному цією
статтею та з урахуванням мети проведення
таких заходів, визначеної частинами другою –
четвертою статті 5 цього Закону, та суб’єкта їх
ініціювання і проведення.
Стаття 84. Рекомендації Служби безпеки
України з питань забезпечення державної
безпеки

Відхилено

виключити зміни
-2258- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено
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Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
може
надавати
державним органам, органам місцевого
самоврядування, утвореним відповідно до
закону
військовим
формуванням,
підприємствам,
установам,
організаціям
незалежно від форм власності та посадовим
(службовим)
особам
рекомендації,
–
обов'язкові для розгляду пропозиції, які
стосуються питань забезпечення державної
безпеки, усунення причин і умов, що можуть
сприяти реалізації загроз державній безпеці
або підвищенню ризиків державної безпеки,
шляхів мінімізації та/або нейтралізації
негативних наслідків реалізації загроз
державній безпеці, а також управління
ризиками державної безпеки. Рекомендації
Служби безпеки України не можуть містити
вимог щодо обмеження прав та свобод
людини і громадянина.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у підпункті «ж» пункту 13 (Закон України
«Про контррозвідувальну діяльність»): статтю 8-4 виключити
-2259- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
діяльності
може
надавати державним органам, органам
місцевого
самоврядування,
утвореним
відповідно
до
закону
військовим
формуванням, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форм власності та
посадовим (службовим) особам рекомендації,
– обов'язкові для розгляду пропозиції, які
стосуються питань забезпечення державної
безпеки, усунення причин і умов, що можуть
сприяти реалізації загроз державній безпеці
або підвищенню ризиків державної безпеки,
шляхів мінімізації та/або нейтралізації
негативних наслідків реалізації загроз
державній безпеці, а також управління
ризиками державної безпеки. Рекомендації
Служби безпеки України не можуть містити
вимог щодо обмеження прав та свобод
людини і громадянина.
-2260- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

в частині першій слова «підприємствам,
установам, організаціям незалежно від форм
власності» виключити;
-2261- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
діяльності
може
надавати державним органам, органам
місцевого
самоврядування,
утвореним
відповідно до законів України військовим
формуванням, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форм власності та
посадовим (службовим) особам рекомендації,
тобто обов'язкові для розгляду пропозиції, які
стосуються питань забезпечення державної
безпеки, усунення причин і умов, що можуть
сприяти реалізації загроз державній безпеці
або підвищенню ризиків державної безпеки,
шляхів мінімізації та/або нейтралізації
негативних наслідків реалізації загроз
державній безпеці, а також управління
ризиками державної безпеки. Рекомендації
Служби безпеки України не можуть містити
вимог щодо обмеження прав та свобод
людини і громадянина.

виключити зміни
-2262- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Статтю 8-4 - вилучити
1328

Рекомендації надаються за підписом
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України відповідно до компетенції. Про
результати розгляду рекомендацій суб'єкт,

-2263- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Рекомендації надаються за підписом
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України відповідно до компетенції. Про

Враховано

Рекомендації надаються за підписом
начальника (керівника) функціонального
підрозділу Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України відповідно до компетенції. Про
результати розгляду рекомендацій суб'єкт,
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якому вони адресовані, письмово повідомляє
відповідний
функціональний
підрозділ
Центрального управління або регіональний
орган Служби безпеки України протягом
десяти робочих днів.

результати розгляду рекомендацій суб'єкт,
якому вони адресовані, письмово повідомляє
відповідний
функціональний
підрозділ
Центрального управління або регіональний
орган Служби безпеки України протягом
десяти робочих днів.
-2264- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

якому вони адресовані, письмово повідомляє
відповідний
функціональний
підрозділ
Центрального управління або регіональний
орган Служби безпеки України протягом
десяти робочих днів.
Відхилено

виключити зміни
1329

Стаття

85.

Офіційне застереження

-2265- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Стаття 85. Офіційне застереження

Стаття 8-5. Офіційне застереження
-2266- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-2267- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Статтю 8-5 - вилучити

1330

Офіційне застереження – роз’яснення
Службою безпеки України фізичній чи
юридичній особі про те, що її діяння (дія або
бездіяльність) створює умови для виникнення
чи реалізації загроз державній безпеці або
підвищує ризики державної безпеки, а відтак
є неприпустимим.

-2268- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у підпункті «ж» пункту 13 (Закон України
«Про контррозвідувальну діяльність»): статтю 8-5 виключити;
-2269- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Офіційне застереження – роз’яснення
Службою безпеки України фізичній чи
юридичній особі про те, що її діяння (дія або
бездіяльність) створює умови для виникнення
чи реалізації загроз державній безпеці або
підвищує ризики державної безпеки, а відтак
є неприпустимим.
-2270- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Офіційне застереження – роз’яснення
Службою безпеки України фізичній чи
юридичній особі про те, що її діяння (дія або
бездіяльність)
створють
умови
для
виникнення чи реалізації загроз державній
безпеці або підвищує ризики державної
безпеки, а відтак є неприпустимими.

виключити зміни
1331

Офіційне застереження здійснюється у
формі письмового інформування після
проведення Службою безпеки України
перевірки та підтвердження отриманих у ході
оперативно-службової діяльності відомостей
про фізичну або юридичну особу.

-2271- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Офіційне застереження здійснюється у
формі письмового інформування після
проведення Службою безпеки України
перевірки та підтвердження отриманих у ході
оперативно-службової діяльності відомостей
про фізичну або юридичну особу.

Враховано

Офіційне застереження здійснюється у
формі письмового інформування після
проведення Службою безпеки України
перевірки та підтвердження отриманих у ході
оперативно-службової діяльності відомостей
про фізичну або юридичну особу.
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-2272- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити зміни
1332

Право
підписання
офіційного
застереження належить Голові Служби
безпеки
України,
його
заступникам,
начальникам регіональних органів Служби
безпеки України, їх заступникам.

-2273- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано редакційно

Право
підписання
офіційного
застереження належить Голові Служби
безпеки
України,
його
заступникам,
начальникам регіональних органів Служби
безпеки України, їх заступникам.
-2274- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Право
підписання
офіційного
застереження належить Голові Служби
безпеки
України,
його
заступникам,
начальникам (керівникам) функціональних
підрозділів
Центрального
управління,
регіональних органів Служби безпеки
України, їх заступникам.

виключити зміни
1333

Офіційне
застереження
адресується
конкретній фізичній особі або керівнику
(уповноваженій відповідальній посадовій
особі) юридичної особи і повинне містити:

-2275- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Офіційне
застереження
адресується
конкретній фізичній особі або керівнику
(уповноваженій відповідальній посадовій
особі) юридичної особи і повинне містити:
-2276- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Офіційне
застереження
адресується
конкретній фізичній особі або керівнику
(уповноваженій відповідальній посадовій
особі) юридичної особи і повинне містити:

виключити зміни
1334

1)зазначення діяльності, що створює
умови для реалізації загроз державній безпеці
або підвищує ризики державної безпеки, щодо
неприпустимості здійснення якого фізична
або юридична особа застерігається;

-2277- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

1)
зазначення діяльності, що створює
умови для реалізації загроз державній безпеці
або підвищує ризики державної безпеки, щодо
неприпустимості здійснення якого фізична
або юридична особа застерігається;
-2278- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1) зазначення діяльності, що створює
умови для реалізації загроз державній безпеці
або підвищує ризики державної безпеки, щодо
неприпустимості здійснення якої фізична або
юридична особа застерігається;

виключити зміни
1335

2)роз’яснення
права
оскарження
офіційного застереження до вищої посадової
особи Служби безпеки України або до суду.

-2279- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

2)
роз’яснення права оскарження
офіційного застереження до вищої посадової
особи Служби безпеки України або до суду.
-2280- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

2)
роз’яснення
права
оскарження
офіційного застереження до вищої посадової
особи Служби безпеки України або до суду.

виключити зміни
1336

Стаття 86. Негласне переміщення осіб та
предметів через державний кордон та митний
кордон України

-2281- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
Стаття 8-6. Негласне переміщення осіб та
предметів через державний кордон та митний
кордон України

Враховано

Стаття 86. Негласне переміщення осіб та
предметів через державний кордон та митний
кордон України
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-2282- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Статтю 8-6 - вилучити

1337

1338

1339

1340

Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
діяльності
може
негласно переміщувати через державний
кордон та митний кордон України:
співробітників Служби безпеки України та
осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва;
предмети, у тому числі вилучені чи
обмежені у цивільному обороті на території
України, зокрема зразки виробів чи речовин.
Рішення щодо проведення заходів,
визначених у частині першій цієї статті, за
клопотанням Голови Служби безпеки України
або уповноважених ним посадових осіб
приймає керівник відповідного центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
державного кордону, та/або центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної митної
справи, або уповноважені ними особи в

-2283- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

В підпункті 13 пункту 9 розділу ІІ проєкту
(внесення змін до Закону України "Про
контррозвідувальну діяльність"): · статтю 8-6
«Негласне переміщення осіб та предметів
через державний кордон та митний кордон
України» - виключити;
-2284- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у підпункті «ж» пункту 13 (Закон України
«Про контррозвідувальну діяльність»): статтю 8-6 виключити;
-2285- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
діяльності
може
негласно переміщувати через державний
кордон та митний кордон України:
-2286- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Служба безпеки України при здійсненні
контррозвідувальної
діяльності
може
негласно переміщувати через державний
кордон та митний кордон України:

Враховано

співробітників Служби безпеки України та
осіб,
залучених
до
конфіденційного
співробітництва;
-2287- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

1) співробітників Служби безпеки України
та осіб, залучених до конфіденційного
співробітництва;

Враховано

предмети, у тому числі вилучені чи
обмежені у цивільному обороті на території
України, зокрема зразки виробів чи речовин.
-2288- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

2) предмети, у тому числі вилучені чи
обмежені у цивільному обороті на території
України, зокрема зразки виробів чи речовин.

Відхилено

В абзаці другому статті 86 слово
«відповідного» виключити, а слова «в
порядку, визначеному законом та спільними
актами цих органів» замінити словами «в
порядку, визначеному законодавством».
-2289- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Рішення щодо проведення заходів,
визначених у частині першій цієї статті, за
клопотанням Голови Служби безпеки України
або уповноважених ним посадових осіб
приймає керівник відповідного центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
державного кордону, та/або центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної митної
справи, або уповноважені ними особи в

Рішення щодо проведення заходів,
визначених у частині першій цієї статті, за
клопотанням Голови Служби безпеки України
або уповноважених ним посадових осіб
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порядку, визначеному законом та спільними
актами цих органів.

приймає керівник відповідного центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
державного кордону, та/або центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної митної
справи, або уповноважені ними особи в
порядку, визначеному законом та спільними
актами цих органів.
-2290- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Стаття
8-7.
Контрольоване
використання
майна,
вилученого
чи
обмеженого у цивільному обороті
-2291- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Стаття 87. Контрольоване використання
майна, вилученого чи обмеженого у
цивільному обороті

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

порядку, визначеному законом та спільними
актами цих органів.

Стаття 87. Контрольоване використання
майна, вилученого чи обмеженого у
цивільному обороті

Статтю 8-7 - вилучити

1342

1343

При
здійсненні
контррозвідувальної
діяльності співробітники Служби безпеки
України, а також особи, залучені до
конфіденційного співробітництва, з дозволу
Голови Служби безпеки України або
уповноважених ним керівників можуть
придбавати,
зберігати,
переміщувати,
реалізовувати вилучене з обороту чи
обмежене у цивільному обороті майно, в тому
числі те, яке не може перебувати у власності
громадян,
громадських
об'єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав на території України.
Порядок контролю за придбанням,
зберіганням, переміщенням, реалізацією
майна, зазначеного в частині першій цієї

-2292- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

В підпункті 13 пункту 9 розділу ІІ проєкту
(внесення змін до Закону України "Про
контррозвідувальну діяльність"): · статтю 8-7
«Контрольоване
використання
майна,
вилученого чи обмеженого у цивільному
обороті» - виключити;
-2293- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

При
здійсненні
контррозвідувальної
діяльності співробітники Служби безпеки
України, а також особи, залучені до
конфіденційного співробітництва, з дозволу
Голови Служби безпеки України або
уповноважених ним керівників можуть
придбавати,
зберігати,
переміщувати,
реалізовувати вилучене з обороту чи
обмежене у цивільному обороті майно, в тому
числі те, яке не може перебувати у власності
громадян,
громадських
об'єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав на території України.
-2294- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

При
здійсненні
контррозвідувальної
діяльності співробітники Служби безпеки
України, а також особи, залучені до
конфіденційного співробітництва, з дозволу
Голови Служби безпеки України або
уповноважених ним керівників можуть
придбавати,
зберігати,
переміщувати,
реалізовувати вилучене з обороту чи
обмежене у цивільному обороті майно, в тому
числі те, яке не може перебувати у власності
громадян,
громадських
об'єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав на території України.

Враховано

Порядок
зберіганням,

Пропозиція
народних депутатів –

Порядок контролю за придбанням,
зберіганням, переміщенням, реалізацією
майна, зазначеного в частині першій цієї

контролю за придбанням,
переміщенням, реалізацією
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статті, визначається нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки
України,
погодженими з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сферах
боротьби
зі
злочинністю,
виявлення
кримінальних
правопорушень,
охорони
громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки»;

майна, зазначеного в частині першій цієї
статті, визначається нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки
України,
погодженими з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сферах
боротьби
зі
злочинністю,
виявлення
кримінальних
правопорушень,
охорони
громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки.
Стаття
8-8.
Прикриття
контррозвідувальної діяльності
1. Органи та підрозділи Служби безпеки
України,
уповноважені
здійснювати
контррозвідувальну діяльність, виключно для
здійснення визначених цим Законом функцій
можуть
використовувати
спеціально
виготовлені речі та документи (засоби
прикриття), спеціально утворювати та
використовувати підприємства, установи,
організації, філії, відділення, інші підрозділи
юридичних осіб (структури прикриття).
Використання засобів прикриття або структур
прикриття з іншою метою забороняється. 2.
Засоби прикриття можуть містити повністю
або частково несправжні дані або відомості
про події, явища, факти. Державні органи,
органи
місцевого
самоврядування,
підприємства, установи, організації, які є
замовниками або самостійно виготовляють
речі, документи або їх бланки, надають
органам та підрозділам Служби безпеки
України,
уповноваженим
здійснювати
контррозвідувальну
діяльність,
бланки
документів
(зразки)
або
самостійно
виготовляють на їхню вимогу засоби
прикриття, а також забезпечують внесення
відомостей або даних до автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних на строк
використання засобів прикриття. 3. Структури
прикриття можуть створюватися органами та

членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

статті, визначається нормативно-правовими
актами
Служби
безпеки
України,
погодженими з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сферах
боротьби
із
злочинністю,
виявлення
кримінальних
правопорушень,
охорони
громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки.
Стаття 88. Прикриття контррозвідувальної
діяльності
Органи та підрозділи Служби безпеки
України,
уповноважені
здійснювати
контррозвідувальну діяльність, виключно для
здійснення визначених цим Законом функцій
можуть
використовувати
спеціально
виготовлені речі та документи (засоби
прикриття), спеціально утворювати та
використовувати підприємства, установи,
організації, філії, відділення, інші підрозділи
юридичних осіб (структури прикриття).
Використання засобів прикриття або структур
прикриття з іншою метою забороняється.
Засоби прикриття можуть містити
повністю або частково несправжні дані або
відомості про події, явища, факти.
Державні органи, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи,
організації, які є замовниками або самостійно
виготовляють речі, документи або їх бланки,
надають органам та підрозділам Служби
безпеки
України,
уповноваженим
здійснювати контррозвідувальну діяльність,
бланки документів (зразки) або самостійно
виготовляють на їх вимогу засоби прикриття,
а також забезпечують внесення відомостей
або
даних
до
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних на строк
використання засобів прикриття.
Структури
прикриття
можуть
створюватися органами та підрозділами
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підрозділами Служби безпеки України,
уповноваженими
здійснювати
контррозвідувальну діяльність, повністю або
частково за рахунок бюджетних коштів, у
тому числі валютних, призначених на
утримання і забезпечення діяльності цих
органів, у будь-яких організаційних формах.
За згодою власників або керівників
відповідних юридичних осіб структури
прикриття можуть створюватись у формі
філій, відділень, інших підрозділів наявних
юридичних осіб будь-якої форми власності.
Документи структур прикриття можуть
містити повністю або частково несправжні
відомості.
Майно структур прикриття є
державною власністю. Кошти, отримані від
діяльності структур прикриття або реалізації
їхнього майна, використовуються органами та
підрозділами Служби безпеки України,
уповноваженими
здійснювати
контррозвідувальну
діяльність,
що
їх
утворили,
виключно
для
здійснення
визначених цим Законом функцій або
зараховуються до державного бюджету. 4.
Виготовлення
засобів
прикриття,
використання коштів та майна структур
прикриття
здійснюється
у
порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8-9. Використання співробітників
Служби безпеки України під прикриттям 1.
Співробітники Служби безпеки України під
прикриттям можуть призначатися на посади в
державних органах, органах місцевого
самоврядування, військових формуваннях, на
підприємствах, в установах і організаціях
будь-якої форми власності, структурах
прикриття (посади прикриття).
2. За
відсутності у Служби безпеки України
потреби
в
подальшому
використанні
співробітника Служби безпеки України під
прикриттям на відповідній посаді прикриття
за рішенням Голови Служби безпеки України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Служби безпеки України, уповноваженими
здійснювати контррозвідувальну діяльність,
повністю або частково за рахунок бюджетних
коштів, у тому числі валютних, призначених
на утримання і забезпечення діяльності цих
органів, у будь-яких організаційних формах.
За згодою власників або керівників
відповідних юридичних осіб структури
прикриття можуть створюватись у формі
філій, відділень, інших підрозділів наявних
юридичних осіб будь-якої форми власності.
Документи структур прикриття можуть
містити повністю або частково несправжні
відомості.
Майно структур прикриття є державною
власністю. Кошти, отримані від діяльності
структур прикриття або реалізації їхнього
майна, використовуються органами та
підрозділами Служби безпеки України,
уповноваженими
здійснювати
контррозвідувальну
діяльність,
що
їх
утворили,
виключно
для
здійснення
визначених цим Законом функцій або
зараховуються до державного бюджету.
Виготовлення
засобів
прикриття,
використання коштів та майна структур
прикриття
здійснюється
у
порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 89. Використання співробітників
Служби безпеки України під прикриттям
Співробітники Служби безпеки України
під прикриттям можуть призначатися на
посади в державних органах, органах
місцевого
самоврядування,
військових
формуваннях, на підприємствах, в установах і
організаціях будь-якої форми власності,
структурах прикриття (посади прикриття).
За відсутності у Служби безпеки України
потреби
в
подальшому
використанні
співробітника Служби безпеки України під
прикриттям на відповідній посаді прикриття
за рішенням Голови Служби безпеки України
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або його заступника, у визначений ним строк
такий співробітник зобов’язаний звільнитися
у встановленому законодавством порядку з
посади прикриття. 3. Порядок використання
коштів, особливості надання пільг, соціальних
гарантій та обчислення страхового стажу,
набутих співробітниками під прикриттям,
встановлюються
Кабінетом
Міністрів
України.»;

