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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення правових
засад діяльності Державного бюро
розслідувань
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
І. Внести зміни до таких законів України:

є:
5

(Друге читання)

Проект

2

4

Реєстраційний № 5305

І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про Державне бюро
розслідувань» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними
змінами):
-1- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)
Статтю 5 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» викласти у такій
редакції:
«Стаття 5. Завдання Державного бюро
розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує
завдання
із
запобігання,
виявлення,
припинення,
розкриття
і
досудового
розслідування кримінальних правопорушень,
віднесених до його підслідності, відповідно до

Враховано

9. У Законі України «Про Державне бюро
розслідувань» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними
змінами):
1) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Завдання Державного бюро
розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує
завдання
із
запобігання,
виявлення,
припинення, розкриття і досудового
розслідування
кримінальних
правопорушень, віднесених до його
підслідності відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України»;

1
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Кримінального
процесуального
кодексу
України».
Обґрунтування:
Чинна стаття 5 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» містить
посилання на нормативно-правові акти,
положення яких втратили чинність, тому
виникають питання щодо неоднозначного
тлумачення завдань Державного бюро
розслідувань як державного правоохоронного
органу. Крім того, норма базується на
застарілій термінології: використовується
слово «злочин» замість словосполучення
«кримінальне правопорушення», що є також
певним обмеженням компетенції Державного
бюро розслідувань.
8
9

10

1) у частині першій статті 6:
після пункту 6 доповнити новим пунктом
61 такого змісту:

«61) організовує в межах повноважень,

2) у частині першій статті 6:
-2- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Враховано

пункт 6-1 частини першої статті 6
виключити
Обґрунтування:
Згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України
«Про судову експертизу» однією з основних
гарантій
забезпечення
незалежності
судового експерта та правильності його
висновку є незалежність установ судових
експертиз від органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органів
досудового розслідування та суду. Згідно з ч. 2
ст. 69 КПК України не можуть бути
експертами особи, які перебувають у
службовій або іншій залежності від сторін
кримінального провадження або потерпілого.
Враховуючи наведене, утворення власної
експертної служби Державного бюро
розслідувань є порушенням базових засад
забезпечення
незалежності
судового
експерта).
-3- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено
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передбачених
законом,
організаційноуправлінське
та
науково-методичне
забезпечення експертних служб, що входять
до системи Державного бюро розслідувань»;

Стаття 6. Повноваження Державного бюро
розслідувань
61) організовує в межах повноважень,
передбачених законом, організаційне та
науково-методичне забезпечення експертних
служб, що входять до системи Державного
бюро розслідувань;
-4- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Абзац другий та третій пункту першого
частини першої Розділу І законопроєкту
виключити; (про надання повноважень щодо
організації
в
межах
повноважень,
передбачених
законом,
організаційноуправлінське
та
науково-методичне
забезпечення експертних служб, що входять
до системи Державного бюро розслідувань);
-5- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Частину першу статті 6 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» після
пункту 6 доповнити новим пунктом 6-1
такого змісту:
«6-1) організовує в межах повноважень,
передбачених
законом,
організаційноуправлінське
та
науково-методичне
забезпечення навчальних закладів та науководослідних установ, що входять до системи
Державного бюро розслідувань».
Обґрунтування:
Норма направлена на реалізацію положень
частини першої статті 9 Закону України «Про
Державне
бюро
розслідувань»,
якою
визначено систему Державного бюро
розслідувань, а також ураховує зауваження,
висловлених Головним науково-експертним
управлінням, Національним агентством з
питань запобігання корупції, Інституту
законодавства Верховної ради України.
11

пункт 10 викласти в такій редакції:

12

«10)

в

порядку,

визначеному

пункт 10 викласти в такій редакції:
-6- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

«10) має безпосередній, у тому числі
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Пропозиції та поправки до проекту

законодавством, має безпосередній, у тому
числі
автоматизований,
доступ
до
автоматизованих інформаційних і довідкових
систем, реєстрів та банків даних, держателем
(адміністратором) яких є державні органи або
органи
місцевого
самоврядування,
користується державними, у тому числі
урядовими, засобами зв’язку і комунікацій,
мережами спеціального зв’язку та іншими
технічними засобами»;

