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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро
розслідувань» (реєстр. № 5305), підготовлений до другого читання
За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань
правоохоронної діяльності на своєму засіданні 17 листопада 2021 року
(протокол № 89) попередньо розглянув поправки і пропозиції, що надійшли
від народних депутатів України - суб’єктів права законодавчої ініціативи до
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань»
(реєстр. № 5305), який прийнято Верховною Радою України за основу
01 липня 2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1598 – IX від
01.07.2021).
Метою законопроекту є удосконалення правових засад діяльності
Державного бюро розслідувань (далі – ДБР), сприяння належному виконанню
завдань ДБР та створення умов для ефективного здійснення ним оперативнорозшукової діяльності та організації досудового розслідування в ДБР.
Загалом, законопроектом, підготовленим до другого читання,
передбачається внесення змін до законів України «Про Державне бюро
розслідувань», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних
органів», «Про запобігання корупції», «Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю», «Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори», «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про вищу освіту», «Про місцеве
самоврядування» та інших законодавчих актів, якими пропонується:
- уточнити окремі повноваження як ДБР, так і Директора ДБР;
- удосконалити структуру територіальних управлінь ДБР;

- усунути законодавчу прогалину в частині визначення суб’єкта, який
буде уповноважений накладати дисциплінарні стягнення на директорів
територіальних управлінь, визначити, що включатиме в себе стаж
служби в ДБР та порядок його обчислення;
- надати ДБР право доступу до автоматизованих інформаційних та
довідкових систем у порядку, встановленому законодавством;
- передбачити повноваження ДБР укладати міжвідомчі міжнародні
договори та врегулювати порядок їх укладання;
- збільшити граничну чисельність центрального апарату та
територіальних управлінь ДБР з 1600 до 2500 осіб;
- надати право зберігання, носіння та застосування зброї особам
начальницького та рядового складу ДБР;
- вирішити окремі питання матеріального забезпечення працівників ДБР.
Крім того, проектом усуваються неузгодженості між окремими нормами
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та положеннями низки
чинних законодавчих актів. Зокрема, вносяться точкові зміни з метою
забезпечення практичної реалізації положень Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» у частині включення ДБР як державного правоохоронного
органу до кола суб’єктів відповідних правовідносин у сфері публічного права.
До законопроекту для підготовки його до другого читання надійшло
136 поправок і пропозицій, за результатами розгляду яких було підготовлено
порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить усі внесені та
невідкликані поправки і пропозиції.
За результатами розгляду поправок і пропозицій народних депутатів
України 71 поправка і пропозиція були враховані, з них 46 – враховано
повністю, 13 – враховано частково, 12 - враховано редакційно, відхилено - 65
поправок і пропозицій.
Під час опрацювання законопроекту до другого читання з проекту
вилучені норми щодо права ДБР на:
- отримання на підставі письмового запиту інформації, що містить
банківську таємницю, інформації про рахунки, вклади, правочини, операції за
рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної
особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний
проміжок часу із зазначенням контрагенті;
- доступ до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку;
- проведення ДБР ревізій у підконтрольних установах у разі
надходження відповідного доручення;
- створення експертних служб ДБР та віднесення їх до числа державних
установ, що мають право на здійснення судової експертизи в Україні.
Натомість, законопроектом пропонується додати ДБР повноваження
здійснювати управління державним майном; вилучити норму щодо почергової
ротації Першого заступника і заступника Директора ДБР у випадку наявності
вакансії Директора ДБР; посилити незалежність працівників підрозділів
внутрішнього контролю в територіальних управліннях.

Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті
16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3
частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет
ухвалив висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України
за результатами розгляду в другому читанні проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад
діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305), прийняти у
другому читанні та в цілому як закон з необхідними техніко-юридичними
правками.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань правоохоронної
діяльності Іонушаса Сергія Костянтиновича.
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