або його заступника у визначений ним строк
такий співробітник зобов’язаний звільнитися
у встановленому законодавством порядку з
посади прикриття.
Порядок
використання
коштів,
особливості надання пільг, соціальних
гарантій та обчислення страхового стажу,
набутих співробітниками під прикриттям,
встановлюються
Кабінетом
Міністрів
України";

1344

-2295- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

1345

Підпункт тринадцятий пункту дев’ятого
Прикінцевих та перехідних положень
доповнити підпунктом и) такого змісту:
«з) у статті 9 слова «про осіб, які
співробітничають або раніше співробітничали
на конфіденційній основі з органами та
підрозділами Служби безпеки України, що
здійснюють контррозвідувальну діяльність,
узагальнюючі відомості про особовий склад
цих органів та підрозділів» замінити словами
«про сили контррозвідки або осіб, які
належали до них, та засоби контррозвідки»;».
-2296- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

«Стаття 101. Державний захист і
стимулювання фізичних і юридичних осіб, які
добровільно беруть участь або надають
допомогу у здійсненні контррозвідувальної
діяльності

«Стаття 10-1. Державний захист і
стимулювання фізичних і юридичних осіб, які
добровільно беруть участь або надають
допомогу у здійсненні контррозвідувальної
діяльності
-2297- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
13. Статтю 10-1. Викласти в такій редакції:
«Стаття 10-1. Державний захист і
стимулювання фізичних і юридичних осіб, які
добровільно беруть участь або надають
допомогу у здійсненні контррозвідувальної
діяльності
або
проведенні
контррозвідувальних заходів.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

з) у статті 9 слова «про осіб, які
співробітничають або раніше співробітничали
на конфіденційній основі з органами та
підрозділами Служби безпеки України, що
здійснюють контррозвідувальну діяльність,
узагальнюючі відомості про особовий склад
цих органів та підрозділів» замінити словами
"про сили контррозвідки або осіб, які
належали до них, та засоби контррозвідки";

и) доповнити новою статтею 101 такого
змісту:
"Стаття 101. Державний захист і
стимулювання фізичних і юридичних осіб, які
добровільно беруть участь або надають
допомогу у здійсненні контррозвідувальної
діяльності
або
проведенні
контррозвідувальних заходів
Державному захисту підлягають фізичні та
юридичні особи, які добровільно беруть
участь або надають допомогу у здійсненні
контррозвідувальної діяльності (проведенні
контррозвідувальних заходів), сприяють
протидії
розвідувально-підривній,
диверсійній,
терористичній
та
іншій
протиправній діяльності на шкоду державній
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Державному захисту підлягають фізичні та
юридичні особи, які добровільно беруть
участь або надають допомогу у здійсненні
контррозвідувальної діяльності, сприяють
протидії
розвідувальній,
підривній,
диверсійній,
терористичній
та
іншій
протиправній діяльності на шкоду державній
безпеці України.

Пропозиції та поправки до проекту

Державному захисту підлягають фізичні та
юридичні особи, які добровільно беруть
участь або надають допомогу у здійсненні
контррозвідувальної діяльності (проведенні
контррозвідувальних заходів), сприяють
протидії
розвідувально-підривній,
диверсійній,
терористичній
та
іншій
протиправній діяльності на шкоду державній
безпеці
України
(зовнішнім
загрозам
національній безпеці України).
За наявності загрози життю, житлу,
здоров’ю та майну осіб, які беруть участь або
надають
допомогу
у
здійсненні
контррозвідувальної діяльності (проведенні
контррозвідувальних заходів), або їх близьких
осіб, до них можуть бути застосовані правові,
організаційно-технічні й інші спрямовані на
захист від протиправних посягань заходи,
передбачені
Законом
України
«Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві».
Підрозділи,
що
здійснюють
контррозвідувальну діяльність (проводять
контррозвідувальні
заходи),
можуть
заохочувати та винагороджувати осіб, які
беруть участь або надають допомогу в її
здійсненні (проведенні). Майнові збитки
таким особам у зв’язку з виконанням заходів
контррозвідувальної діяльності (проведенням
контррозвідувальних заходів) за дорученням
підрозділів,
що
здійснюють
контррозвідувальну діяльність (проводять
контррозвідувальні заходи), відшкодовуються
за рахунок коштів державного бюджету.».
-2298- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безпеці
України
(зовнішнім
загрозам
національній безпеці України).
За наявності загрози життю, житлу,
здоров’ю та майну осіб, які беруть участь або
надають
допомогу
у
здійсненні
контррозвідувальної діяльності (проведенні
контррозвідувальних заходів), або їх близьких
осіб до них можуть бути застосовані правові,
організаційно-технічні та інші спрямовані на
захист від протиправних посягань заходи,
передбачені
Законом
України
«Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві».
Підрозділи,
що
здійснюють
контррозвідувальну діяльність (проводять
контррозвідувальні
заходи),
можуть
заохочувати та винагороджувати осіб, які
беруть участь або надають допомогу в її
здійсненні (проведенні). Майнові збитки
таким особам у зв’язку з виконанням заходів
контррозвідувальної діяльності (проведенням
контррозвідувальних заходів) за дорученням
підрозділів,
що
здійснюють
контррозвідувальну діяльність (проводять
контррозвідувальні заходи), відшкодовуються
за рахунок коштів державного бюджету.

Враховано редакційно

Державному захисту підлягають фізичні
та юридичні особи, які добровільно беруть
участь або надають допомогу у здійсненні
контррозвідувальної діяльності, сприяють
протидії
розвідувальній,
підривній,
диверсійній,
терористичній
та
іншій
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За наявності загрози життю, житлу,
здоров'ю та майну осіб, які беруть участь або
надають
допомогу
у
здійсненні
контррозвідувальної діяльності, або їх
близьких осіб, до них можуть бути застосовані
правові, організаційно-технічні й інші
спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом
України "Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві".
Підрозділи,
що
здійснюють
контррозвідувальну
діяльність,
можуть
матеріально та морально заохочувати осіб, які
беруть участь або надають допомогу у
здійсненні контррозвідувальної діяльності.
Майнові збитки таким особам у зв'язку з
виконанням заходів контррозвідувальної
діяльності за дорученням підрозділів, що
здійснюють контррозвідувальну діяльність,
відшкодовуються
за
рахунок
коштів
державного бюджету»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

протиправній діяльності на шкоду державній
безпеці України.
-2299- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

За наявності загрози життю, житлу,
здоров'ю та майну осіб, які беруть участь або
надають
допомогу
у
здійсненні
контррозвідувальної діяльності, або їх
близьких осіб, до них можуть бути застосовані
правові, організаційно-технічні й інші
спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом
України "Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві".
-2300- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

Підрозділи,
що
здійснюють
контррозвідувальну
діяльність,
можуть
заохочувати та винагороджувати осіб, які
беруть участь або надають допомогу у
здійсненні контррозвідувальної діяльності.
Майнові збитки таким особам у зв'язку з
виконанням заходів контррозвідувальної
діяльності за дорученням підрозділів, що
здійснюють контррозвідувальну діяльність,
відшкодовуються
за
рахунок
коштів
державного бюджету»;»
-2301- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

Підрозділи,
що
здійснюють
контррозвідувальну
діяльність,
можуть
матеріально та морально заохочувати осіб, які
беруть участь або надають допомогу у
здійсненні контррозвідувальної діяльності.
Майнові збитки таким особам у зв'язку з
виконанням заходів контррозвідувальної
діяльності за дорученням підрозділів, що
здійснюють контррозвідувальну діяльність,
відшкодовуються
за
рахунок
коштів
державного
бюджету,
з
наступним
стягненням цієї суми з винуватих осіб у
порядку, встановленому законом»;
-2302- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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14) частину другу статті 2 Закону України
"Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення
та подвійного використання" (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148
із наступними змінами) доповнити новим
абзацом такого змісту:

"міжнародні передачі технічних засобів,
озброєння, боєприпасів, військової та
спеціальної
техніки,
які
прямо
чи
опосередковано використовуються Службою
безпеки України для здійснення оперативнослужбової діяльності або для організації чи
забезпечення її здійснення";
15) у Законі України "Про боротьбу з
тероризмом" (Відомості Верховної Ради

Пропозиції та поправки до проекту

Слова "можуть матеріально та морально
заохочувати осіб" замінити словами "у
визначених законом межах та спосіб можуть
матеріально та морально заохочувати осіб"
-2303- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
13) у Законі України "Про державний
контроль за міжнародними передачами
товарів
військового
призначення
та
подвійного
використання"
(Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148
із наступними змінами) частину третю статті
16 викласти у такій редакції: «Розгляд заяв
про надання дозволів, висновків чи
міжнародних
імпортних
сертифікатів
проводиться
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного
контролю, із залученням у визначених
законодавством випадках інших державних
органів, а також підприємств, установ та
організацій будь-якої форми власності за
згодою їх керівників під час розгляду питань,
що належать до їх компетенції».
-2304- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт 17 (зміни до Закону України
"Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення
та подвійного використання") пункту 14
Прикінцевих та перехідних положень
виключити;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

17) у Законі України "Про боротьбу з
тероризмом" (Відомості Верховної Ради
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України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними
змінами):
а) частину першу статті 5 після слів
«каналах
телекомунікацій»
доповнити
словами
«електронних
інформаційних
системах, мережах поштового зв’язку»;
б) частину першу статті 15 доповнити
новим пунктом 8 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2305- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпідпункті "б" підпункту 15
пункту 9 (зміни до частини першої статті 15
Закону України "Про боротьбу з тероризмом")
між словами "здійснювати" і "безпосередній
доступ" у пункті 8 додати слова "за рішенням
суду, слідчого судді".
-2306- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними
змінами):
а) частину першу статті 5 після слів
«каналах
телекомунікацій»
доповнити
словами
«електронних
інформаційних
системах, мережах поштового зв’язку»;
б) частину першу статті 15 доповнити
пунктом 8 такого змісту:

Виключити зміни
1354

«8) здійснювати безпосередній доступ до
стаціонарних та рухомих систем та приладів
радіоконтролю, аудіо, відео та аудіо/відео
спостереження,
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, документів,
інших матеріальних носіїв інформації що
належать або знаходяться у використанні
державних органів, органів місцевого
самоврядування, утворених відповідно до
закону військових формувань, державних
підприємств, установ, організацій, та/або що
належать фізичним особам, юридичним
особам недержавної форми власності»;

-2307- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 2 підпункту б пункту 15 розділу
"Прикінцеві
та
перехідні
положення"
викласти у такій редакції:
"8) здійснювати у порядку, визначеному
законом,
безпосередній
доступ
до
стаціонарних та рухомих систем та приладів
радіоконтролю, аудіо, відео та аудіо/відео
спостереження,
автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, документів,
інших матеріальних носіїв інформації що
належать або знаходяться у використанні
державних органів, органів місцевого
самоврядування, утворених відповідно до
закону військових формувань, державних
підприємств, установ, організацій, та/або що
належать фізичним особам, юридичним
особам недержавної форми власності".
-2308- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

«8) здійснювати безпосередній доступ до
стаціонарних та рухомих систем та приладів
радіоконтролю,
аудіо-,
відеота
аудіо/відеоспостереження, автоматизованих
інформаційних, довідкових систем, обліків,
реєстрів, банків або баз даних, документів,
інших матеріальних носіїв інформації, що
належать або знаходяться у використанні
державних органів, органів місцевого
самоврядування, утворених відповідно до
законів України військових формувань,
державних підприємств, установ, організацій
та/або що належать фізичним особам,
юридичним особам недержавної форми
власності»;

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити зміни

1355

1356

16) назву та текст статті 15 Закону України
"Про поховання та похоронну справу"
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 7, ст. 47 із наступними змінами) після слів
"Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України" доповнити
словами "співробітників Служби безпеки
України";
17) частину першу статті 24 Закону
України "Про телекомунікації" (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155
із наступними змінами) доповнити абзацом
такого змісту:

-2309- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. 8) перед словами "здійснювати
безпосередній доступ" додати слова " у
встановленому законом порядку"
-2310- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

у підпункті «б» пункту 15 (Закон України
«Про боротьбу з тероризмом») слова «та/або
що належать фізичним особам, юридичним
особам недержавної форми власності»
виключити;
-2311- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у підпункті 15 слова «та/або що належать
фізичним особам, юридичним особам
недержавної форми власності» виключити;
-2312- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Враховано редакційно

У пункті 16 частини 9 Прикінцевих та
перехідних
положень
законопроєкту
пропонується замінити слова "співробітників
Служби
безпеки
України"
словами
"співробітників Служби безпеки України, які
мають військові (спеціальні) звання".
-2313- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" підпункт 17 пункту 9 (зміни до
Закону України "Про телекомунікації")
вилучити
-2314- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

18) назву та текст статті 15 Закону України
"Про поховання та похоронну справу"
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 7, ст. 47 із наступними змінами) після слів
"Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України" доповнити
словами "співробітників Служби безпеки
України, яким присвоєно спеціальні звання";

Виключити.
-2315- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Викючити

Враховано

-2316- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
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-2317- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

підпункт 17 виключити;
1357

"Технічні засоби для зняття інформації з
каналів зв'язку та інші технічні засоби
негласного отримання інформації, що
встановлюються для здійснення відповідними
органами
оперативно-розшукових
та
контррозвідувальних
заходів,
повинні
відповідати
стандартам
і
технічним
регламентам, які розробляє уповноважений на
це законом державний орган";

-2318- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2319- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Враховано

-2320- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-2321- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано

Абзац 2 статті 24 Закону України «Про
телекомунікації» виключити.
1358

1359
1360
1361
1362

1363

1364

18) у Законі України "Про державні цільові
програми" (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 25, ст. 352 із наступними
змінами):
а) у частині першій статті 3:

19) у Законі України "Про державні цільові
програми" (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 25, ст. 352 із наступними
змінами):
а) у частині першій статті 3:

у абзаці дев'ятому слова "та державної
безпеки" виключити;
доповнити абзацом такого змісту:

в абзаці дев'ятому слова "та державної
безпеки" виключити;
доповнити абзацом такого змісту:

"контррозвідувальні,
спрямовані
на
посилення
контррозвідувальних
спроможностей держави та забезпечення
державної безпеки";
б) частину першу статті 6 та частину першу
статті 8 після слів "центральні органи
виконавчої влади" доповнити словами
"Служба безпеки України";
19) частину четверту статті 3 Закону
України "Про міжнародні договори України"
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 50, ст. 540 із наступними змінами)
доповнити новим абзацом такого змісту:

"контррозвідувальні,
спрямовані
на
посилення
контррозвідувальних
спроможностей держави та забезпечення
державної безпеки";
б) частину першу статті 6 та частину першу
статті 8 після слів "центральні органи
виконавчої влади" доповнити словами
"Служба безпеки України";
20) статтю 3 Закону України "Про
міжнародні договори України" (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540
із наступними змінами) доповнити частиною
пятою такого змісту:

-2322- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Відхилено

-2323- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити зміни
1365

"Особливості
укладення,
виконання,
реєстрації, зберігання, припинення та
зупинення дії міжвідомчих міжнародних
договорів України, що укладаються Службою
безпеки України, визначаються Президентом
України";

-2324- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Відхилено

-2325- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

"5. Особливості укладення, виконання,
реєстрації, зберігання, припинення та
зупинення дії міжвідомчих міжнародних
договорів України, що укладаються Службою
безпеки України, визначаються Президентом
України";

Виключити зміни
1366

1367

1368

1369
1370

20) у Законі України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію" (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255
із наступними змінами):

-2326- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт 22 (зміни до Закону України
"Про
мобілізаційну
підготовку
та
мобілізацію") пункту 14 Прикінцевих та
перехідних положень виключити;

а) абзац другий частини восьмої статті 4
викласти в такій редакції:

-2327- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

«На час особливого періоду дія будь-яких
нормативно-правових актів, що передбачають
скорочення
чисельності,
обмеження
комплектування або фінансування Збройних
Сил України, інших військових формувань,
органів
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів,
зупиняється»;