Пропонується абзац 5 підпункту 1 пункту
1 розділу І проекту закону викласти в такій
редакції:
«10) має безпосередній, у тому числі
автоматизований,
доступ
до
автоматизованих
інформаційних
і
довідкових систем, реєстрів та банків
даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи або органи місцевого
самоврядування,
користується
державними, у тому числі урядовими,
засобами зв’язку і комунікацій, мережами
спеціального
зв’язку
та
іншими
технічними засобами. Доступ здійснюється
з метою та в обсязі, що визначаються
завданнями, покладеними на Державне
бюро розслідувань, та в порядку,
визначеному законодавством. Обробка
інформації здійснюється із дотриманням
законодавства про захист персональних
даних та забезпеченням таємниці, що
охороняється законом»;
Стисле обґрунтування поправок:
Потребують додаткового унормування
засади
захисту
інформації,
зокрема
персональних даних, які отримуватимуться
Державним бюро розслідувань шляхом
безпосереднього доступу до автоматизованих
інформаційних і довідкових систем, реєстрів
та
банків
даних,
держателем
(адміністратором) яких є державні органи або
органи місцевого самоврядування.
-7- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

автоматизований,
доступ
до
автоматизованих
інформаційних
і
довідкових систем, реєстрів та банків даних,
держателем (адміністратором) яких є
державні органи або органи місцевого
самоврядування, користується державними,
у тому числі урядовими, засобами зв’язку і
комунікацій,
мережами
спеціального
зв’язку та іншими технічними засобами в
порядку, визначеному законодавством.
Обробка інформації здійснюється із
дотриманням законодавства про захист
персональних даних та забезпеченням
таємниці, що охороняється законом»;

Відхилено

Стаття 6. Повноваження Державного бюро
розслідувань
10) виключно з метою здійснення своїх
повноважень має доступ до інформаційних
ресурсів та он-лайн сервісів автоматизованих
інформаційних і довідкових систем, реєстрів
та
банків
даних,
держателем
(адміністратором) яких є органи державної
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влади або органи місцевого самоврядування,
користується державними, у тому числі
урядовими, засобами зв’язку і комунікацій,
мережами спеціального зв’язку та іншими
технічними засобами;
-8- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)
1) Пункт десятий частини першої статті 6
Законопроекту викласти у такій редакції:
«10) одержує в установленому законом
порядку за письмовими запитами від
державних органів, органів влади Автономної
Республіки
Крим,
органів
місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності та їх
посадових осіб, громадян та їх об’єднань
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом,
необхідну
для
виконання
покладених на нього завдань;».
-9- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
пункт 10 викласти в такій редакції:
«10)
в
порядку,
визначеному
законодавством, має безпосередній, у тому
числі
автоматизований,
доступ
до
автоматизованих інформаційних і довідкових
систем, реєстрів та банків даних, держателем
(адміністратором) яких є державні органи або
органи
місцевого
самоврядування,
користується державними, у тому числі
урядовими, засобами зв’язку і комунікацій,
мережами спеціального зв’язку та іншими
технічними засобами.
Порядок такого доступу визначається
відповідними
міжвідомчими
угодами
(договорами),
спільними
наказами
(розпорядженнями) та протоколами до них
або в порядку електронної інформаційної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

13
101

14

після пункту 10 доповнити новим пунктом
такого змісту:

«101) самостійно створює інформаційні
системи та веде оперативний облік в обсязі і
порядку, що визначаються завданнями,
покладеними на Державне бюро розслідувань,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

взаємодії, якщо інше не передбачено
законом».
Обґрунтування:
Забезпечення належного практичного
застосування норми щодо права Державного
бюро розслідувань мати безпосередній, у тому
числі
автоматизований,
доступ
до
інформаційних систем, реєстрів і банків
даних, а також забезпечення чіткої
регламентації доступу до цих реєстрів, баз та
використання інформації, отриманої з них з
метою недопущення надмірного втручання у
гарантовані законодавством права людини і
громадянина.
-10- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Частину першу статті 6 Законопроекту
доповнити пунктами 10-1 та 10-2 такого
змісту:
«10-1)
з
метою
виявлення
необґрунтованих активів та збору доказів їх
необґрунтованості має право безпосереднього
прямого
доступу
до
інформаційнотелекомунікаційних і довідкових систем,
реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що
містять інформацію з обмеженим доступом,
держателем
(адміністратором)
яких
є
державні органи або органи місцевого
самоврядування, користуватися державними,
у тому числі урядовими, засобами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального зв’язку
та іншими технічними засобами;
10-2) одержує інформацію з відкритих баз
даних, реєстрів іноземних держав, у тому
числі після внесення плати за отримання
відповідної інформації, якщо така плата
вимагається для доступу до інформації;».
-11- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

доповнити пунктами 101 і 121 такого
змісту:

Відхилено

«101) самостійно створює інформаційні
системи та веде оперативний облік в обсязі і
порядку, що визначаються завданнями,
покладеними
на
Державне
бюро

Пункт 10-1 частини першої статті 6
Законопроекту зробити пунктом 10-3.