зміни до абзацу другого частини восьмої
статті 4
виключити
-2328- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)
«На час особливого періоду дія будь-яких
нормативно-правових актів, що передбачають
скорочення
чисельності,
обмеження
комплектування або фінансування Збройних
Сил України, інших військових формувань,
органів
спеціального
призначення
з
правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального
призначення та розвідувальних органів,
зупиняється»; - виключити

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

б) частину шосту статті 5 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Мобілізаційний
підрозділ
Служби
безпеки України може входити до складу
функціонального підрозділу Центрального
управління Служби безпеки України, який
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1371

підпорядковується Голові Служби безпеки
України або його першому заступнику»;
21) у Законі України «Про телебачення і
радіомовлення» (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 18, ст. 155):

Пропозиції та поправки до проекту

-2329- Шуфрич Н. І.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
-2330- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Враховано

-2331- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

підпункт 21 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту, яким вносяться зміни до
Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», вилучити
-2332- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

Відхилено

У розділі ІI законопроекту підпункт «а»
підпункту 21 пункту 9 викласти у редакції:
«абзац четвертий частини другої статті 6
доповнити словами «закликів до диверсійної
чи
розвідувально-підривної
діяльності,
закликів або інших дій, спрямованих на
порушення недоторканності державного
кордону України, проти основ національної
безпеки, миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку, а також
пропаганди тероризму».
-2333- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано

Підпункт 21 пункту 9 розділу ІІ проєкту
(внесення змін до Закону України «Про
телебачення і радіомовлення») – виключити;
-2334- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Відхилено

пункту 21) частини 9:
“21) у Законі України «Про телебачення і
радіомовлення» (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., № 18, ст. 155):
а) абзац четвертий частини другої статті 6
доповнити словами «пропаганди тероризму,
сепаратизму, диверсійної чи розвідувально-
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підривної діяльності або закликів до дій,
спрямованих на порушення недоторканності
державного кордону України, проти основ
національної безпеки, миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку»;
б) частину п’яту статті 37 доповнити
новим підпунктом такого змісту:
«д) подання Служби безпеки України
щодо здійснення ліцензіатом сепаратистської,
терористичної, диверсійної чи розвідувальнопідривної діяльності або інших дій,
спрямованих на порушення недоторканності
державного кордону України, проти основ
національної безпеки, миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку. Таке подання
Служби безпеки України може бути
оскаржено в судовому порядку»;”;
-2335- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано

пункт 21 виключити (Закон України «Про
телебачення і радіомовлення»);
-2336- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 21 виключити;
1372

1373

а) абзац четвертий частини другої статті 6
доповнити словами «пропаганди тероризму,
сепаратизму, диверсійної чи розвідувальнопідривної діяльності або інших дій,
спрямованих на порушення недоторканності
державного кордону України, проти основ
національної безпеки, миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку»;
б) частину другу статті 37 доповнити
новим підпунктом такого змісту:

-2337- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Враховано

-2338- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано

У частині другій статті 6 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» слово та
знак «сепаратизму,» виключити.
-2339- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Враховано

В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" у підпункті 21 пункту 9 (зміни до
Закону України" Про телебачення і
радіомовлення") підпункт "б" (доповнення до
частини другої статті 37) вилучити.
-2340- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.

Враховано
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(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити
-2341- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Виключити зміни
-2342- Н.д. Сюмар В. П. (р.к. №201)

1374

«д) подання Служби безпеки України щодо
здійснення ліцензіатом сепаратистської,
терористичної, диверсійної чи розвідувальнопідривної діяльності або інших дій,
спрямованих на порушення недоторканності
державного кордону України, проти основ
національної безпеки, миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку. Таке подання
Служби безпеки України може бути
оскаржено в судовому порядку»;

У розділі ІI законопроекту підпункт «б»
підпункту 21 пункту 9 виключити.
-2343- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити
-2344- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Враховано

Враховано

Виключити зміни
-2345- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

«д) рішення суду за поданням Служби
безпеки України щодо здійснення ліцензіатом
сепаратистської, терористичної, диверсійної
чи розвідувально-підривної діяльності або
інших дій, спрямованих на порушення
недоторканності
державного
кордону
України, проти основ національної безпеки,
миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку»;
-2346- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. д) ч. 2 ст. 37 Закону "Про телебачення
і радіомовлення" слова "подання Служби
безпеки України щодо здійснення" замінити
словами "подання Служби безпеки України
щодо встановленого у передбаченому
законом порядку рішенням суду, що набрало
законної сили, здійснення"
-2347- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

9. Абзац четвертий підпункту 21 пункту 9
Розділу ІІ законопроекту викласти у такій
редакції:
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22) у Законі України "Про військовий
обов'язок і військову службу" (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.
324; 2015 р., № 47, ст. 436):

Пропозиції та поправки до проекту

«д) рішення суду за поданням Служби
безпеки України щодо здійснення ліцензіатом
сепаратистської, терористичної, диверсійної
чи розвідувально-підривної діяльності або
інших дій, спрямованих на порушення
недоторканності
державного
кордону
України, проти основ національної безпеки,
миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.».
Обґрунтування:
Дана поправка пропонує обмежити
можливості СБУ в питанні анулювання
ліцензії будь-якого теле- чи радіомовника,
якщо служба вважає, що мовник здійснює
«сепаратистську»,
«терористичну»,
«диверсійну»,
«розвідувально-підривну
діяльність» або інші дії, «спрямовані на
порушення недоторканності державного
кордону України, проти основ національної
безпеки, миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку.
Пропонується передбачити, що таке
анулювання можливе за рішенням суду у
відповідь на подання СБУ.
Пропоноване законопроектом анулювання
ліцензії лише на підставі думки СБУ не
витримує жодної критики.
-2348- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Підпункт 22 пункту 14 Прикінцевих та
перехідних положень викласти в такій
редакції:
«21) у Законі України "Про військовий
обов'язок і військову службу" (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.
324; 2015 р., № 47, ст. 436):
а) абзац третій пункту 2 частини п’ятої
статті 37 доповнити новими словами «
Служби
безпеки
України
(службу
співробітників Служби безпеки України, яким
присвоєні спеціальні звання)»

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

21) у Законі України "Про військовий
обов'язок і військову службу" (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.
324; 2015 р., № 47, ст. 436):
а) абзац третій пункту 2 частини п’ятої
статті 37 доповнити новими словами «Служби
безпеки України (на службу співробітників
Служби безпеки України, яким присвоєні
спеціальні звання)»
б) у пункті 3 глави XII "Прикінцеві
положення" слова "й іншим" замінити
словами "Службі безпеки України та";
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

б) у пункті 3 глави XII "Прикінцеві
положення" слова "й іншим" замінити
словами "Службі безпеки України та";»
1376
1377

1378
1379

а) пункт 1 частини шостої статті 37
викласти в такій редакції:
«1) призвані чи прийняті на військову
службу (службу співробітників Служби
безпеки України, яким присвоєні спеціальні
звання)»;
б) у пункті 3 глави XII "Прикінцеві
положення" слова "й іншим" замінити
словами "Службі безпеки України та";
-2349- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
24) у Законі України "Про Регламент
Верховної
Ради
України"
(Відомості
Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17,
ст. 133 із наступними змінами)
статтю 207 викласти в такій редакції:
"Стаття 207. Порядок призначення на
посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України
1. Питання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України розглядається Верховною Радою
згідно з пунктами 12-1, 18, частини першої
статті 85 Конституції України за поданням
Президента України, яке оголошується на
пленарному засіданні Президентом України
або уповноваженою ним особою. Щодо
кандидатів на посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України подаються відомості, зазначені в
частині другій статті 205 цього Регламенту.
2. Матеріали, що стосуються розгляду
питання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України, надаються народним депутатам

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

22) статтю 207 Регламенту Верховної Ради
України затвердженого Законом України
"Про Регламент Верховної Ради України"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами)
викласти в такій редакції:
"Стаття 207. Порядок призначення на
посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України
1. Питання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України розглядається Верховною Радою
згідно з пунктами 121, 18 частини першої
статті 85 Конституції України за поданням
Президента України, яке оголошується на
пленарному засіданні Президентом України
або уповноваженою ним особою. Стосовно
кандидатів на посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України подаються відомості, зазначені в
частині другій статті 205 цього Регламенту.
2. Матеріали, що стосуються розгляду
питання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України, надаються народним депутатам
комітетами, до предмета відання яких

827

№

1380

Редакція, прийнята в першому читанні

23) пункт 2 частини другої статті 8 Закону
України "Про захист персональних даних"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 34, ст. 481) викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

комітетами, до предмета відання яких
належать відповідно питання діяльності
Служби безпеки України чи Національного
банку України, не пізніш як за три дні до його
розгляду Верховною Радою.
Зазначені комітети мають право на виступ
свого представника за результатами розгляду
в комітеті питання про призначення на посаду
та звільнення з посади Голови Служби
безпеки України чи Голови Національного
банку України за поданням Президента
України.
На засідання комітету, до предмета
відання якого належить питання діяльності
Служби безпеки України, для попереднього
розгляду питання про призначення на посаду
Голови
Служби
безпеки
України
запрошується кандидат на цю посаду.
3. Про призначення на посаду чи
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України після обговорення кандидатур (або
результатів діяльності) Верховна Рада
відкритим голосуванням приймає рішення,
яке оформляється відповідною постановою
Верховної Ради"."
-2350- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

23) пункт 2 частини другої статті 8 Закону
України "Про захист персональних даних"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 34, ст. 481) викласти в такій редакції:
-2351- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

належать відповідно питання діяльності
Служби безпеки України чи Національного
банку України, не пізніш як за три дні до його
розгляду Верховною Радою.
Зазначені комітети мають право на виступ
свого представника за результатами розгляду
в комітеті питання про призначення на посаду
та звільнення з посади Голови Служби
безпеки України чи Голови Національного
банку України за поданням Президента
України.
На засідання комітету, до предмета
відання якого належить питання діяльності
Служби безпеки України, для попереднього
розгляду питання про призначення на посаду
Голови
Служби
безпеки
України
запрошується кандидат на цю посаду.
3. Про призначення на посаду чи
звільнення з посади Голови Служби безпеки
України, Голови Національного банку
України після обговорення кандидатур (або
результатів діяльності) Верховна Рада
відкритим голосуванням приймає рішення,
яке оформляється відповідною постановою
Верховної Ради.
23) пункт 2 частини другої статті 8 Закону
України "Про захист персональних даних"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 34, ст. 481) викласти в такій редакції:

Виключити зміни
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"2) отримувати інформацію про умови

-2352- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

підпункт 23 після слів «боротьбу з
тероризмом» доповнити словами « – до
прийняття рішення за результатами таких
заходів»;
-2353- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано частково

"2) отримувати інформацію про умови
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Пропозиції та поправки до проекту

надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, крім
випадків передачі персональних даних за
запитами органів, що здійснюють оперативнорозшукову або контррозвідувальну діяльність
та боротьбу з тероризмом";

"2) отримувати інформацію про умови
надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані;
-2354- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 1 пункту 23 розділу " Прикінецеві та
перехідні положення" викласти у такій
редакції:
"2) отримувати інформацію про умови
надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, крім
випадків передачі персональних даних за
запитами органів, що здійснюють оперативнорозшукову або контррозвідувальну діяльність
та боротьбу з тероризмом – до прийняття
рішення за результатами такої діяльності або
заходів;"
-2355- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
абзац другий підпункту 23 пункту 9
розділу ІІ законопроєкту після слова
«отримувати,» доповнити словами «на
підставі ухвали слідчого судді, постановленої
за клопотанням керівника відповідного
органу або підрозділу або його заступника,
погодженого з прокурором,»;
Обґрунтування: пропонується зберегти
норми чинних законів щодо зовнішнього
(судового, прокурорського) контролю за
виконанням Службою безпеки України своїх
повноважень, а також врахувати міжнародні
стандарти демократичного цивільного та
зовнішнього
контролю
за
діяльністю
спецслужб (висновки ОБСЄ та Міжнародної
дорадчої групи)
-2356- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, крім
випадків передачі персональних даних за
запитами органів, що здійснюють оперативнорозшукову або контррозвідувальну діяльність
та боротьбу з тероризмом";

Відхилено

Відхилено

Виключити зміни
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24) у частині третій статті 21 Законі
України
“Про
державно-приватне
партнерство” (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., № 40, ст. 524) слова
«Моніторинг виконання договорів, укладених
в рамках державно-приватного партнерства,
здійснюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
державно-приватного партнерства, шляхом
отримання щорічних звітів» замінити словами
«Моніторинг виконання договорів, укладених
в рамках державно-приватного партнерства,
здійснюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
державно-приватного партнерства, Службою
безпеки України шляхом отримання щорічних
звітів»;
25) у Законі України "Про доступ до
публічної інформації" (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314 із
наступними змінами):

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2357- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

до пункту 23 щодо пункту 2 частини другої
статті 8 Закону України "Про захист
персональних даних" (Відомості Верховної
Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481): у пункті
2 після слова «отримувати,» доповнити
словами «на підставі ухвали слідчого судді,
постановленої за клопотанням керівника
відповідного органу або підрозділу або його
заступника, погодженого з прокурором,»;
-2358- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

підпункт 24 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту, яким вносяться зміни до
Закону України «Про державно-приватне
партнерство», вилучити
-2359- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити зміни
-2360- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-2361- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

підпункт 24 виключити;

-2362- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни
-2363- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

24) у Законі України "Про доступ до
публічної інформації" (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314 із
наступними змінами):

підпункт 25 виключити;
1384

а) частину шосту статті 6 після слів
"частини першої статті 47" доповнити
словами "а також відомостей, зазначених у
деклараціях осіб, визначених у статті 521";

-2364- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Слова "а також відомостей, зазначених
у деклараціях осіб, визначених у статті 521"
виключити
-2365- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.

Відхилено

а) частину шосту статті 6 після слів
"частини першої статті 47" доповнити
словами "а також відомостей, зазначених у
деклараціях осіб, визначених у статті 521";

Відхилено

830

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити
-2366- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Виключити зміни
1385

б) статтю 10 доповнити частиною шостою
такого змісту:

-2367- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Відхилено

-2368- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

б) статтю 10 доповнити частиною шостою
такого змісту:

Виключити зміни

1386

"6. У разі використання персональних
даних особи при виконанні завдань
оперативно-розшукової
чи
контррозвідувальної діяльності, заходів із
боротьби з тероризмом така особа не
повідомляється
про
використання
її
персональних даних до прийняття рішення за
результатами зазначеної діяльності або
заходів";

-2369- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Враховано частково

підпункт б) пункту 25) частини 9:
“25) у Законі України "Про доступ до
публічної інформації" (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314 із
наступними змінами):
б) статтю 10 доповнити частиною шостою
такого змісту:
"6. У разі використання
персональних даних особи при виконанні
завдань
оперативно-розшукової
чи
контррозвідувальної діяльності, заходів із
боротьби з тероризмом така особа обов’язково
повідомляється про вказаний факт після
прийняття рішення за результатами такої
діяльності або заходів, але не пізніше одного
року з початку проведення такої діяльності
або заходів.";
-2370- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано частково

абзац четвертий підпункту 25 пункту 9
розділу ІІ законопроєкту доповнити новим
реченням такого змісту:
«Використання персональних даних особи
при
виконанні
завдань
оперативнорозшукової
чи
контррозвідувальної
діяльності, заходів із боротьби з тероризмом
без повідомлення про це особі здійснюється

"6. У разі використання персональних
даних особи при виконанні завдань
оперативно-розшукової
чи
контррозвідувальної діяльності, заходів із
боротьби з тероризмом така особа не
повідомляється
про
використання
її
персональних даних до прийняття рішення за
результатами зазначеної діяльності або
заходів";

831

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

на
підставі
ухвали
слідчого
судді,
постановленої за клопотанням керівника
відповідного органу або підрозділу або його
заступника, погодженого з прокурором.";»;
Обґрунтування: пропонується зберегти
норми чинних законів щодо зовнішнього
(судового, прокурорського) контролю за
виконанням Службою безпеки України своїх
повноважень, а також врахувати міжнародні
стандарти демократичного цивільного та
зовнішнього
контролю
за
діяльністю
спецслужб (висновки ОБСЄ та Міжнародної
дорадчої групи);
-2371- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити зміни

1387

-2372- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано частково

до пункту 25 щодо змін у Законі України
"Про доступ до публічної інформації"
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 32, ст. 314 із наступними змінами):
у пункті «б»: доповнити нову частину 6
новим реченням такого змісту:
«Використання персональних даних особи
при
виконанні
завдань
оперативнорозшукової
чи
контррозвідувальної
діяльності, заходів із боротьби з тероризмом
без повідомлення про це особі здійснюється
на
підставі
ухвали
слідчого
судді,
постановленої за клопотанням керівника
відповідного органу або підрозділу або його
заступника, погодженого з прокурором.";»;
-2373- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

пункт 9 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом 25)
наступного змісту:
25) у Законі України “Про екстрену
медичну допомогу” (Відомості Верховної
Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340)
частину 1 статті 12 викласти в такій
редакції:

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

25) частину першу статті 12 Закону
України “Про екстрену медичну допомогу”
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,
№ 30, ст. 340) викласти в такій редакції:
“1. Особами, які зобов’язані надавати
домедичну допомогу людині у невідкладному
стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних
служб, працівники державної пожежної
охорони,
поліцейські,
фармацевтичні

832

№

1388

Редакція, прийнята в першому читанні

26) частину третю статті 11 Закону
України
"Про
Єдиний
державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус"
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,
№ 51, ст. 716 із наступними змінами)
доповнити словами «та Службою безпеки
України
під
час
здійснення
своїх
повноважень»;

Пропозиції та поправки до проекту

“1. Особами, які зобов’язані надавати
домедичну допомогу людині у невідкладному
стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних
служб, працівники державної пожежної
охорони,
поліцейські,
фармацевтичні
працівники,
провідники
пасажирських
вагонів, бортпровідники та інші особи, які не
мають медичної освіти, але за своїми
службовими обов’язками повинні володіти
практичними навичками надання домедичної
допомоги; співробітники оперативно-бойових
підрозділів державного органу спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
розвідувальних органів, правоохоронних
органів або військових формувань під час
службової діяльності. Обсяг такої допомоги
надається відповідно до рівня знань і
практичних навичок, що визначаються такими
органами або формуваннями за погодженням
з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері охорони
здоров’я.”
-2374- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити
-2375- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
підпункт 26 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту після слів «та Службою
безпеки України під час здійснення своїх
повноважень.» доповнити новим реченням
такого змісту:
«Використання інформації, відомостей або
інших персональних даних про особу, що
містяться в Реєстрі, здійснюється Службою
безпеки України на підставі ухвали слідчого
судді,
постановленої
за
клопотанням
керівника відповідного органу або підрозділу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

працівники,
провідники
пасажирських
вагонів, бортпровідники та інші особи, які не
мають медичної освіти, але за своїми
службовими обов’язками повинні володіти
практичними навичками надання домедичної
допомоги; співробітники оперативно-бойових
підрозділів державного органу спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
розвідувальних органів, правоохоронних
органів або військових формувань під час
службової діяльності. Обсяг такої допомоги
надається відповідно до рівня знань і
практичних навичок, що визначаються такими
органами або формуваннями за погодженням
з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері охорони
здоров’я”;

Відхилено

Відхилено

26) частину третю статті 11 Закону
України
"Про
Єдиний
державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус"
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,
№ 51, ст. 716 із наступними змінами)
доповнити словами «та Службою безпеки
України
під
час
здійснення
своїх
повноважень»;

833

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

або його заступника, погодженого з
прокурором»;
Обґрунтування: пропонується зберегти
норми чинних законів щодо зовнішнього
(судового, прокурорського) контролю за
виконанням Службою безпеки України своїх
повноважень, а також врахувати міжнародні
стандарти демократичного цивільного та
зовнішнього
контролю
за
діяльністю
спецслужб (висновки ОБСЄ та Міжнародної
дорадчої групи);
-2376- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити зміни
-2377- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

до пункту 26 щодо доповнення частини
третьої статті 11 Закону України "Про Єдиний
державний
демографічний
реєстр
та
документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус" (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами):
слова «та Службою безпеки України під час
здійснення своїх повноважень.» доповнити
новим
реченням
такого
змісту:
«Використання інформації, відомостей або
інших персональних даних про особу, що
містяться в Реєстрі, здійснюється Службою
безпеки України на підставі ухвали слідчого
судді,
постановленої
за
клопотанням
керівника відповідного органу або підрозділу
або його заступника, погодженого з
прокурором»;
-2378- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

підпункт 26 виключити;
1389

27) статтю 521 Закону України "Про
запобігання корупції" (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із

-2379- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-2380- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

27) абзац третій статті 521 Закону України
"Про запобігання корупції" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст.

834

№

Редакція, прийнята в першому читанні

наступними
редакції:

змінами)

викласти

в

Пропозиції та поправки до проекту

такій

Висновки, обґрунтування

Абзаци 1-3 підпункті 27 пункту 9
вилучити.
-2381- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

підпункт 27 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту, яким вносяться зміни до
Закону України «Про запобігання корупції»,
вилучити
-2382- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

27) статтю 521 Закону України "Про
запобігання корупції" (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із
наступними змінами) залишити без змін
-2383- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2056 із наступними змінами) викласти в такій
редакції:
«Положення абзацу першого цієї статті не
поширюються на Голову Служби безпеки
України, першого заступника Голови Служби
безпеки України, заступників Голови Служби
безпеки України, начальників регіональних
органів Служби безпеки України, керівників
розвідувальних органів, керівників органів
державної влади, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність. Такі особи подають
декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, в загальному порядку
відповідно до розділу VII цього Закону.»

пункти 27-30 виключити;
-2384- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Підпункт 27 пункту 9 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
пропонуємо виключити, оскільки його
положення неправомірно звужують доступ до
електронних декларацій усіх кадрів СБУ,
окрім тих працівників, які уклали трудовий
договір, та посадових осіб СБУ, які
призначаються
відкритими
указами
Президента України. Так, непоширення норм
антикорупційного
законодавства
щодо
відкритого декларування буде мати місце,
скажімо, й щодо Голови СБУ, призначення на
посаду та звільнення з посади якого
відбувається за поданням Президента України
Верховною Радою України (див. п. 12-1 ч. 1
ст. 85 Конституції України). Проте
погодитися із пропозицією унеможливити
процес прозорого електронного декларування
Голови СБУ вкрай складно, оскільки така
особа обіймає адміністративну посаду,
змістом діяльності якої є організація та
забезпечення виконання покладених на СБУ
завдань, представлення СБУ у відносинах з
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іншими державними органами, тощо. Окрім
того, призначення на посаду та звільнення з
посади Голови СБУ відбувається відкрито (не
становить собою державної таємниці).
-2385- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

пункт 27 виключити (зміни до ст. 52-1
Закону України «Про запобігання корупції»);
-2386- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

підпункт 27 викласти у такій редакції:
«Абзац третій статті 52-1 Закону України
«Про запобігання корупції» викласти у такій
редакції:
«Положення абзацу першого цієї статті не
поширюються на Голову Служби безпеки
України, першого заступника Голови Служби
безпеки України, заступників Голови Служби
безпеки України, начальників (керівників)
департаментів (підрозділів зі статусом
департаменту) Центрального управління
Служби безпеки України, начальників
(керівників)
головного
управління
(функціонального підрозділу), начальників
головних управлінь (регіональних органів),
начальників (керівників) управлінь, центрів,
інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальників
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників)
відділів
(функціональних
підрозділів), осіб призначених Президентом
України до колегії Служби безпеки України,
керівників розвідувальних органів, керівників
органів та керівників підрозділів органів
державної влади, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність. Такі особи та члени їх
сімей
подають
декларації
осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, в
загальному порядку відповідно до розділу VII
цього Закону».»;
-2387- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У підпункті 27 пункту 9 розділу ІІ:
а) зміни до статті 52-1 Закону України
"Про запобігання корупції" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст.
2056 із наступними змінами) викласти в такій
редакції:
«Стаття 52-1. Особливості здійснення
заходів фінансового контролю стосовно
окремих категорій осіб
1. Стосовно осіб, зазначених у підпунктах
"в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини
першої статті 3 цього Закону, які за посадами,
що вони займають, належать до кадрового
складу розвідувальних органів України та/або
займають посади, перебування на яких
пов’язане з державною таємницею у зв’язку з
безпосереднім здійсненням такими особами
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності, а також осіб, які
претендують на зайняття таких посад, та осіб,
які припинили діяльність, заходи, передбачені
розділом VII цього Закону, організовуються і
здійснюються у спосіб, що унеможливлює
розкриття належності таких осіб до
відповідних державних органів чи військових
формувань, у порядку, що визначається
Національним агентством.
Члени сім’ї осіб, зазначених в абзаці
першому частини першої цієї статті, які є
суб’єктами декларування відповідно до цього
Закону, з метою збереження державної
таємниці зазначають дані про таких осіб в
обсягах, формі та за змістом, що
унеможливлюють розкриття їх належності до
зазначених органів.
Положення, абзацу першого цієї статті не
поширюються на:Голову Служби безпеки
України, першого заступника Голови Служби
безпеки України, заступників Голови Служби
безпеки України, начальників (керівників)
департаментів (підрозділів зі статусом
департаменту) Центрального управління
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Служби безпеки України , начальників
(керівників)
головного
управління
(функціонального підрозділу), начальників
головних управлінь (регіональних органів),
начальників (керівників) управлінь, центрів,
інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальників
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників)
відділів
(функціональних
підрозділів), осіб призначених Президентом
України до колегії Служби безпеки України,
керівників розвідувальних органів, керівників
органів та керівників підрозділів органів
державної влади, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність.»
б) доповнити частину 2 статті 56 Закону
України «Про запобігання корупції» новим
абзацом
такого
змісту:
«Особливості
організації проведення спеціальної перевірки
щодо осіб, які претендують на зайняття
вперше посад співробітників Служби безпеки
України, визначаються Законом України «Про
Службу безпеки України».»
-2388- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
Абзац третій статті 52-1 Закону України
«Про запобігання корупції» викласти у такій
редакції:
«Положення абзацу першого цієї статті не
поширюються на Голову Служби безпеки
України, першого заступника Голови Служби
безпеки України, заступників Голови Служби
безпеки України, начальників регіональних
органів, керівників розвідувальних органів,
керівників органів державної влади, які
здійснюють
оперативно-розшукову
діяльність. Такі особи подають декларації
осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, в
загальному порядку відповідно до розділу VII
цього Закону.»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
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1390

"Стаття 521. Особливості здійснення
заходів фінансового контролю стосовно
окремих категорій осіб

1391

1. Стосовно осіб, зазначених у підпунктах
"в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини
першої статті 3 цього Закону, які за посадами,
що вони займають, належать до кадрового
складу розвідувальних органів України,
кадрів Служби безпеки України (крім
працівників, які уклали трудовий договір та
посадових осіб Служби безпеки України які
призначаються
відкритими
Указами
Президента України) та/або обіймають
посади, перебування на яких пов'язане з
державною
таємницею
у
зв'язку
з
безпосереднім здійсненням такими особами
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності, а також осіб, які
претендують на зайняття таких посад, та осіб,
які припинили діяльність, заходи, передбачені
розділом VII цього Закону, організовуються і
здійснюються у спосіб, що унеможливлює
розкриття належності таких осіб до
відповідних державних органів чи військових
формувань у порядку, що визначається
Національним агентством за погодженням з
відповідними органами (формуваннями).

Пропозиції та поправки до проекту

-2389- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2390- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Нову редакцію статті 52-1 Закону "Про
запобігання корупції" - вилучити, залишити
чинну редакцію статті
-2391- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"1. Стосовно осіб, зазначених у
підпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и"
пункту 1 частини першої статті 3 цього
Закону, які за посадами, що вони займають,
належать
до
кадрового
складу
розвідувальних органів України та/або
займають посади, перебування на яких
пов’язане з державною таємницею у зв’язку
з безпосереднім здійсненням такими
особами
оперативно-розшукової,
контррозвідувальної,
розвідувальної
діяльності, а також осіб, які претендують на
зайняття таких посад, та осіб, які
припинили діяльність, заходи, передбачені
розділом
VII
цього
Закону,
організовуються і здійснюються у спосіб,
що унеможливлює розкриття належності
таких осіб до відповідних державних
органів чи військових формувань, у
порядку, що визначається Національним
агентством."
-2392- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-2393- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Абзац 3 пункту 27 розділу "Прикінцеві та
перехідні положення" викласти у такій
редакції:

Відхилено
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"Стосовно осіб, зазначених у підпунктах
"в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини
першої статті 3 цього Закону, які за посадами,
що вони займають, належать до кадрового
складу розвідувальних органів України та/або
займають посади, перебування на яких
пов’язане з державною таємницею у зв’язку з
безпосереднім здійсненням такими особами
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності, а також осіб, які
претендують на зайняття таких посад, та осіб,
які припинили діяльність, заходи, передбачені
розділом VII цього Закону, організовуються і
здійснюються у спосіб, що унеможливлює
розкриття належності таких осіб до
відповідних державних органів чи військових
формувань, у порядку, що визначається
Національним агентством."
-2394- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

1. Стосовно осіб, зазначених у підпунктах
"в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини
першої статті 3 цього Закону, які за посадами,
що вони займають, належать до кадрового
складу розвідувальних органів України,
Антитерористичного центру та підрозділу
боротьби з тероризмом при Службі безпеки
України
та/або
обіймають
посади,
перебування на яких пов'язане з державною
таємницею у зв'язку з безпосереднім
здійсненням
такими
особами
контррозвідувальної,
розвідувальної
діяльності, а також осіб, які претендують на
зайняття таких посад, та осіб, які припинили
діяльність, заходи, передбачені розділом VII
цього
Закону,
організовуються
і
здійснюються у спосіб, що унеможливлює
розкриття належності таких осіб до
відповідних державних органів чи військових
формувань у порядку, що визначається
Національним агентством.
-2395- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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1392

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Члени сім'ї осіб, зазначених у частині
першій цієї статті, які є суб'єктами
декларування відповідно до цього Закону, з
метою збереження державної таємниці
зазначають дані про таких осіб в обсягах,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1. Стосовно осіб, зазначених у підпунктах
"в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини
першої статті 3 цього Закону, які за посадами,
що вони займають, належать до кадрового
складу розвідувальних органів України,
кадрів Служби безпеки України (крім
працівників, які уклали трудовий договір та
посадових осіб Служби безпеки України які
перебувають на посадах або виконують
обов’язки за посадами, що підлягають
заміщенню особами вищого офіцерського
(начальницького) складу) та/або обіймають
посади, перебування на яких пов'язане з
державною
таємницею
у
зв'язку
з
безпосереднім здійсненням такими особами
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності, а також осіб, які
претендують на зайняття таких посад, та осіб,
які припинили діяльність, заходи, передбачені
розділом VII цього Закону, організовуються і
здійснюються у спосіб, що унеможливлює
розкриття належності таких осіб до
відповідних державних органів чи військових
формувань у порядку, що визначається
Національним агентством за погодженням з
відповідними органами (формуваннями).
-2396- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Відхилено

В тексті абзацу третього підпункту 27
розділу ІІ проєкту (внесення змін до Закону
України "Про запобігання корупції"):
·
словосполучення «та/або обіймають
посади, перебування на яких пов'язане»
замінити
словосполученням
«якщо
перебування на цих посадах пов’язане»;
· після слова «припинили» додати слово
«таку»;
-2397- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Викласти в такій редакції:
"Члени сім’ї осіб, зазначених в абзаці
першому частини першої цієї статті, які є
суб’єктами декларування відповідно до

841

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

формі та за змістом, що унеможливлюють
розкриття їх належності до відповідних
державних органів";

цього Закону, з метою збереження
державної таємниці зазначають дані про
таких осіб в обсягах, формі та за змістом,
що
унеможливлюють
розкриття
їх
належності до зазначених органів.
Ця стаття не поширюється на посадових
осіб, які призначаються та звільняються з
посад актами Президента України та
Верховної Ради України, що не становлять
державної таємниці. Такі особи подають
декларації
осіб,
уповноважених
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, в загальному порядку
відповідно до розділу VII цього Закону."
-2398- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2399- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

2. Члени сім'ї осіб, зазначених у частині
першій цієї
статті, які є суб'єктами
декларування відповідно до цього Закону, з
метою
збереження державної таємниці
зазначають дані про таких осіб в обсягах,
формі та за змістом, що унеможливлюють
розкриття їх належності до відповідних
державних органів";
3. Ця стаття не поширюється на Голову
Служби
безпеки
України,
першого
заступника Голови Служби безпеки України,
заступників Голови Служби безпеки України,
начальників
(керівників)
департаментів
(підрозділів зі статусом
департаменту)
Центрального управління Служби безпеки
України , начальників (керівників) головного
управління (функціонального підрозділу),
начальників
головних
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників) управлінь, центрів, інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальників
управлінь (регіональних
органів), начальників (керівників) відділів
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(функціональних підрозділів), а також осіб
призначених Президентом України до колегії
Служби безпеки України. Такі особи подають
декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, в
загальному порядку
відповідно до розділу VII цього Закону.
-2400- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Пункт 27 розділу "Прикінцеві та перехідні
положення" доповнити абзацом 5 такого
змісту:
"3. Ця стаття не поширюється на Голову
Служби безпеки України, першого заступника
Голови Служби безпеки України, заступників
Голови Служби безпеки України, начальників
(керівників) департаментів (підрозділів зі
статусом
департаменту)
Центрального
управління Служби безпеки України ,
начальників
(керівників)
головного
управління (функціонального підрозділу),
начальників
головних
управлінь
(регіональних
органів),
начальників
(керівників) управлінь, центрів, інспекцій,
служб
(функціональних
підрозділів),
начальників управлінь (регіональних органів),
начальників
(керівників)
відділів
(функціональних підрозділів), а також осіб
призначених Президентом України до колегії
Служби безпеки України. Такі особи подають
декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, в загальному порядку
відповідно до розділу VII цього Закону."
-2401- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

10. Підпункт 27 пункту 9 Розділу ІІ
законопроекту доповнити новою частиною
третьою такого змісту:
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28) у Законі України «Про прокуратуру»
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р.,
№ 2-3, ст. 12):

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«3. Жодне положення цієї статті не може
трактуватись, як таке, що дає підстави для
вилучення або приховування декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
стосовно осіб, що належать до кадрового
складу розвідувальних органів України,
кадрів Служби безпеки України та/або
обіймають посади, перебування на яких
пов'язане з державною таємницею у зв'язку з
безпосереднім здійсненням такими особами
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної діяльності, а також осіб, які
претендують на зайняття таких посад, та осіб,
які припинили діяльність.».
Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується уточнити,
що норми законопроекту, які покликані
захистити осіб, що причетні до здійснення
оперативно-розшукової, контррозвідувальної,
розвідувальної
діяльності,
шляхом
приховування причетності до таких видів
діяльності, не повинні слугувати підставою
для приховування або вилучення декларацій
таких осіб з публічного доступу.
На нашу думку, для захисту цих осіб
достатньо редагування декларації з метою
унеможливлення розкриття належності особи
до Служби безпеки України.
Пропоноване законопроектом закриття від
публічного доступу декларації працівників
СБУ або й їхнє вилучення містить корупційні
ризики.
-2402- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