6

№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

із дотриманням законодавства про захист
персональних даних»;
після пункту 12 доповнити новим пунктом
121 такого змісту:
«121) установлює порядок добору,
направлення та зарахування на навчання до
навчальних закладів, що належать до сфери
управління Державного бюро розслідувань»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розслідувань, із дотриманням законодавства
про захист персональних даних»;
-12- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

17

Абзац восьмий та дев’ятий пункту
першого
частини
першої
Розділу
І
законопроєкту виключити; (про надання
повноважень щодо установлення порядку
добору, направлення та зарахування на
навчання до навчальних закладів, що
належать до сфери управління Державного
бюро розслідувань);
-13- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

18

Частину першу статті 6 Законопроекту
доповнити пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2) приймає з питань, що належать до
його компетенції, обов’язкові для виконання
нормативно-правові акти;».
-14- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

пункт 14 частини першої статті 6
залишити в чинній редакції.
(Обґрунтування:
Відповідно до положень Закону України
«Про міжнародні договори України» порядок
укладання
міжвідомчих
договорів
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України (див. ч. 6 ст. 4, п. «в» ч. 1 ст. 5, п. «в»
ч. 4 ст. 6 та ін.). Не можна допускати, щоб
кожен орган державної влади мав свій
власний порядок укладення, виконання і
денонсації
міжвідомчих
міжнародних
договорів. Такий порядок має бути єдиним для
всіх органів державної влади, які можуть
укладати такі договори).
-15- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

«14) розробляє пропозиції до проектів
міжнародних
договорів
України
та
забезпечує дотримання і виконання
зобов’язань, взятих за міжнародними

16

19

пункт 14 викласти в такій редакції:

«14) розробляє пропозиції до проектів
міжнародних договорів України та забезпечує
дотримання і виконання зобов’язань, взятих за
міжнародними договорами України, укладає
міжвідомчі міжнародні договори»;

У пункті 14 частини першої статті 6 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
слова «укладає міжвідомчі міжнародні
договори» виключити.

«121) установлює порядок добору,
направлення та зарахування на навчання до
навчальних закладів, що належать до сфери
управління
Державного
бюро
розслідувань»;

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

договорами України, укладає міжвідомчі
міжнародні договори України;
20

пункт 15 викласти в такій редакції:
-16- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

22

Пункт п’ятнадцятий частини першої статті
6 Законопроекту після слів «міжнародних
договорів України» доповнити словами «, а
за відсутності таких договорів міжнародне
співробітництво здійснюється на підставі
запиту іншої держави чи на засадах
взаємності;».
-17- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

23

Пункт 2-1 частини першої статті 7 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:
«2-1) безоплатно одержують інформацію,
необхідну у справах щодо виявлення
необґрунтованих активів та збору доказів їх
необґрунтованості в межах компетенції
Державного бюро розслідувань, у тому числі з
автоматизованих інформаційних і довідкових
систем, реєстрів та банків даних, держателем
(адміністратором) яких є органи державної
влади або органи місцевого самоврядування,
зокрема інформацію з обмеженим доступом.
Використання такої інформації здійснюється
Державним бюро розслідувань з дотриманням
законодавства про захист персональних
даних;».
-18- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

21

24

«15) здійснює міжнародне співробітництво
у межах своєї компетенції відповідно до
законодавства України та міжнародних
договорів України»;

Пункт дев’ятий частини першої статті 7
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» викласти у такій редакції:
«9) створюють комісії та робочі групи,
скликають
наради,
організовують
та
проводять конференції, семінари, інші наукові
та науково-практичні заходи з питань, які
входять до його компетенції;».
-19- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.

Враховано

15)
здійснює
міжнародне
співробітництво в межах своєї компетенції
відповідно до законодавства України та
міжнародних договорів України»;

після пункту 17 доповнити новим
пунктом такого змісту:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

25
71

2) після статті 7 доповнити новою статтею
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Частину першу статті 6 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» після
пункту 17 доповнити новим пунктом такого
змісту:
«18) здійснює управління державним
майном».
У зв’язку з чим пункт 18 вважати пунктом
19.
Обґрунтування: у зв’язку зі зміною
правового
статусу
Державного
бюро
розслідувань
з
центрального
органу
виконавчої
влади
на
державний
правоохоронний орган, вказаний орган
формально втратив повноваження щодо
управління державним майном. Водночас
однією із гарантій незалежності Державного
бюро розслідувань від незаконного втручання
у його діяльність є, зокрема, спеціальний
статус, особливий порядок фінансування та
організаційного забезпечення діяльності.
-20- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«18) здійснює управління державним
майном».
У зв’язку з цим пункт 18 вважати
пунктом 19;