підпункт 28 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту, яким вносяться зміни до
Закону України «Про прокуратуру», вилучити
-2403- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити зміни
-2404- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Враховано
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пункт 28 виключити (зміни до Законі
України «Про прокуратуру»);
-2405- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

підпункт 28 виключити;
1395

а) у частині першій статті 32 слова
«визначаються Законом
України "Про
запобігання корупції"» замінити словами
«визначаються
законами
України «Про
запобігання
корупції»
і
«Про
контррозвідувальну діяльність»»;

-2406- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Враховано

Виключити
-2407- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2408- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

П. а) - вилучити
1396

б) частину четверту статті 39 доповнити
новим абзацом такого змісту:

-2409- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Враховано

Виключити
-2410- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2411- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
1397

1398

«Призначення
прокурора
на
адміністративні посади, визначені частинами
першою-третьою цієї статті, за винятком
посади
Генерального
прокурора,
здійснюється з урахуванням висновку
перевірки
Служби
безпеки
України,
передбаченої
Законом
України
«Про
контррозвідувальну діяльність»;

-2412- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Враховано

-2413- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

29) у статті 1 Закону України "Про
відкритість використання публічних коштів"
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р.,
№ 16, ст. 109):

-2415- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

підпункт 29 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту, яким вносяться зміни до
Закону
України
«Про
відкритість
використання публічних коштів», вилучити
-2416- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-2414- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
28) у статті 1 Закону України "Про
відкритість використання публічних коштів"
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р.,
№ 16, ст. 109):

виключити зміни
-2417- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Враховано
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у статті 1 Закону України "Про відкритість
використання публічних коштів" (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст.
109)
-2418- Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 29) частини 9 виключити.
-2419- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

підпункт 29 виключити;
1399

а) пункт 2 частини першої після слів
"кошти державного бюджету" доповнити
словами "(крім таємних видатків)";

-2420- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Відхилено

-2421- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

а) пункт 2 частини першої після слів
"кошти державного бюджету" доповнити
словами "(крім таємних видатків)";

виключити зміни
-2422- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

1400

б) доповнити новою частиною четвертою
такого змісту:

2) публічні кошти – кошти державного
бюджету (крім таємних видатків), бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів, кредитні ресурси, надані під
державні та місцеві гарантії, кошти
Національного банку України, державних
банків,
державних
цільових
фондів,
Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний
фонд),
фондів
загальнообов'язкового
державного соціального страхування, а також
кошти суб'єктів господарювання державної і
комунальної власності, отримані ними від
їхньої господарської діяльності;
-2423- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити
-2424- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Відхилено

б) доповнити новою частиною четвертою
такого змісту:

Відхилено

виключити зміни
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Висновки, обґрунтування

1401

"4. Не підлягає оприлюдненню згідно з
цим Законом інформація про використання
бюджетних коштів, яка є публічною
інформацією, доступ до якої обмежено
відповідно до закону";

-2425- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Циба Т. В. (р.к. №426), Н.д. Потураєв М. Р.
(р.к. №94), Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433),
Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Виключити

Відхилено

-2426- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"4. Не підлягає оприлюдненню згідно з
цим Законом інформація про використання
бюджетних коштів, яка є публічною
інформацією, доступ до якої обмежено
відповідно до закону";

виключити зміни

1402

30) у Законі України «Про державну
службу» (Відомості Верховної Ради України,
2016 р., № 4, ст. 43):

-2427- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

4. Не підлягає оприлюдненню згідно з
цим
Законом
інформація
про
використання бюджетних коштів, яка є
публічною інформацією, доступ до якої
обмежено відповідно до закону.
-2428- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

підпункт 30 пункту 9 розділу ІІ
законопроєкту, яким вносяться зміни до
Закону України «Про державну службу»,
вилучити
-2429- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни
-2430- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
11. Підпункт 30 пункту 9 Розділу ІІ
законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Даною
поправкою
передбачено
виключення із законопроекту норм, які мають
ознаки надання СБУ можливості втручання в
призначення осіб на посади державної служби
категорії А та Б.
Відповідно до норм проекту, представники
СБУ мають входити до Комісії з питань
вищого корпусу державної служби, яка
здійснює конкурс на вакантні посади категорії
А, а також здійснювати перевірку осіб у
зв’язку із призначенням на посади державної
служби категорії «А» та "Б" у державному
органі, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України, територію однієї або

Враховано редакційно

28) у Законі України “Про державну
службу” (Відомості Верховної Ради України),
2016 р., № 4, ст. 43):
а) абзац другий частини одинадцятої
статті 44 викласти в такій редакції:
“Керівник державної служби в апараті
органу законодавчої та судової влади, а також
в Службі безпеки України та розвідувальних
органах України, може проводити оцінювання
результатів службової діяльності державних
службовців з урахуванням особливостей
проходження державної служби в апараті
таких органів, в Службі безпеки України та
розвідувальних органах України”;
б) частину другу статті 48 доповнити
третім абзацом такого змісту:
«Особливості професійного навчання
державних службовців Служби безпеки
України та розвідувальних органів України
визначаються актами цих органів»;
в) у статті 91:
частину дев’яту виключити;
у частині тринадцятій:
абзац перший доповнити реченням такого
змісту: “Повноваження керівника державної
служби у Службі безпеки України здійснюють
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Висновки, обґрунтування

кількох
областей,
міста
Києва
або
Севастополя, та їх апаратах, адміністративні
посади в системі прокуратури України та
судових органах на предмет їх можливої
причетності до діяльності спеціальних служб
іноземних країн.
При чому, у разі негативного висновку
СБУ може бути припинена участь особи у
конкурсі на вакантну посаду.
Такі норми можуть використовуватися для
зловживань, коли щодо сильних кандидатів
зможуть буде виданий негативний висновок
СБУ і вони втратять можливість виграти
конкурс, а натомість переможцем визнають
«потрібних» осіб.
-2431- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Відхилено

Підпункт 30 пункту 9 розділу ІІ
законопроекту виключити.
-2432- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

пункт 30 виключити (Закон України «Про
державну службу»).
-2433- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Голова Служби безпеки України або
визначений ним заступник, начальники
регіональних органів Служби безпеки
України”;
після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“Призначення осіб на посади державної
служби
в
Службі
безпеки
України
здійснюється з урахуванням особливостей,
визначених Законом України “Про Службу
безпеки України”.
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим та
п’ятим;
в абзаці четвертому слово “проводиться”
замінити словами “може проводитися”;
абзац п’ятий після слів “кадрового складу
розвідувальних органів” доповнити словами
“та співробітників Служби безпеки України;

підпункт 30 виключити;
-2434- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
30) У Законі України “Про державну
службу” (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2016, № 4, ст.43):
а) абзац другий частини одинадцятої
статті 44 викласти у такій редакції:
“11. Керівник державної служби в апараті
органу законодавчої та судової влади, а також
в Службі безпеки України та розвідувальних
органах України, може проводити оцінювання
результатів службової діяльності державних
службовців з урахуванням особливостей
проходження державної служби в апараті
таких органів, в Службі безпеки України та
розвідувальних органах України.”

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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Редакція, прийнята в першому читанні

а) частину другу статті 14 доповнити
новим пунктом такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

б) частину другу статті 48 доповнити
новим абзацом: «Особливості професійного
навчання державних службовців Служби
безпеки України та розвідувальних органів
України визначаються актами цих органів»
в) частину дев’яту статті 91 виключити;
ґ) у частині тринадцятій статті 91: абзац
перший доповнити реченням такого змісту:
“Повноваження керівника державної служби
у Службі безпеки України здійснюють Голова
Служби безпеки України або визначений ним
заступник, начальники регіональних органів
Служби безпеки України.”;
після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“Призначення осіб на посади державної
служби
в
Службі
безпеки
України
здійснюється з урахуванням особливостей,
визначених Законом України “Про Службу
безпеки України.”.
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий
вважати абзацами четвертим та п’ятим;
в абзаці четвертому слово “проводиться”
замінити словами “може проводитися”;
абзац п’ятий після слів “кадрового складу
розвідувальних органів” доповнити словами
“та співробітників Служби безпеки України”.
-2435- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити.
-2436- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2437- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити

1404

«7)

представник

функціонального

-2438- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-2439- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано
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підрозділу Центрального апарату Служби
безпеки України, до повноважень якого
віднесено контррозвідувальне забезпечення
органів державної влади, при цьому
положення частини третьої цієї статті не
застосовуються»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити.
-2440- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2441- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-2442- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-2443- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

Виключити
1405

-2444- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

1406

б) частину п`яту статті 14 викласти у такій
редакції:
5. Членом Комісії може бути громадянин
України з вищою освітою та досвідом
діяльності або фаховими знаннями у сфері
державної служби або у сфері управління
людськими ресурсами, здатний представляти
інтереси суспільства та забезпечувати
політично неупереджену і професійну роботу
Комісії. Не може бути членом Комісії особа,
яка є членом політичної партії та/або займає
посаду в керівних органах політичної партії.
На час здійснення повноважень члена Комісії
особа призупиняє своє членство в партії
та/або припиняє перебування на посаді в її
керівних органах.
-2445- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

в) у статті 15:
частину першу статті 15 доповнити
пунктом 7 такого змісту:
7) може звертатися до Служби безпеки
України для отримання висновку щодо
кандидатів на зайняття посад державної
служби категорії "А".
доповнити статтю частинами другою та
третьою такого змісту:
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Пропозиції та поправки до проекту

2. Представник Служби безпеки України
має право брати участь у засіданнях Комісії
без права голосу та під час засідань має право:
1) висловлювати свою позицію щодо
кандидатів на зайняття посад державної
служби категорії "А"; 2) ознайомлюватися з
інформацією та матеріалами наданими
кандидатами на зайняття посад державної
служби категорії "А" для участі в конкурсі; 3)
виступати
з
пропозицією
проведення
Службою безпеки України перевірки щодо
кандидатів на зайняття посад державної
служби категорії "А".
3. Комісія може прийняти рішення про
звернення до Служби безпеки України для
отримання висновку щодо кандидатів на
зайняття посад державної служби категорії
"А", такий висновок надається Службою
безпеки України не пізніше як за 3 днів до
завершення конкурсу.
При складанні
загального рейтингу кандидатів Комісія
враховує висновки перевірки Служби безпеки
України кандидатів на зайняття посад
державної служби категорії «А» . За
результатами висновку Служби безпеки
України Комісією може бути прийнято
рішення про зняття кандидата з конкурсу.
Якщо негативний висновок Служби безпеки
України не враховується голова Комісії
зобов’язаний надати вмотивоване пояснення
до Служби безпеки України щодо причин
такого неврахування.
-2446- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

б) статтю 27:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити зміни
1408

доповнити новою частиною
змісту:

31

такого

-2447- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2448- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
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-2449- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Пункт виключити

1409

1410

«31. До складу конкурсної комісії на
зайняття посад державної служби категорії
"Б" у державному органі, юрисдикція якого
поширюється на всю територію України,
територію Автономної Республіки Крим,
однієї або кількох областей, міста Києва або
Севастополя, та їх апаратах залучається (за
згодою)
представник
функціонального
підрозділу Центрального апарату Служби
безпеки України або такого підрозділу у
відповідних регіональних органах, органах
військової контррозвідки, до повноважень
яких
віднесено
контррозвідувальне
забезпечення відповідних органів державної
влади, місцевого самоврядування або
військових формувань»;
доповнити новими частинами шостою та
сьомою такого змісту:

-2450- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-2451- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2452- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2453- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-2454- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-2455- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова
"місцевого
самоврядування"
замінити
словами
"органів
місцевого
самоврядування"
-2456- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2457- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2458- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити

1411

«6. Комісія або конкурсна комісія при
складанні загального рейтингу кандидатів
враховує висновки перевірки Служби безпеки
України кандидатів на зайняття посад
державної служби категорії «А» і «Б» (далі –

-2459- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-2460- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2461- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни

852

№

Редакція, прийнята в першому читанні

висновок Служби безпеки України), такий
висновок надається до конкурсної комісії не
пізніше як за 7 днів до завершення конкурсу.

1412

7. У разі негативного висновку Служби
безпеки України кандидат на зайняття посади
може надати пояснення до Служби безпеки
України
та
(за
потреби)
пройти
контррозвідувальне опитування, після чого
Служба безпеки України зобов’язана надати
до конкурсної комісії повторний висновок не
пізніше як за день до проведення фінального
засідання з визначення переможця конкурсу.

Пропозиції та поправки до проекту

-2462- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Пункт виключити
-2463- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Враховано

-2464- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

6. У винятковому випадку, конкурсна
комісія має право прийняти рішення про
звернення до Служби безпеки України для
отримання висновку щодо кандидатів на
зайняття посад державної служби категорії
"Б" у державному органі, юрисдикція якого
поширюється на всю територію України,
територію Автономної Республіки Крим,
однієї або кількох областей, міста Києва або
Севастополя, та їх апаратах, такий висновок
надається Службою безпеки України не
пізніше як за 7 днів до завершення конкурсу.
Конкурсна комісія при складанні загального
рейтингу кандидатів враховує висновки
перевірки Служби безпеки України.
-2465- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2466- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2467- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-2468- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

7. У разі негативного висновку Служби
безпеки України кандидат на зайняття посади
може надати пояснення до Служби безпеки
України
та
(за
потреби)
пройти
контррозвідувальне опитування, після чого
Служба безпеки України зобов’язана надати
до конкурсної комісії повторний висновок не
пізніше як за день до проведення фінального
засідання з визначення переможця конкурсу.
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За результатами висновку Служби безпеки
України зазначеного в абзаці першому цієї
частини Комісією або конкурсною комісією
може бути прийнято рішення про зняття
кандидата з конкурсу. Якщо негативний
висновок Служби безпеки України не
враховується конкурсною комісією голова
Комісії або конкурсної комісії зобов’язаний
надати вмотивоване пояснення до Служби
безпеки України щодо причин такого
неврахування.
Висновок Служби безпеки України може
бути оскаржений в судовому порядку»;

Пропозиції та поправки до проекту

За результатами висновку Служби безпеки
України зазначеного в абзаці першому цієї
частини конкурсною комісією може бути
прийнято рішення про зняття кандидата з
конкурсу. Якщо негативний висновок Служби
безпеки України не враховується конкурсною
комісією
голова
конкурсної
комісії
зобов’язаний надати вмотивоване пояснення
до Служби безпеки України щодо причин
такого неврахування.
Висновок Служби
безпеки України може бути оскаржений в
судовому порядку.
-2469- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити.
-2470- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2471- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити

-2472- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити.
-2473- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2474- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
1415

в) частину другу статті 28 доповнити
новим абзацом такого змісту:

-2475- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2476- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
1416

«До протоколу Комісії або конкурсної
комісії додаються (за наявності) висновки
перевірки
Служби
безпеки
України
кандидатів на зайняття посад державної

-2477- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2478- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

1417

служби категорії «А» і «Б», які визначені для
вибору
суб’єктом
призначення
або
керівником державної служби переможця
конкурсу»;
д) у частині третій статті 31:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт виключити

-2479- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2480- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
1418

1419

у першому реченні абзацу другого після
слів «приймається суб’єктом призначення»
доповнити словами «з урахуванням висновків
(за наявності) перевірки Служби безпеки
України кандидатів на зайняття відповідної
посади державної служби»;
доповнити новим абзацом такого змісту:

-2481- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2482- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-2483- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2484- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
1420

1421

«Якщо негативний висновок Служби
безпеки України не враховується суб’єктом
призначення або керівником державної
служби, такий керівник державної служби або
особа, уповноважена суб’єктом призначення
на проведення співбесіди з кандидатами,
зобов’язані надати вмотивоване пояснення до
Служби безпеки України щодо причин такого
неврахування»;
31) частину першу статті 143 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 6, ст. 55) після слів «Державні службовці»
доповнити словами «співробітники Служби
безпеки України»;

-2485- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2486- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити

-2487- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
Підпункт 31 пункту 9 розділу
законопроєкту виключити.
-2488- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено
ІІ
Відхилено

виключити зміни
-2489- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
143

31) частину першу статті
Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,

Враховано

29) у Законі України «Про Державне бюро
розслідувань» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 6, ст. 55)
а) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Завдання Державного бюро
розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує
завдання
із
запобігання,
виявлення,
припинення, розкриття і розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до
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32) у Державній програмі авіаційної
безпеки цивільної авіації, затвердженій
Законом України "Про Державну програму
авіаційної
безпеки
цивільної
авіації"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 16, ст. 199):

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

№ 6, ст. 55) після слів «Державні службовці»
доповнити словами «співробітники Служби
безпеки України» до 31 грудня 2023 року;
-2490- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

підпункт 31 викласти у такій редакції:
«31) у Законі України «Про Державне
бюро розслідувань» (Відомості Верховної
Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55): а) частину
першу статті 5 доповнити новим пунктом
такого змісту: «4) інших кримінальних
правопорушень, віднесених законом до його
компетенції;»; б) у частині другій статті 9
слова «1 тисячу 600 осіб» замінити словами
«5500 осіб».»;
-2491- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

31) У Законі України «Про Державне бюро
розслідувань» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 6, ст. 55)
а) статтю 5 викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Завдання Державного бюро
розслідувань Державне бюро розслідувань
вирішує завдання із запобігання, виявлення,
припинення, розкриття і розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до
його підслідності відповідно до статті 216
Кримінального
процесуального
кодексу
України;»
б) у частині другій статті 9 слова «1 тисячу
600 осіб» замінити словами «2500 осіб».»;
-2492- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
підпункт 32 виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

його підслідності відповідно до статті 216
Кримінального
процесуального
кодексу
України»;
б) у частині другій статті 9цифри і слова «1
тисячу 600 осіб» замінити цифрами і словом
«2500 осіб»;

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

30) у Державній програмі авіаційної
безпеки цивільної авіації, затвердженій
Законом України "Про Державну програму
авіаційної
безпеки
цивільної
авіації"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 16, ст. 199), пункт 16 викласти в такій
редакції:

пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Служба безпеки України, яка є
головним органом у загальнодержавній
системі
боротьби
з
терористичною

«16. Служба безпеки України, яка є
головним органом у загальнодержавній
системі
боротьби
з
терористичною
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діяльністю, здійснює заходи, спрямовані на
запобігання актам незаконного втручання, у
межах її компетенції, визначеної законами
України "Про Службу безпеки України", "Про
боротьбу
з
тероризмом",
"Про
контррозвідувальну
діяльність",
"Про
оперативно-розшукову діяльність" та іншими
актами законодавства.
Служба
безпеки
України
також
організовує та через свої відповідні
регіональні органи здійснює у взаємодії з
органами внутрішніх справ розшук осіб, які
надали навмисно неправдиву інформацію про
підготовку акту незаконного втручання, та
притягнення їх до відповідальності згідно із
законом.
Служба безпеки України на запит суб’єктів
авіаційної діяльності, інших юридичних осіб
здійснюють спеціальну перевірку фізичних
осіб, яким надається право перебування без
супроводження
у
контрольованих
та
стерильних зонах, зонах обмеженого доступу,
що охороняються, та критичних частинах
таких зон аеропортів. За результатами
зазначеної перевірки регіональний орган
видає письмовий висновок щодо можливості
надання особам, стосовно яких проводиться
перевірка, допуску до таких зон.
Служба безпеки України у межах
законодавчо визначених повноважень з метою
запобігання актам незаконного втручання у
взаємодії з центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику в галузі
цивільної авіації, здійснює моніторинг та
супровід авіаційних перевезень.
На підставі рішень Служби безпеки
України уповноважений орган з питань
цивільної авіації надає дозвіл на виліт
цивільного повітряного судна з аеродрому
України, приліт повітряного судна до

Пропозиції та поправки до проекту

-2493- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити зміни

-2494- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2495- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)
В тексті абзацу сьомого підпункту 32
пункту 9 розділу ІІ проєкту словосполучення

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

діяльністю, здійснює заходи, спрямовані на
запобігання актам незаконного втручання, у
межах її компетенції, визначеної законами
України "Про Службу безпеки України", "Про
боротьбу
з
тероризмом",
"Про
контррозвідувальну
діяльність",
"Про
оперативно-розшукову діяльність" та іншими
актами законодавства.
Служба
безпеки
України
також
організовує та через свої відповідні
регіональні органи здійснює у взаємодії з
органами внутрішніх справ розшук осіб, які
надали навмисно неправдиву інформацію про
підготовку акту незаконного втручання, та
притягнення їх до відповідальності згідно із
законом.
Служба безпеки України на запит суб’єктів
авіаційної діяльності, інших юридичних осіб
здійснює спеціальну перевірку фізичних осіб,
яким надається право перебування без
супроводження
у
контрольованих
та
стерильних зонах, зонах обмеженого доступу,
що охороняються, та критичних частинах
таких зон аеропортів. За результатами
зазначеної перевірки регіональний орган
видає письмовий висновок щодо можливості
надання особам, стосовно яких проводиться
перевірка, допуску до таких зон.
Служба безпеки України у межах
законодавчо визначених повноважень з метою
запобігання актам незаконного втручання у
взаємодії з центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику в галузі
цивільної авіації, здійснює моніторинг та
супровід авіаційних перевезень.
При отриманні даних щодо можливого
вчинення акту незаконного втручання Служба
безпеки України невідкладно інформує
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику в галузі цивільної
авіації, орган обслуговування повітряного
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Пропозиції та поправки до проекту

аеродрому України або на проліт територією
України»;

«надає дозвіл» замінити словосполученням
«має надати дозвіл (із дотриманням
Авіаційних правил України)»;
-2496- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
абзац сьомий підпункту 30 пункту 14
розділу ІІ викласти у такій редакції:
При отриманні даних щодо можливого
вчинення акту незаконного втручання Служба
безпеки України невідкладно інформує
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику в галузі цивільної
авіації, орган обслуговування повітряного
руху та/або аеропорт щодо такої загрози для
вжиття заходів реагування. Така інформація є
обов’язковою для врахування при прийнятті
рішень щодо надання дозволу на виліт
(приліт) цивільного повітряного судна з (на)
аеродрому України або на проліт територією
України.
-2497- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

33) у пункті 3 частини другої статті 8
Закону України “Про основні засади
забезпечення
кібербезпеки
України”
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 45, ст. 403) після слів “які вчиняються у
кіберпросторі” доповнити словами “здійснює
контррозвідувальне забезпечення об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури”;

34) у Законі України "Про національну
безпеку України" (Відомості Верховної Ради
України, 2018 р., № 31, ст. 241 із наступними
змінами):

Висновки, обґрунтування

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

виключити зміни
-2498- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

-2499- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

у підпункті 33 слова «контррозвідувальне
забезпечення»
замінити
словами
«контррозвідувальний захист»;
-2500- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

підпункт 34 виключити;
-2501- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
преамбулу
Закону
України
"Про
національну безпеку України" доповнити
новим абзацом:
"Зміни в цей Закон можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

руху та/або аеропорт щодо такої загрози для
вжиття заходів реагування. Така інформація є
обов’язковою для врахування при прийнятті
рішень щодо надання дозволу на виліт
(приліт) цивільного повітряного судна з (на)
аеродрому України або на проліт територією
України";

32) пункт 3 частини другої статті 8 Закону
України “Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України” (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 45, ст. 403) після слів
“які вчиняються у кіберпросторі” доповнити
словами
“здійснює
контррозвідувальне
забезпечення
об’єктів
критичної
інформаційної інфраструктури”;

33) у Законі України "Про національну
безпеку України" (Відомості Верховної Ради
України, 2018 р., № 31, ст. 241 із змінами,
внесеними законами України від 17 вересня
2020 року № 912-ІХ та від 28 січня 2021 року
№1150-ІХ):
а) преамбулу доповнити абзацом третім
такого змісту:
"Зміни до цього Закону можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України."
1431

а) у частині першій статті 1:

1432

пункти 4, 17 і 18 викласти в такій редакції:

1433

«4) державна безпека України – стан
захищеності
державного
суверенітету,
територіальної цілісності, незалежності,
конституційного ладу і системи державного
управління, народонаселення, політичного,
економічного, оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, який в умовах
дії актуальних загроз невоєнного характеру
забезпечує існування суверенної Української
держави та спроможність виконання нею
своїх функцій»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України";
б) у частині першій статті 1:
пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

-2502- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

4) державна безпека - захищеність
державного суверенітету, територіальної
цілісності і демократичного конституційного
ладу
та
інших
життєво
важливих
національних інтересів від реальних і
потенційних загроз невоєнного характеру;
-2503- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

«4) державна безпека України – стан
захищеності
державного
суверенітету,
територіальної цілісності, незалежності,
конституційного
ладу,
оборонного,
інформаційного
і
науково-технічного
потенціалу, який в умовах дії актуальних
загроз невоєнного характеру забезпечує
існування суверенної Української держави та
спроможність виконання нею своїх функцій»;
-2504- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Відхилено

«4) державна безпека України – стан
захищеності
державного
суверенітету,
територіальної цілісності, незалежності,
конституційного ладу і системи державного
управління, , політичного, економічного,
оборонного, інформаційного і науковотехнічного потенціалу, який в умовах дії
актуальних загроз невоєнного характеру
забезпечує існування суверенної Української
держави та спроможність виконання нею
своїх функцій»;
-2505- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

"4) державна безпека - захищеність
державного суверенітету, територіальної
цілісності і демократичного конституційного
ладу
та
інших
життєво
важливих
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№

1434

1435

Редакція, прийнята в першому читанні

«17) сили безпеки – правоохоронні та
розвідувальні органи, державні органи
(військові
формування)
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
сили цивільного захисту, на які Конституцією
та законами України покладено функції із
забезпечення національної безпеки України;

18) сили оборони – Збройні Сили України,
а також інші утворені відповідно до законів
України військові формування та державні
органи спеціального призначення, на які
Конституцією та законами України покладено
функції із забезпечення оборони держави»;

Пропозиції та поправки до проекту

національних інтересів від реальних і
потенційних загроз невоєнного характеру;"
-2506- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Парубій А. В.
(р.к. №187), Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221),
Н.д. Веніславський Ф. В. (р.к. №85), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Мисягін
Ю. М. (р.к. №243), Н.д. Верещук І. А. (р.к.
№29)
6. В підпункті 34) пункту 14 розділу ІІ
перехідні та прикінцеві положення (зміни до
Закону України "Про національну безпеку
України" (Відомості Верховної Ради України,
2018 р., № 31, ст. 241 із наступними змінами)
в підпункті а) виключити зміни до пункту
4) статті 1 щодо визначення терміну
«державна безпека» в новій редакції;
-2507- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
Враховано редакційно

1.
Положення «а» підпункту 34 розділу
ІІ проєкту (зміни до частини першої статті 1
Закону України "Про національну безпеку
України") викласти в такій редакції:
«а) у частині першій статті 1: пункт 17
викласти в такій редакції:
«17) сили безпеки – правоохоронні та
розвідувальні органи, державні органи
(військові
формування)
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
сили цивільного захисту, на які Конституцією
та законами України покладено функції із
забезпечення національної безпеки України;
-2508- Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)

«17) сили безпеки – правоохоронні та
розвідувальні органи, державні органи
(військові
формування)
спеціального
призначення з правоохоронними функціями,
сили цивільного захисту, на які Конституцією
та законами України покладено функції із
забезпечення національної безпеки України;

Відхилено

У пункті 18 частини першої статті 1
словосполучення «державні органи» замінити
словосполученням
«державні
(правоохоронні) органи».
-2509- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

18) сили оборони – Збройні Сили України,
а також інші утворені відповідно до законів
України військові формування та державні
органи спеціального призначення, на які
Конституцією та законами України покладено
функції із забезпечення оборони держави»;

В абзаці 3 підпункту 34 пункту 9 після
словосполучення «Збройні Сили України,»
додати слова «правоохоронні та розвідувальні
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Редакція, прийнята в першому читанні

1436

1437

1438

б) частину першу статті 10 доповнити
абзацами другим і третім такого змісту:

«Для забезпечення громадського контролю
за діяльністю Служби безпеки України та
сприяння участі громадськості у формуванні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

органи…» та викласти абзац в такій редакції:
«сили оборони – Збройні Сили України, а
також інші утворені відповідно до законів
України військові формування та державні
органи спеціального призначення, на які
Конституцією та законами України покладено
функції із забезпечення оборони держави»
-2510- Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189)

Враховано частково

1.
Положення «а» підпункту 34 розділу
ІІ проєкту (зміни до частини першої статті 1
Закону України "Про національну безпеку
України") викласти в такій редакції: «а) у
частині першій статті 1:
пункт 18 викласти в такій редакції:
18) сили оборони – Збройні Сили України,
а також інші утворені відповідно до законів
України військові формування та державні
органи спеціального призначення, на які
Конституцією та законами України покладено
функції із забезпечення оборони держави»;
-2511- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

б) частину другу статті 3 доповнити новим
пунтком такого змісту:
«4) забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та запобігання
дискримінації та насильства за ознакою
статі.»
-2512- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

-2513- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Відхилено

Підпункт б) підпункту 34 пункту 9 Розділу
ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
пропонуємо виключити, оскільки його зміст
повністю дублює зміст норми, викладеної у
частині п’ятій статті 66 проекту.
-2514- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

«Для
забезпечення
громадського
контролю за діяльністю Служби безпеки

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в) частину другу статті 3 доповнити
пунктом 4 такого змісту:
«4) забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та запобігання
дискримінації та насильства за ознакою статі";

г) частину першу статті 10 доповнити
абзацами другим і третім такого змісту:

«Для забезпечення громадського нагляду
за діяльністю Служби безпеки України та
сприяння участі громадськості у формуванні
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та реалізації державної політики у сфері
державної безпеки при Центральному
управлінні
Служби
безпеки
України
функціонують тимчасові консультативнодорадчі органи – громадські ради.

України та сприяння участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики у
сфері державної безпеки при Центральному
управлінні
Служби
безпеки
України
функціонують тимчасові консультативнодорадчі органи – громадські ради. Положення
про громадські ради затверджує Голова
Служби безпеки України за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого віднесено питання
забезпечення контрольних функцій Верховної
Ради України за діяльністю органів
спеціального призначення з правоохоронними
функціями,
правоохоронних
органів
спеціального призначення та розвідувальних
органів.
-2515- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.
-2516- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
В абзаці другому підпункту в) підпункту
35 пункту 14 Прикінцевих та перехідних
положень слово «контролю» замінити словом
«нагляду»;

1439

1440

1441
1442

Члени таких консультативно-дорадчих
органів в обов’язковому порядку проходять
перевірку, передбачену пунктом 10 частини
першої статті 11 Закону України «Про Службу
безпеки України», та контррозвідувальне
опитування»;
в) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Служба безпеки України
1. Служба безпеки України є державним
органом
спеціального
призначення
з

-2517- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та реалізації державної політики у сфері
державної безпеки при Центральному
управлінні
Служби
безпеки
України
функціонують тимчасові консультативнодорадчі органи – громадські ради.

Відхилено

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Відхилено

Члени таких консультативно-дорадчих
органів в обов’язковому порядку проходять
перевірку, передбачену пунктом 10 частини
першої статті 11 Закону України «Про Службу
безпеки України», та контррозвідувальне
опитування»;
г) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Служба безпеки України
1. Служба безпеки України є державним
органом
спеціального
призначення
з
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№

1443
1444
1445
1446

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

правоохоронними функціями, що забезпечує
державну безпеку.
2.
На
Службу
безпеки
України
покладається виконання таких завдань:
1)
протидія
розвідувально-підривній
діяльності проти України;
2) боротьба з тероризмом;
3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
безпеки
народонаселення,
політичного,
економічного, оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури;
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

правоохоронними функціями, що забезпечує
державну безпеку.
2.
На
Службу
безпеки
України
покладається виконання таких завдань:
1)
протидія
розвідувально-підривній
діяльності проти України;
2) боротьба з тероризмом;
-2518- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу, безпеки оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної
інфраструктури;
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;
-2519- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано частково

3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
політичного, економічного, оборонного,
інформаційного
і
науково-технічного
потенціалу, кібербезпеки та інформаційної
безпеки
держави,
об'єктів
критичної
інфраструктури;
реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави;
-2520- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункту 33 пункту 14 Прикінцевих та
перехідних положень
абзац третій підпункту г) викласти в такій
редакції:
3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
політичного, оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів

3)
контррозвідувальне
забезпечення
державного суверенітету, територіальної
цілісності, незалежності, конституційного
ладу і системи державного управління,
політичного, оборонного, інформаційного і
науково-технічного потенціалу, кібербезпеки
та інформаційної безпеки держави, об'єктів
критичної інфраструктури;

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки
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4)
попередження,
виявлення
та
припинення кримінальних правопорушень
проти основ національної безпеки, миру і
безпеки людства, розповсюдження зброї
масового ураження та інших злочинів, які
становлять загрозу державній безпеці
України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

критичної
інфраструктури,
сфери
міжнародних відносин;
-2521- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

в підпункті 34 пункту 9 розділу ІІ вилучити
абзац, що відповідає пункту 4 частини другої
статті 19 Закону України "Про національну
безпеку України"
-2522- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту «в» пункту 34
частини дев’ятої розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» (пункт 4 частини другої
статті 19 Закону України «Про національну
безпеку України») законопроекту після слів
«попередження, виявлення та припинення»
доповнити словами «, розкриття та досудове
розслідування»; а після слів «які становлять
загрозу
державній
безпеці
України;»
доповнити словами «а також попередження,
виявлення, припинення і розкриття інших
протиправних дій, якщо вони безпосередньо
створюють реальну загрозу державній
безпеці;».
-2523- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188)

Враховано

у пункті 34 щодо змін у Законі України
"Про
національну
безпеку
України"
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 31, ст. 241 із наступними змінами): у статті
19 пункт 4 виключити.
-2524- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у підпункті «в» пункту 34 (Закон України
"Про національну безпеку України"):
- пункт 4 частини другої статті 19
викласти у такій редакції:
«4)
попередження,
виявлення
та
припинення кримінальних правопорушень,
віднесених до її підслідності».
1448
1449

5) охорона державної таємниці.