Відхилено

3) доповнити статтею 71 такого змісту:

Виключити
-21- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Нову статтю 7-1 виключити
Обґрунтування:
Відповідно до положень Закону України
«Про міжнародні договори України» порядок
укладання
міжвідомчих
договорів
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України (див. ч. 6 ст. 4, п. «в» ч. 1 ст. 5, п. «в»
ч. 4 ст. 6 та ін.). Не можна допускати, щоб
кожен орган державної влади мав свій
власний порядок укладення, виконання і
денонсації
міжвідомчих
міжнародних
договорів. Такий порядок має бути єдиним для
всіх органів державної влади, які можуть
укладати такі договори).
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-22- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
«після статті 7 доповнити новою статтею
7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Міжвідомчі міжнародні
договори
України,
що
укладаються
Державним бюро розслідувань, та порядок їх
укладення, виконання і денонсації
1. Державне бюро розслідувань в порядку,
передбаченому Законом України «Про
міжнародні договори України», бере участь у
підготовці міжнародних договорів України
щодо співробітництва в межах своєї
компетенції, укладає міжвідомчі міжнародні
договори України про співробітництво з
питань
діяльності
Державного
бюро
розслідувань з відповідними державними
органами іноземних держав і міжнародними
організаціями, до компетенції яких належать
питання, що регулюються договорами.
2. Пропозиції щодо укладення Державним
бюро
розслідувань
міжвідомчих
міжнародних
договорів
України
погоджуються з Міністерством закордонних
справ України.
3. Рішення про проведення переговорів і
підписання
міжвідомчих
міжнародних
договорів, що укладаються Державним бюро
розслідувань, у тому числі щодо надання
повноважень на здійснення таких дій,
приймається Директором Державного бюро
розслідувань. Ведення переговорів щодо
підготовки
тексту
міжвідомчого
міжнародного договору України, його
укладення, встановлення його автентичності
або
підписання
такого
міжвідомчого
міжнародного договору України здійснюється
лише уповноваженими на те особами.
4. Міжвідомчі міжнародні договори
України,
укладені
Державним
бюро

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно
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№

26

27

Редакція, прийнята в першому читанні

«Стаття 71. Міжвідомчі міжнародні
договори
України,
що
укладаються
Державним бюро розслідувань, та порядок їх
укладення, виконання і денонсації

1. Державне бюро розслідувань в порядку,
передбаченому Законом України «Про
міжнародні договори України», бере участь у
підготовці міжнародних договорів України
щодо співробітництва в межах своєї
компетенції, укладає міжвідомчі міжнародні
договори України про співробітництво з

Пропозиції та поправки до проекту

розслідувань, що набрали чинності для
України, публікуються у Зібранні діючих
міжнародних
договорів
України
та
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник
України».
Міжвідомчі
міжнародні
договори
України,
укладені
Державним
бюро
розслідувань, реєструються у Міністерстві
юстиції України відповідно до законодавства.
Оригінали текстів міжнародних міжвідомчих
договорів
України
зберігаються
у
Міністерстві закордонних справ України.
Контроль
автентичності
текстів
міжвідомчих міжнародних договорів України,
укладених Державним бюро розслідувань,
українською
та
іноземною
мовами
здійснюється Міністерством закордонних
справ України.
5. Денонсація міжвідомчих міжнародних
договорів України, укладених Державним
бюро розслідувань, здійснюється Державним
бюро розслідувань.»;
Обґрунтування:
Усуваються термінологічні розбіжності
законопроєкту
з
інших
нормами
законодавства, яким регулюються порядок
укладення таких договорів для міністерств та
центральних органів виконавчої влади.
-23- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-24- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Статтю 7-1 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» виключити.
-25- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

Підпункт 2 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Державне бюро розслідувань у порядку,
передбаченому Законом України «Про
міжнародні договори України» та іншими
актами законодавства, бере участь у

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«Стаття 71. Міжвідомчі міжнародні
договори
України,
що
укладаються
Державним бюро розслідувань, та порядок
їх укладення, виконання і денонсації

1. Державне бюро розслідувань у
порядку, передбаченому Законом України
«Про міжнародні договори України» та
іншими актами законодавства, бере участь у
підготовці міжнародних договорів України
щодо співробітництва в межах своєї
компетенції, укладає міжвідомчі міжнародні
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

питань
діяльності
Державного
бюро
розслідувань з відповідними державними
органами іноземних держав і міжнародними
організаціями, до компетенції яких належать
питання, що регулюються договорами.