4) охорона державної таємниці.
-2525- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено
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остаточній редакції

Підпункт «в» пункту 34 частини дев’ятої
розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту після абзацу
дев’ятого доповнити новим абзацом такого
змісту: «Служба безпеки України, в межах
виконання цих завдань, здійснює боротьбу з
організованою злочинністю.».
1450
1451

1452

3. Служба безпеки України здійснює свою
діяльність з неухильним дотриманням прав і
свобод людини і громадянина.
4. Загальна структура, компетенція та
порядок підпорядкування Служби безпеки
України визначаються Законом України "Про
Службу безпеки України"»;

3. Служба безпеки України здійснює свою
діяльність з неухильним дотриманням прав і
свобод людини і громадянина.
4. Загальна структура, компетенція та
порядок підпорядкування Служби безпеки
України визначаються Законом України "Про
Службу безпеки України»;
-2526- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Після абзацу 20 підпункту 34 пункту 9
Розділу ІІ доповнити новими абзацами 21-36
такого змісту: «г) доповнити новою статтею
29-1 такого змісту: Стаття 29-1. Стратегія
забезпечення державної безпеки України 1.
Стратегія забезпечення державної безпеки
України – документ, в якому визначаються
основні
напрями
діяльності
щодо
забезпечення державної безпеки; пріоритети
реформування
та
розвитку
системи
забезпечення державної безпеки; комплекс
завдань і заходів, спрямованих на підвищення
ефективності органів, на які покладаються
завдання щодо забезпечення державної
безпеки, та інших суб'єктів, що можуть
залучатися до виконання окремих завдань
забезпечення державної безпеки, а також на
посилення
контррозвідувальних
спроможностей держави; система управління
ризиками державної безпеки; потреби
бюджетного фінансування, достатні для
досягнення визначених цілей і виконання
передбачених завдань, та основні напрями
використання фінансових ресурсів. 2.
Стратегія забезпечення державної безпеки
України розробляється Службою безпеки
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України після затвердження Стратегії
національної безпеки України. Інші органи,
що входять до складу сектору безпеки і
оборони, сприяють Службі безпеки України у
розробці Стратегії забезпечення державної
безпеки України з питань, що віднесені до їх
компетенції, зокрема шляхом надання
необхідної
для
підготовки
Стратегії
інформації. Стратегія забезпечення державної
безпеки України схвалюється рішенням Ради
національної безпеки і оборони України та
затверджується указом Президента України.
3. Стратегія забезпечення державної безпеки
України визначає, зокрема: безпекове
середовище (глобальні, регіональні та
національні аспекти) у контексті забезпечення
державної безпеки; пріоритети у сфері
захисту національних цінностей, реалізації
національних інтересів та досягнення
національних цілей України в контексті
забезпечення державної безпеки; актуальні
виклики і загрози державній безпеці з
урахуванням
особливостей
безпекового
середовища, а також ризики державної
безпеки; основні напрями державної політики
у сфері державної безпеки; пріоритетні
завдання щодо забезпечення державної
безпеки; напрями та завдання реформування й
розвитку, підвищення ефективності основних
суб’єктів забезпечення державної безпеки;
систему управління ризиками державної
безпеки; ресурси, необхідні для її реалізації. 4.
Стратегія забезпечення державної безпеки
України є основою для розроблення
державних програм та нормативно-правових
актів з питань забезпечення державної
безпеки, визначення чисельності і структури
сил та засобів органів, на які покладаються
завдання щодо участі у забезпеченні
державної
безпеки,
відповідно
до
пріоритетних завдань, а також для визначення
потреб їх щорічного фінансового та іншого
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ресурсного забезпечення.» Відповідно абзаци
21 та 22 вважати абзацами 37 та 38.
-2527- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. Пропонуємо доповнити законопроект
положеннями про доповнення Закону України
“Про національну безпеку України” новою
статтею 29-1 такого змісту:
“Стаття 29-1. Стратегія забезпечення
державної безпеки України
1. Стратегія забезпечення державної
безпеки України – документ, в якому
визначаються основні напрями діяльності
щодо забезпечення державної безпеки;
пріоритети реформування та розвитку
системи забезпечення державної безпеки;
комплекс завдань і заходів, спрямованих на
підвищення ефективності органів, на які
покладаються завдання щодо забезпечення
державної безпеки, та інших суб'єктів, що
можуть залучатися до виконання окремих
завдань забезпечення державної безпеки, а
також на посилення контррозвідувальних
спроможностей держави; система управління
ризиками державної безпеки; потреби
бюджетного фінансування, достатні для
досягнення визначених цілей і виконання
передбачених завдань, та основні напрями
використання фінансових ресурсів.
2. Стратегія забезпечення державної
безпеки України розробляється Службою
безпеки України після затвердження Стратегії
національної безпеки України.
Інші органи, що входять до складу сектору
безпеки і оборони, сприяють Службі безпеки
України у розробці Стратегії забезпечення
державної безпеки України з питань, що
віднесені до їх компетенції, зокрема шляхом
надання необхідної для підготовки Стратегії
інформації.
Стратегія забезпечення державної безпеки
України
схвалюється
рішенням
Ради
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національної безпеки і оборони України та
затверджується указом Президента України.
3. Стратегія забезпечення державної
безпеки України визначає, зокрема:
безпекове
середовище
(глобальні,
регіональні та національні аспекти) у
контексті забезпечення державної безпеки;
пріоритети у сфері захисту національних
цінностей, реалізації національних інтересів
та досягнення національних цілей України в
контексті забезпечення державної безпеки;
актуальні виклики і загрози державній безпеці
з урахуванням особливостей безпекового
середовища, а також ризики державної
безпеки;
основні напрями державної політики у
сфері державної безпеки; пріоритетні
завдання щодо забезпечення державної
безпеки;
напрями та завдання реформування й
розвитку, підвищення ефективності основних
суб’єктів забезпечення державної безпеки;
систему управління ризиками державної
безпеки; ресурси, необхідні для її реалізації.
4. Стратегія забезпечення державної
безпеки України є основою для розроблення
державних програм та нормативно-правових
актів з питань забезпечення державної
безпеки, визначення чисельності і структури
сил та засобів органів, на які покладаються
завдання щодо участі у забезпеченні
державної
безпеки,
відповідно
до
пріоритетних завдань, а також для визначення
потреб їх щорічного фінансового та іншого
ресурсного забезпечення”.
-2528- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)
В розділі II "Прикінцеві та перехідні
положення" в підпункті 34 пункту 9 (зміни до
Закону України "Про національну безпеку
України") другий підпункт " в" (зміни до
частини першої статті 35) вилучити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в) абзац другий частини першої статті 35
викласти в такій редакції:
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-2529- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити зміни
1454

1455

«Обсяг видатків на фінансування сектору
безпеки і оборони має становити не менше 5
відсотків запланованого обсягу внутрішнього
валового продукту, з яких не менше 3
відсотків - на фінансування сил оборони у
складі Міністерства оборони України,
Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби
України, Державної спеціальної служби
транспорту, центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну військово-промислову політику, а
також не менше 2 відсотків - на фінансування
сил безпеки у складі Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України,
Державної міграційної служби України,
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій,
Служби
безпеки
України,
Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України, розвідувальних
органи України»;

-2530- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

виключити зміни

-2531- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

«Обсяг видатків на фінансування сектору
безпеки і оборони має становити не менше 5
відсотків запланованого обсягу внутрішнього
валового продукту, з яких не менше 3
відсотків – на фінансування сил оборони у
складі Міністерства оборони України,
Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби
України, Державної спеціальної служби
транспорту, центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну військово-промислову політику, а
також не менше 2 відсотків – на фінансування
сил безпеки у складі Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України,
Державної міграційної служби України,
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій,
Служби
безпеки
України,
Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України, розвідувальних
органів України»;

Відхилено

Законі України "Про національну безпеку
України" (Відомості Верховної Ради України,
2018 р., № 31, ст. 241 із наступними змінами)
доповнити новою статтею 291 такого змісту:
“Стаття 291. Стратегія забезпечення
державної безпеки України
1. Стратегія забезпечення державної
безпеки України – документ, в якому
визначаються основні напрями діяльності
щодо забезпечення державної безпеки;
пріоритети реформування та розвитку
системи забезпечення державної безпеки;
комплекс завдань і заходів, спрямованих на
підвищення ефективності органів, на які
покладаються завдання щодо забезпечення
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державної безпеки, та інших суб'єктів, що
можуть залучатися до виконання окремих
завдань забезпечення державної безпеки, а
також на посилення контррозвідувальних
спроможностей
держави;
система
управління ризиками державної безпеки;
потреби
бюджетного
фінансування,
достатні для досягнення визначених цілей і
виконання передбачених завдань, та
основні напрями використання фінансових
ресурсів.
2. Стратегія забезпечення державної
безпеки України розробляється Службою
безпеки України після затвердження
Стратегії національної безпеки України.
Інші органи, що входять до складу сектору
безпеки і оборони, сприяють Службі
безпеки України у розробці Стратегії
забезпечення державної безпеки України з
питань, що віднесені до їх компетенції,
зокрема шляхом надання необхідної для
підготовки Стратегії інформації. Стратегія
забезпечення державної безпеки України
схвалюється рішенням Ради національної
безпеки
і
оборони
України
та
затверджується
указом
Президента
України.
3. Стратегія забезпечення державної
безпеки України визначає, зокрема:
безпекове
середовище
(глобальні,
регіональні та національні аспекти) у
контексті забезпечення державної безпеки;
пріоритети у сфері захисту національних
цінностей,
реалізації
національних
інтересів та досягнення національних цілей
України
в
контексті
забезпечення
державної безпеки; актуальні виклики і
загрози державній безпеці з урахуванням
особливостей безпекового середовища, а
також ризики державної безпеки; основні
напрями державної політики у сфері
державної безпеки; пріоритетні завдання
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щодо забезпечення державної безпеки;
напрями та завдання реформування й
розвитку,
підвищення
ефективності
основних суб’єктів забезпечення державної
безпеки; систему управління ризиками
державної безпеки; ресурси, необхідні для її
реалізації.
4. Стратегія забезпечення державної
безпеки
України
є
основою
для
розроблення державних програм та
нормативно-правових актів з питань
забезпечення
державної
безпеки,
визначення чисельності і структури сил та
засобів органів, на які покладаються
завдання щодо участі у забезпеченні
державної
безпеки,
відповідно
до
пріоритетних завдань, а також для
визначення
потреб
їх
щорічного
фінансового
та
іншого
ресурсного
забезпечення”.
1456

1457

35) абзац перший пункту 3 розділу ІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо перезавантаження влади"
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 43, ст. 250 з наступними змінами) після слів
"Рахункової палати" доповнити словами
"співробітників Служби безпеки України";
36) в абзаці другому частини четвертої
статті 7 Закону України “Про концесію”
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 48, ст. 325) після слів «органів місцевого
самоврядування»
доповнити
словами
«Служби безпеки України (за згодою)»;

-2532- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

виключити зміни
-2533- Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)

Враховано

Пункт виключити
-2534- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

підпункт 36 виключити
-2535- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити пункт 14 розділу ІІ "Прикінцеві
та перехідні положення" новим підпунктом
34):

Враховано редакційно
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань

33) абзац перший пункту 3 розділу ІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо перезавантаження влади"
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 43, ст. 250 з наступними змінами) після слів
"Рахункової палати" доповнити словами
"співробітників Служби безпеки України";
34) У Законі України «Про розвідку» (Із
змінами, внесеними згідно із Законом № 808IX від 17.09.2020 р.)
а) статтю 3 доповнити частиною другою
такого змісту:
"2. Зміни до цього Закону можуть
вноситися виключно законами про внесення
змін до цього Закону та/або до законодавства
про національну безпеку та оборону України."
б) пункт 1 статті 9 частини другої після
слів "який є" доповнити словами "військовим
формуванням і", а слова «і в межах» замінити
словами «що в межах»;
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У Законі України «Про розвідку» (Із
змінами, внесеними згідно із Законом № 808IX від 17.07.2020)
а) статтю 3 доповнити частиною другою
такого змісту:
"2. Зміни в цей Закон можуть вноситися
виключно законами про внесення змін до
цього Закону та/або до законодавства про
національну безпеку та оборону України."
б) у статті 9 в пункті першому частини
другої після слів "який є" доповнити словами
"військовим формуванням і", слова «та в
межах» замінити словами «що в межах»;
в) в частині другій статті 17 після слів
"проводити контррозвідувальні" доповнити
словами "та пошукові"
ґ) в частині четвертій статті 28 слова
«кадрового складу»замінити словами «цих
органів»
г) частину другу статті 48 доповнити
новим абзацом:
"Порядок фінансування витрат, пов’язаних
з організацією, здійсненням та забезпеченням
розвідувальної
діяльності,
визначається
актами розвідувальних органів. "
д) статтю 49 доповнити новою частиною
шостою:
"6. Порядок придбання, обліку, передачі та
списання майна, що належить до засобів
розвідки, визначається актами розвідувальних
органів."
-2536- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
У підпункті 35 пункту 14 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» (Зміни
до Закону України «Про розвідку»)
Підпункт в) викласти в такій редакції:
«в) назву статті 17 викласти в такій
редакції:
«Стаття
17.
Проведення
розвідувальними
органами
оперативнорозшукових,
контррозвідувальних
та
пошукових заходів».

національної безпеки,
оборони та розвідки

в) у статті 17:
назву викласти в такій редакції: «Стаття
17. Проведення розвідувальними органами
оперативно-розшукових,
контррозвідувальних та пошукових заходів».
частину другу статті 17 після слів
"проводити контррозвідувальні" доповнити
словами "та пошукові"
ґ) у частині четвертій статті 28 слова
«кадрового складу» замінити словами «цих
органів»
г) частину другу статті 48 доповнити
абзацом другим такого змісту:
"Порядок фінансування витрат, пов’язаних
з організацією, здійсненням та забезпеченням
розвідувальної
діяльності,
визначається
актами розвідувальних органів";
д) статтю 49 доповнити частиною шостою
такого змісту:
"6. Порядок придбання, обліку, передачі та
списання майна, що належить до засобів
розвідки, визначається актами розвідувальних
органів."

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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в частині другій статті 17 після слів
"проводити контррозвідувальні" доповнити
словами "та пошукові"
-2537- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

1459

10. Установити, що положення абзацу
другого частини 5, статті 14 Закону України
«Про державну службу» щодо заборони
членам політичних партій та/або особам, що
займають посаду в керівних органах
політичної партії входити до складу Комісії з
питань вищого корпусу державної служби,
набирають чинності через 30 днів з дня
опублікування цього Закону.
-2538- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункту 9 Розділу ІІ доповнити новим
підпунктом 37 такого змісту: «37) Внести до
Закону України “Про електронні комунікації”
(Офіційний вісник України від 26.01.2021, №
6, стор. 10, стаття 306, код акта 102665/2021)
такі зміни: а) частину другу статті 119
викласти в такій редакції: “2. Інформація про
електронні комунікаційні послуги, отримані
кінцевим користувачем, може надаватися за
наявності його попередньої згоди, вираженої
у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає
змогу зробити висновок про факт надання
такої згоди за винятком випадків, коли
надання такої інформації здійснюється
відповідно до вимог Конституції України та
законів України і є необхідним у
демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи
економічного
добробуту
країни,
для
запобігання заворушенням чи злочинам, для
захисту здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб.”; б) у статті 121: у
частині першій слова “виключно на підставі
рішення суду, слідчого судді у випадках та
порядку, передбачених законом” замінити
словами “відповідно до Конституції України
та законів України”; частину третю викласти
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в
такій
редакції:
“3.
Постачальник
електронних комунікаційних послуг та/або
мереж забезпечує наявність на своїй
електронній комунікаційній мережі єдиної
системи технічних засобів для здійснення
оперативно-розшукової, контррозвідувальної
діяльності, розвідувальних заходів та
досудового
розслідування,
а
також
функціонування таких технічних засобів, і у
межах своїх повноважень сприяє проведенню
оперативно-розшукових,
контррозвідувальних, розвідувальних заходів
та негласних слідчих (розшукових) дій, а
також
недопущенню
розголошення
організаційних і тактичних прийомів їх
проведення.
Постачальник
електронних
комунікаційних
послуг
та/або
мереж
зобов’язаний забезпечити захист технічних
засобів від несанкціонованого доступу.».
-2539- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Враховано редакційно

доповнити новим підпунктом 37 такого
змісту
: «37) частину другу статті 33-2 Законі
України “Про Комітети Верховної Ради
України” (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., №19, ст.134) доповнити новим
абзацом такого змісту: «ініціювання розгляду
питання
(надання
рекомендації)
про
звільнення (внесення подання про звільнення)
керівника органу спеціального призначення з
правоохоронними
функціями,
правоохоронного
органу
спеціального
призначення та розвідувального органу, перед
суб’єктом, який відповідно до закону
уповноважений звільняти (вносити подання
про звільнення) такого керівника, із
зазначенням підстав для звільнення та
наведенням відповідного обґрунтування.».»
-2540- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Розділ ІІ Прикінцевих та перехідних
положень пропонується доповнити новим
пунктом 37 такого змісту:
«37) до Закону України «Про електронні
комунікації» (№ 1089-IX від 16 грудня 2020
року) внести такі зміни: а) частину другу
статті 119 викласти в такій редакції: «2.
Інформація про електронні комунікаційні
послуги, отримані кінцевим користувачем,
може надаватися за наявності його
попередньої згоди, вираженої у письмовій чи
будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити
висновок про факт надання такої згоди за
винятком випадків, коли надання такої
інформації здійснюється відповідно до вимог
Конституції України та законів України і є
необхідним у демократичному суспільстві в
інтересах національної та громадської безпеки
чи економічного добробуту країни, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для
захисту здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб»; б) у частині першій
статті 121 слова «виключно на підставі
рішення суду, слідчого судді у випадках та
порядку, передбачених законом» замінити
словами «відповідно до Конституції України
та законів України»; в) частину третю статті
121 викласти в такій редакції: «3.
Постачальник електронних комунікаційних
послуг та/або мереж забезпечує наявність на
своїй електронній комунікаційній мережі
єдиної системи технічних засобів для
здійснення
оперативно-розшукової,
контррозвідувальної
діяльності,
розвідувальних заходів та досудового
розслідування, а також функціонування таких
технічних засобів, і у межах своїх
повноважень сприяє проведенню оперативнорозшукових,
контррозвідувальних,
розвідувальних заходів та негласних слідчих
(розшукових) дій, а також недопущенню
розголошення організаційних і тактичних
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№