підготовці міжнародних договорів України
щодо співробітництва в межах своєї
компетенції, укладає міжвідомчі міжнародні
договори України про співробітництво з
питань
діяльності
Державного
бюро
розслідувань з відповідними державними
органами іноземних держав і міжнародними
організаціями, до компетенції яких належать
питання, що регулюються договорами.
Денонсація міжнародних міжвідомчих
договорів України, укладених Державним
бюро
розслідувань,
здійснюється
Державним бюро розслідувань у порядку,
передбаченому Законом України «Про
міжнародні договори України» та іншими
актами законодавства".
Стисле обґрунтування поправок:
Станом на сьогоднішній день зберігає
чинність Положення про порядок укладення,
виконання та денонсації міжнародних
договорів України міжвідомчого характеру,
яке затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 17.06.1994 № 422. Це
положення встановлює єдиний для органів
державної влади порядок укладення та
денонсації міжнародних договорів. З метою
забезпечення
принципу
правової
визначеності, включно з критеріями якості та
чіткості законодавства, доцільно викласти
дану статтю як банкетну норму, яка відсилає
до Закону України «Про міжнародні договори
України» та Положення про порядок
укладення,
виконання
та
денонсації
міжнародних
договорів
України
міжвідомчого характеру.
-26- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

договори України про співробітництво з
питань діяльності Державного бюро
розслідувань з відповідними державними
органами іноземних держав і міжнародними
організаціями,
до
компетенції
яких
належать питання, що регулюються
договорами.

Відхилено

Виключити
28

2. Пропозиції щодо укладення Державним
бюро розслідувань міжнародних договорів
України
міжвідомчого
характеру

-27- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Виключити

Відхилено

2.
Пропозиції
щодо
укладення
Державним бюро розслідувань міжвідомчих
міжнародних
договорів
України
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№

29

30

31

32

33

Редакція, прийнята в першому читанні

погоджуються з Міністерством закордонних
справ України.
3. Рішення про проведення переговорів і
підписання
міжвідомчих
міжнародних
договорів, що укладаються Державним бюро
розслідувань, у тому числі щодо надання
повноважень на здійснення таких дій,
приймається Директором Державного бюро
розслідувань. Ведення переговорів щодо
підготовки
тексту
міжвідомчого
міжнародного договору України, його
укладення, встановлення його автентичності
або
підписання
такого
міжвідомчого
міжнародного договору України здійснюється
лише уповноваженими на те особами.
4. Міжвідомчі міжнародні договори
України,
укладені
Державним
бюро
розслідувань, що набрали чинності для
України, публікуються у Зібранні діючих
міжнародних
договорів
України
та
інформаційному бюлетені "Офіційний вісник
України".
Міжвідомчі міжнародні договори України,
укладені Державним бюро розслідувань,
реєструються у Міністерстві юстиції України
відповідно до законодавства. Оригінали
текстів міжнародних міжвідомчих договорів
України
зберігаються
у
Міністерстві
закордонних справ України.
Контроль
автентичності
текстів
міжвідомчих міжнародних договорів України,
укладених Державним бюро розслідувань,
українською
та
іноземною
мовами
здійснюється Міністерством закордонних
справ України.
5. Денонсація міжнародних міжвідомчих
договорів України, укладених Державним
бюро розслідувань, здійснюється Державним
бюро розслідувань»;

Пропозиції та поправки до проекту

-28- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-29- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити

-30- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити

-31- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити

-32- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

погоджуються з Міністерством закордонних
справ України.
3. Рішення про проведення переговорів і
підписання міжвідомчих міжнародних
договорів України, що укладаються
Державним бюро розслідувань, у тому числі
щодо надання повноважень на здійснення
таких дій, приймає Директор Державного
бюро розслідувань. Ведення переговорів
щодо підготовки тексту міжвідомчого
міжнародного договору України, укладення,
встановлення автентичності або підписання
такого
міжвідомчого
міжнародного
договору України здійснюється лише
уповноваженими на те особами.
4. Міжвідомчі міжнародні договори
України, укладені Державним бюро
розслідувань, що набрали чинності для
України, публікуються у «Зібранні діючих
міжнародних договорів України» та в
інформаційному бюлетені «Офіційний
вісник України».
Міжвідомчі
міжнародні
договори
України, укладені Державним бюро
розслідувань, реєструються у Міністерстві
юстиції
України
відповідно
до
законодавства.
Оригінали
текстів
міжнародних
міжвідомчих
договорів
України зберігаються у Міністерстві
закордонних справ України.
Контроль
автентичності
текстів
міжвідомчих
міжнародних
договорів
України, укладених Державним бюро
розслідувань, українською та іноземною
мовами
здійснюється
Міністерством
закордонних справ України.
5. Денонсація міжвідомчих міжнародних
договорів України, укладених Державним
бюро
розслідувань,
здійснюється
Державним бюро розслідувань у порядку,
передбаченому Законом України «Про

13

№

34
35

Редакція, прийнята в першому читанні

3) частину третю статті 8 викласти в такій
редакції:
«3. Інші органи досудового розслідування,
органи прокуратури, отримавши інформацію
про кримінальне правопорушення, віднесене
до
підслідності
Державного
бюро
розслідувань, зобов’язані невідкладно внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру
досудових
розслідувань
та
негайно
повідомити про це Директора Державного
бюро
розслідувань
або
директора
територіального управління Державного
бюро розслідувань»;

Пропозиції та поправки до проекту

-33- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
1. В абзаці другому підпункту 3 пункту 1
Розділу І законопроекту слова «директора
територіального управління Державного
бюро розслідувань» замінити словами
«директора
обласного
управління
Державного бюро розслідувань».
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує передбачити
наявність в кожній області України обласного
управління ДБР, замість поточної концепції,
яка передбачає лише 7 повноцінних
територіальних управлінь в межах України.
Передбачення обласних управлінь на
території кожної області України дозволить
належним чином забезпечити умови для
ефективного виконання Державним бюро
розслідувань завдань, закріплених за ним на
рівні Закону.
Адже
хоч
пропоноване
даним
законопроектом утворення відокремлених
підрозділів територіальних управлінь ДБР в
цілому і має на меті позитивні зміни, проте, не
вирішує практичні проблеми.
-34- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Підпункт 3 пункту 1 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
«3) частину третю статті 8 викласти в такій
редакції:
«3.
Слідчий,
дізнавач
іншого
державного органу, прокурор, отримавши
інформацію
про
кримінальне
правопорушення, віднесене до підслідності
Державного бюро розслідувань, зобов’язані в
порядку,
визначеному
кримінальним
процесуальним
законодавством,
внести

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

міжнародні договори України» та іншими
актами законодавства»;
4) частину третю статті 8 викласти в
такій редакції:
«3. Слідчий, дізнавач іншого державного
органу, прокурор, отримавши інформацію
про
кримінальне
правопорушення,
віднесене до підслідності Державного бюро
розслідувань, зобов’язані в порядку,
визначеному кримінальним процесуальним
законодавством, внести відповідні відомості
до Єдиного реєстру досудових розслідувань
та
повідомити
про
це
Директора
Державного
бюро
розслідувань
або
директора відповідного територіального
управління Державного бюро розслідувань,
у межах територіальної юрисдикції якого
знаходиться місце вчинення кримінального
правопорушення»;

Враховано частково

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

36

37

4) частину другу та четверту статті 9

Пропозиції та поправки до проекту

відповідні відомості до Єдиного реєстру
досудових
розслідувань
та
негайно
повідомити про це Директора Державного
бюро
розслідувань
або
директора
відповідного територіального управління
Державного бюро розслідувань, під
юрисдикцією якого знаходиться місце
вчинення
кримінального
правопорушення.».
Обґрунтування:
Виключно кримінальним процесуальним
законодавством
регулюється
порядок
кримінального провадження, у тому числі
початок
досудового
розслідування.
Запропонованою правкою редакція норми
приводиться у відповідність до положень
Кримінального
процесуального
кодексу
України.
-35- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Абзац другий частини 1 Статті 9 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:
«Організаційна структура Державного
бюро розслідувань визначається цим Законом.
Органами досудового розслідування у
Державному бюро розслідувань є:
1) Головне слідче управління, до складу
якого входять слідчі управління, слідчі
відділи центрального апарату;
2) слідчі управління територіальних
управлінь;
3)
слідчі
відділи
територіальних
управлінь.»
-36- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

5) частини другу і четверту статті 9

15

№

Редакція, прийнята в першому читанні

викласти в такій редакції:

38

«2. Гранична чисельність центрального
апарату
та
територіальних
управлінь
Державного бюро розслідувань становить 2
000 осіб»;