1460

Редакція, прийнята в першому читанні

10. Рекомендувати Президентові України
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

прийомів їх проведення. Постачальник
електронних комунікаційних послуг та/або
мереж зобов’язаний забезпечити захист
технічних засобів від несанкціонованого
доступу.».
-2541- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

доповнити
новими
підпунктами
наступного змісту:
«В
абзаці
другому
преамбули
Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ України, затвердженого Законом
України «Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ України» (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст.
245) після слів «податкової міліції» доповнити
словами «, осіб рядового і начальницького
складу, курсантів Служби безпеки України,»;
Частину першу статті 17 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» доповнити новим пунктом 18 такого
змісту:
«18)
впроваджувати
устаткування,
необхідне для здійснення Національним бюро
заходів зі зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж;».»
-2542- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

доповнити пункт новими абзацами:
протягом трьох місяців з моменту набуття
чинності цим Законом затвердити Положення
про порядок проходження державними
службовцями,
військовослужбовцями
(працівниками) Служби безпеки України
атестації;
протягом трьох місяців з моменту набуття
чинності цим Законом внести до Верховної
Ради України проект Закону України "Про
внесення змін до законодавства України про
адміністративні
правопорушення,
кримінального
законодавства
та
кримінального процесуального законодавства
щодо діяльності Служби безпеки України у

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

15. Рекомендувати Президентові України:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом затвердити Положення
про порядок проходження державними
службовцями,
військовослужбовцями
(працівниками) Служби безпеки України
атестації;
протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом внести до Верховної
Ради України проект Закону України "Про
внесення змін до законодавства України про
адміністративні
правопорушення,
кримінального
законодавства
та
кримінального процесуального законодавства
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

зв'язку із припиненням виконання Службою
безпеки
України
функції
досудового
розслідування кримінальних правопорушень
та змінами законодавста щодо діяльності
Служби безпеки України;
1461
1462
1463
1464

1465
1466

11. З дня набрання чинності цим Законом
Кабінету Міністрів України протягом одного
року:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
прийняти
нормативно-правові
та
розпорядчі акти, що випливають із цього
Закону;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
вжити заходів щодо фінансового та
матеріально-технічного забезпечення Служби
безпеки України.
12. З дня набрання чинності цим Законом
Службі безпеки України:

-2543- Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74)
Пункт дванадцятий перехідних положень
законопроекту викласти в наступній редакції:
« З дня набрання чинності цим Законом
Службі безпеки України: протягом дев’яти
місяців
подати
Президенту
України
пропозиції
щодо
внесення
змін
до
законодавчих актів України та актів
Президента
України,
необхідних
для
реалізації цього Закону; протягом п’ятнадцяти
місяців привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом; протягом
п’ятнадцяти місяців видати нормативноправові акти Служби безпеки України, що
випливають із цього Закону; протягом восьми
років забезпечити утворення, реорганізацію
необхідних для забезпечення оперативнослужбової
діяльності
суб'єктів
господарювання
(закладів,
установ,
підприємств тощо).»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

щодо діяльності Служби безпеки України у
зв'язку із припиненням виконання Службою
безпеки
України
функції
досудового
розслідування кримінальних правопорушень
та змінами законодавста щодо діяльності
Служби безпеки України.

Враховано частково

16. З дня набрання чинності цим Законом
Службі безпеки України:
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1467

1468

1469
1470
1471

протягом
шести
місяців
подати
Президенту України пропозиції щодо
внесення змін до законодавчих актів України
та актів Президента України, необхідних для
реалізації цього Закону;
протягом одного року привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
протягом одного року видати нормативноправові акти Служби безпеки України, що
випливають із цього Закону;
протягом
семи
років
забезпечити

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2544- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

протягом чотирьох місяців затвердити
організаційну структуру Служби безпеки
України та організаційно-штатну побудову
функціональних підрозділів, Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України відповідно до вимог цього
Закону.
-2545- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Парубій А. В.
(р.к. №187), Н.д. Забродський М. В. (р.к.
№189), Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д.
Мисягін Ю. М. (р.к. №243), Н.д. Верещук І.
А. (р.к. №29)
Пункт 17 розділу ІІ перехідні ти прикінцеві
положення доповнити новим абзацом шостим
в такій редакції:
«не пізніше шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом створити умови та
забезпечити
державним
органам,
на
уповноважені підрозділи яких покладається
зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж відповідно до
частини четвертої статті 263 Кримінального
процесуального кодексу України, можливість
використовувати систему технічних засобів
для зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж на умовах
автоматичного доступу до інформації.»

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

-2546- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

протягом чьотирьох місяців затвердити
організаційну структуру Служби безпеки
України та організаційно-штатну побудову
функціональних підрозділів, Центрального
управління та регіональних органів Служби
безпеки України відповідно до вимог цього
Закону;
не пізніше шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом створити умови та
забезпечити
державним
органам,
на
уповноважені підрозділи яких покладається
зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж відповідно до
частини четвертої статті 263 Кримінального
процесуального кодексу України, можливість
використовувати систему технічних засобів
для зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж на умовах
автоматичного доступу до інформації;

протягом
шести
місяців
подати
Президенту України пропозиції щодо
внесення змін до законодавчих актів України
та актів Президента України, необхідних для
реалізації цього Закону;
протягом одного року привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
протягом одного року видати нормативноправові акти Служби безпеки України, що
випливають із цього Закону;
протягом
трьох
років
забезпечити
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Пропозиції та поправки до проекту

утворення, реорганізацію необхідних для
забезпечення
оперативно-службової
діяльності
суб'єктів
господарювання
(закладів, установ, підприємств тощо).

протягом
двох
років
забезпечити
утворення,
реорганізацію,
ліквідацію
суб'єктів господарювання (закладів, установ,
підприємств тощо), що належать до сфери
управління Служби безпеки України
-2547- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

абзац п’ятий пункту 12 викласти у такій
редакції:
«до 1 січня 2024 року забезпечити
ліквідацію
суб'єктів
господарювання
(закладів, установ, підприємств тощо), які
належать до сфери управління Служби
безпеки України.»;
-2548- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418)

Враховано

13.
Кабінету
передбачити:

Міністрів

України

Пропозиція народних депутатів – членів
Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки:
Абзац п'ятий пункту дванадцятого
викласти у такій редакції:
"протягом трьох років забезпечити
утворення, реорганізацію необхідних для
забезпечення
оперативно-службової
діяльності
суб'єктів
господарювання
(закладів, установ, підприємств тощо).".
-2549- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
пункт 13 розділу ІІ законопроєкту
вилучити
-2550- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

утворення, реорганізацію необхідних для
забезпечення
оперативно-службової
діяльності
суб'єктів
господарювання
(закладів, установ, підприємств тощо).

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки

Відхилено

17. Кабінету Міністрів України:

Відхилено

пункт 13 виключити.
1473

а) додаткові видатки на розвиток Служби
безпеки України:

-2551- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

П.п. а) п. 13 - вилучити
-2552- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
доповнити пункт 18 новими підпунктами
такого змісту:
"а) в бюджетах Служби безпеки України
та суб'єктів розвідувального співтовариства
передбачити додаткові видатки на проведення

Враховано частково
Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

1) у бюджетах Служби безпеки України та
суб'єктів розвідувального співтовариства
передбачити додаткові видатки на проведення
атестації військовослужбовців та державних
службовців Служби безпеки України;
2) передбачити додаткові видатки в
бюджетах правоохоронних органів на
передачу
їм
функції
досудового
розслідування кримінальних правопорушень

879

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

атестації військовослужбовців та державних
службовців Служби безпеки України;
б) передбачити додаткові видатки в
бюджетах правоохоронних органів на
передачу
їм
функції
досудового
розслідування кримінальних правопорушень
передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111,
112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1, 258-258-5,
265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333,
334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу
України"
у зв'язку із цим змінити нумерацію
підпунктів.
-2553- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Костенко Р.
В. (р.к. №221), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Мисягін Ю. М. (р.к. №243),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Верещук І. А. (р.к. №29)
Підпункт б) пункту 18 розділу ІІ перехідні
ти прикінцеві положення викласти в такій
редакції: «б) «передбачити додаткові видатки
в бюджетах правоохоронних органів на
передачу
їм
функції
досудового
розслідування кримінальних правопорушень
передбаченими статтями 109, 110, 110-2, 111,
112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1, 258-258-5,
265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333,
334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу
України.»
1474
1475
1476
1477

з 1 січня 2021 року – 10 відсотків від
загального бюджету Служби безпеки України;
з 1 січня 2022 року – 15 відсотків від
загального бюджету Служби безпеки України;
з 1 січня 2023 року – 20 відсотків від
загального бюджету Служби безпеки України;
б) щороку у проектах закону України про
Державний бюджет видатки, необхідні для
здійснення заходів, передбачених цим
Законом

-2554- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418)
у підпункті б) пункт 18 розділу ІІ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111,
112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1, 258-258-5,
265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333,
334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу
України.
3) передбачити додаткові видатки на
розвиток Служби безпеки України:

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Враховано
Пропозиція
народних депутатів –

з 1 січня 2021 року – 10 відсотків від
загального бюджету Служби безпеки України;
з 1 січня 2022 року – 15 відсотків від
загального бюджету Служби безпеки України;
з 1 січня 2023 року – 20 відсотків від
загального бюджету Служби безпеки України;
4) щороку у проектах закону України про
Державний бюджет України передбачати
видатки, необхідні для здійснення заходів,
передбачених цим Законом;
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в) передати заклади охорони здоров’я
Служби безпеки України з підпорядкування
Служби безпеки України до Міністерства
оборони України, визначити етапи та строки
їх реформування;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

після слова "бюджет" доповнити словом
"передбачати";
-2555- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

члени Комітету з питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
Враховано

підпункт в) пункту 13 Розділу ІІ
Прикінцеві та перехідні положення проекту виключити
-2556- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити.
-2557- Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)

Враховано

підпункт “в” пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень (передача закладів
охорони здоров’я Служби безпеки України з
підпорядкування Служби безпеки України до
Міністерства оборони України, визначити
етапи та строки їх реформування) виключити.
-2558- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

підпункт “в” пункту 13 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту виключити
-2559- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Враховано

підпункт “в” пункту 13 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Функціонування в системі СБУ закладів
охорони здоров’я, які здійснюють медичне
забезпечення, в тому числі санаторнокурортне лікування, особового складу СБУ,
гарантовано частиною четвертою статті 18
Закону України “Про Службу безпеки
України” та статтею 11 Закону України “Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
Необхідність існування відомчих закладів
охорони здоров’я обумовлена потребами
вирішення завдань, покладених на СБУ,
насамперед в існуючих сьогодні складних
умовах
проведення
ООС,
протидії
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

диверсійно-підривній діяльності спеціальних
служб та окремих осіб на шкоду державній
безпеці України.
В СБУ ефективно функціонує цілісна
система
медичного
забезпечення
співробітників-військовослужбовців СБУ, в
тому числі пільгових категорій, в першу чергу
– учасників бойових дій, яка базується на
розвинутій
матеріально-технічній
базі
відомчих закладів охорони здоров’я та
підготовленому
медичному
персоналі.
Специфіка діяльності вказаних закладів,
зокрема передбачає:
відбір при проведенні військово-лікарської
експертизи кандидатів на військову службу,
здатних за станом здоров’я, моральнопсихологічними
якостями
ефективно
виконувати обов’язки військової служби в
екстремальних умовах;
забезпечення спеціальної комплексної
медико-психологічної
підготовки
військовослужбовців до виконання завдань
службової діяльності та проведення їх
реабілітації і відновлення боєздатності;
спеціальний облік співробітників СБУ, а
також медичне забезпечення при виконанні
ними службових обов’язків як в умовах
повсякденної діяльності, так і при виконанні
спеціальних завдань, в тому числі в районі
проведення ООС;
медичне забезпечення співробітників СБУ
при виконанні інших спеціальних завдань, а
також в конспіративних приміщеннях та
інших
режимних
об’єктах,
де
використовуються спеціальні технічні засоби
та циркулює інформація з обмеженим
доступом, що зумовлює потребу роботи
медичного персоналу з інформацією, що
становить державну таємницю;
залучення військово-медичних підрозділів
до медичного супроводу при проведенні
спеціальних операцій;
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евакуація
поранених
та
хворих
військовослужбовців до закладів охорони
здоров’я;
медичне
забезпечення
оперативних
підрозділів інших силових відомств, в тому
числі УДО України та СЗР України;
забезпечення військовослужбовців СБУ,
які залучаються до проведення ООС та
відряджаються до району проведення ООС,
медичними засобами індивідуального та
колективного
захисту,
підготовка
військовослужбовців з питань тактичної
медицини;
надання
спеціалізованої
медичної
допомоги,
проведення
медикопсихологічного супроводу та реабілітаційного
лікування поранених військовослужбовців
СБУ тощо.
Питання
збереження
здоров’я
військовослужбовців СБУ в сучасних умовах
стає вкрай актуальним як складова успішного
виконання службових завдань, а також їх
соціального захисту. Під час ведення бойових
дій одним з головних пріоритетів стає
забезпечення медичної складової боєздатності
військових формувань, якомога раннє надання
медичної допомоги, збереження життя
поранених та хворих, мінімізація ускладнень,
створення умов для швидкого і повноцінного
відновлення
боєздатності
поранених,
попередження інвалідизації. Отриманий
досвід останніх років свідчить, що успішне
виконання завдань з надання медичної
допомоги особовому складу в умовах ведення
бойових дій може бути забезпечено, в першу
чергу, за рахунок лікарів та фельдшерів з
числа військовослужбовців.
На теперішній час відомча система
медичного забезпечення є оптимальною,
розвиток
матеріально-технічної
бази
проводиться планово, відповідно до потреб
лікувально-діагностичного процесу.
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-2560- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Підпункт «в» пункту 13 Розділу ІІ
виключити.
-2561- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37)

Враховано

підпункт “в” пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень (передача закладів
охорони здоров’я Служби безпеки України з
підпорядкування Служби безпеки України до
Міністерства оборони України, визначити
етапи та строки їх реформування) виключити.
-2562- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано

підпункт «в» пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень (щодо передачі закладів
охорони здоров’я Служби безпеки України з
підпорядкування Служби безпеки України до
Міністерства оборони України, визначення
етапів та строків їх реформування) виключити
-2563- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт “в” пункту 13 Прикінцевих та
перехідних положень (передача закладів
охорони здоров’я Служби безпеки України з
підпорядкування Служби безпеки України до
Міністерства оборони України, визначити
етапи
та
строки
їх
реформування)
пропонується виключити
1479
1480
1481

1482

г) у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом
свої нормативно-правові акти;
ґ) забезпечити приведення у відповідність
із цим Законом нормативно-правових актів
відповідних міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади.

-2564- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт “ґ” пункту 13 Розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту: “в абзаці четвертому пункту 2
частини
першої
словосполучення
“контррозвідувальний захист” замінити на
словосполучення
“контррозвідувальне
забезпечення”.
-2565- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано редакційно

щорічно,

починаючи

з

2022

року,

884

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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1) Розділ II «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом такого
змісту: «Кабінету Міністрів України щорічно,
починаючи з 2022 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України інформувати Верховну Раду України
про стан виконання цього Закону.
-2566- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
абзац другий підпункту “ґ” пункту 13
Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
“абзац другий пункту 1 частини першої
викласти в такій редакції: “здійснення
розвідувально-підривної діяльності проти
України іноземними державами та їх
структурами, а також організаціями, у тому
числі
організованими
злочинними
угруповуваннями, окремими групами і
особами”.
-2567- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Костенко Р.
В. (р.к. №221), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Мисягін Ю. М. (р.к. №243),
Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29)
Пункт 18 розділу ІІ перехідні ти прикінцеві
положення доповнити новим підпунктом є) в
такій редакції: «є) передбачити видатки
Державного бюджету на забезпечення
можливості здійснювати зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж
уповноваженим
підрозділам
державних
органів, визначених частиною четвертою
статті 263 Кримінального процесуального

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформувати Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону».
5) передбачити видатки Державного
бюджету на забезпечення можливості
здійснювати
зняття
інформації
з
транспортних телекомунікаційних мереж
уповноваженим
підрозділам
державних
органів, визначених частиною четвертою
статті 263 Кримінального процесуального
кодексу України, на умовах автономного
доступу до інформації.
6) протягом одного року:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
прийняти
нормативно-правові
та
розпорядчі акти, що випливають із цього
Закону;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
вжити заходів щодо фінансового та
матеріально-технічного забезпечення Служби
безпеки України.

Враховано

Пропозиція
народних депутатів –
членів
Комітету
з
питань
національної
безпеки, оборони та
розвідки:
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кодексу України, на умовах автономного
доступу до інформації».
-2568- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

1483

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

абзац четвертий підпункту “ґ” пункту 13
Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
“контррозвідувального
забезпечення:
державного суверенітету, конституційного
ладу і територіальної цілісності, органів
державної влади, центральних органів
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування, системи правосуддя та
органу конституційної юрисдикції, системи
прокуратури
України,
державних
правоохоронних
органів,
державних
правоохоронних
органів
спеціального
призначення,
розвідувальних
органів,
Збройних Сил України, військових формувань
з правоохоронними функціями та інших
військових формувань, утворених відповідно
до
законів
України,
економічного,
інформаційного,
науково-технічного
потенціалу,
кібербезпеки,
обороннопромислового і транспортного комплексів,
національної системи зв’язку, об'єктів
критичної
інфраструктури,
військовотехнічного співробітництва, дотримання
міжнародних режимів нерозповсюдження;
реалізації зовнішньополітичних інтересів
держави;”.
1484
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