Пропозиції та поправки до проекту

2. Абзац перший підпункту 4 пункту 1
Розділу І законопроекту замінити абзацами
такого змісту:
«4) у статті 9:
у частині першій і далі по тексту Закону
слова «територіальні управління» в усіх
відмінках
замінити
словами
«обласні
управління» у відповідних відмінках;
частину другу та четверту викласти в такій
редакції:».
Обгрунтування:
Дана поправка, як і попередня, пропонує
передбачити наявність в кожній області
України обласного управління ДБР, замість
поточної концепції, яка передбачає лише 7
повноцінних територіальних управлінь в
межах України.
Передбачення обласних управлінь на
території кожної області України дозволить
належним чином забезпечити умови для
ефективного виконання Державним бюро
розслідувань завдань, закріплених за ним на
рівні Закону.
Адже
хоч
пропоноване
даним
законопроектом утворення відокремлених
підрозділів територіальних управлінь ДБР в
цілому і має на меті позитивні зміни, проте, не
вирішує практичні проблеми.
-37- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

викласти в такій редакції:

Відхилено

3. Абзац другий підпункту 4 пункту 1
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
«2. Гранична чисельність центрального
апарату
та
територіальних
управлінь
Державного бюро розслідувань становить 4
000 осіб»;».
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
збільшити
граничну
чисельність
центрального апарату та територіальних

16

№

39

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

управлінь Державного бюро розслідувань до 4
тисяч осіб.
Адже, для порівняння слід звернути увагу,
що Законом України «Про Бюро економічної
безпеки України» передбачено граничну
чисельність працівників БЕБ 4 тисячі осіб,
незважаючи на значно меншу підслідність
кримінальних правопорушень.
Пропоноване
збільшення
граничної
чисельності
центрального
апарату
та
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань пов’язане із пропонованим
утворенням повноцінних обласних управлінь
ДБР у всіх областях України.
-38- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Частину другу статті 9 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» викласти
в такій редакції:
«2. Гранична чисельність центрального
апарату
та
територіальних
управлінь
Державного бюро розслідувань становить 2
тисячі 500 осіб».
Обґрунтування: пропозиція обумовлена
необхідністю узгодження норм редакції
пункту 41 частини першої статті 12 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»,
прийнятої у першому читанні, та чинної
редакції частини першої статті 9 цього ж
закону. Збільшення граничної чисельності
працівників ДБР обумовлено, зокрема, тим
що, згідно із законопроектом «Про внесення
змін до Закону України «Про Службу безпеки
України» щодо удосконалення організаційноправових засад діяльності Служби безпеки
України» (реєстр. № 3196-д) передбачає
можливість
переведення
оперативних
працівників до відповідних підрозділів ДБР.
Крім того, законопроектом за реєстр. №
2560
передбачається
уточнення
та

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«2. Гранична чисельність центрального
апарату та територіальних управлінь
Державного бюро розслідувань становить 2
тисячі 500 осіб»;

17

№

40

Редакція, прийнята в першому читанні

«4. Для забезпечення виконання завдань
Державного бюро розслідувань утворюються
такі його територіальні управління:

Пропозиції та поправки до проекту

розширення суб’єктів, підслідних ДБР. Норма
щодо можливості створення в обласних
центрах підрозділів ТУ ДБР також вимагає
збільшення чисельності саме для кожного з
територіальних управлінь.
-39- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
4. Абзаци третій – дев’ятий підпункту 4
пункту 1 Розділу І законопроекту замінити
абзацом такого змісту:
""4. Для забезпечення виконання завдань
Державного бюро розслідувань у кожній
області
утворюються
його
обласні
управління.».».
Обгрунтування:
Дана поправка, як і низка попередніх
поправок, пропонує передбачити наявність в
кожній області України обласного управління
ДБР, замість поточної концепції, яка
передбачає
лише
7
повноцінних
територіальних управлінь в межах України.
Передбачення обласних управлінь на
території кожної області України дозволить
належним чином забезпечити умови для
ефективного виконання Державним бюро
розслідувань завдань, закріплених за ним на
рівні Закону.
Адже
хоч
пропоноване
даним
законопроектом утворення відокремлених
підрозділів територіальних управлінь ДБР в
цілому і має на меті позитивні зміни, проте, не
вирішує практичні проблеми.
-40- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
В абзаці першому частини 4 Статті 9
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» після слів «Для забезпечення
виконання
завдань
Державного
бюро

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«4. Для забезпечення виконання завдань
Державного
бюро
розслідувань
утворюються
та
діють
такі
його
територіальні управління:

Враховано

18

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

розслідувань
утворюються»
словами «та діють».
41

1) територіальне управління, розташоване
у місті Львові, що поширює свою діяльність
на
Волинську,
Закарпатську,
ІваноФранківську,
Львівську,
Тернопільську
області, з відокремленими підрозділами у
містах Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ,
Тернопіль;

42

2) територіальне управління, розташоване
у місті Хмельницькому, що поширює свою
діяльність на Вінницьку, Житомирську,
Рівненську,
Хмельницьку,
Чернівецьку
області, з відокремленими підрозділами у
містах Вінниця, Житомир, Рівне, Чернівці;

43

3) територіальне управління, розташоване
у місті Миколаєві, що поширює свою
діяльність на Кіровоградську, Миколаївську,
Одеську
області,
з
відокремленими
підрозділами у містах Кропивницький та
Одеса;
4) територіальне управління, розташоване
у місті Запоріжжі, що поширює свою
діяльність на Запорізьку, Херсонську області,
Автономну
Республіку
Крим,
місто
Севастополь, з відокремленими підрозділами
у містах Мелітополь та Херсон;

44

45

5) територіальне управління, розташоване
у місті Полтаві, що поширює свою діяльність
на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

доповнити

-41- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Пункт четвертий частини 4 Статті 9 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:
«територіальне управління, розташоване у
місті Запоріжжі, що поширює свою діяльність
на Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську
області, Автономну Республіку Крим, місто
Севастополь, з відокремленими підрозділами
у містах Мелітополь, Дніпро та Херсон;»
-42- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),

Відхилено

Відхилено

1)
територіальне
управління,
розташоване у місті Львові, що поширює
свою
діяльність
на
Волинську,
Закарпатську,
Івано-Франківську,
Львівську, Тернопільську області, з
відокремленими підрозділами у містах
Луцьку, Ужгороді, Івано-Франківську,
Тернополі;
2)
територіальне
управління,
розташоване у місті Хмельницькому, що
поширює свою діяльність на Вінницьку,
Житомирську, Рівненську, Хмельницьку,
Чернівецьку області, з відокремленими
підрозділами у містах Вінниці, Житомирі,
Рівному, Чернівцях;
3)
територіальне
управління,
розташоване у місті Миколаєві, що
поширює
свою
діяльність
на
Кіровоградську, Миколаївську, Одеську
області, з відокремленими підрозділами у
містах Кропивницькому та Одесі;
4)
територіальне
управління,
розташоване у місті Запоріжжі, що поширює
свою діяльність на Запорізьку, Херсонську
області, Автономну Республіку Крим, місто
Севастополь,
з
відокремленими
підрозділами у містах Мелітополі та
Херсоні;

5)
територіальне
управління,
розташоване у місті Полтаві, що поширює
свою діяльність на Дніпропетровську,
Полтавську, Сумську, Харківську області, з

19

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Харківську області, з відокремленими
підрозділами у містах Дніпро, Суми, Харків;

Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Пункт п’ятий частини 4 Статті 9 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:
«територіальне управління, розташоване у
місті Полтаві, що поширює свою діяльність на
Полтавську, Сумську, Харківську області, з
відокремленими підрозділами у містах Суми,
Харків;»

46

6) територіальне управління, розташоване
у місті Краматорську, що поширює свою
діяльність на Донецьку і Луганську області,
з відокремленими підрозділами у містах
Маріуполь та Сєвєродонецьк;

47

7) територіальне управління, розташоване
у місті Києві, що поширює свою діяльність на
місто Київ, Київську, Черкаську та
Чернігівську області, з відокремленими
підрозділами у містах Черкаси та Чернігів»;

Висновки, обґрунтування

відокремленими підрозділами
Дніпрі, Сумах, Харкові;

у

містах

6)
територіальне
управління,
розташоване у місті Краматорську, що
поширює свою діяльність на Донецьку і
Луганську області, з відокремленими
підрозділами у містах Маріуполі та
Сєвєродонецьку;
7)
територіальне
управління,
розташоване у місті Києві, що поширює
свою діяльність на місто Київ, Київську,
Черкаську,
Чернігівську
області,
з
відокремленими підрозділами у містах
Черкасах та Чернігові»;

48

-43- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

49

4-1) У частину 3 статті 11 внести такі
зміни:
а) у абзаці четвертому слова «на підставі
пропозицій міжнародних організацій, з якими
Україна співпрацює у сфері запобігання і
протидії корупції відповідно до міжнародних
договорів України» виключити;
б) абзаци п’ятий - сьомий виключити.
-44- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Пункт перший частини 1 Статті 12 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:

Враховано редакційно

5) у частині першій статті 12:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

6) у статті 12:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) несе відповідальність за діяльність
Державного бюро розслідувань, зокрема
законність здійснюваних Державним бюро
розслідувань
оперативно-розшукових
заходів,
досудового
розслідування,
додержання прав і свобод людини і

20

№

50

51

Редакція, прийнята в першому читанні

після пункту 4 доповнити новим пунктом
41 такого змісту:

«41) утворює, реорганізовує і ліквідує
заклади та установи, що належать до сфери
управління Державного бюро розслідувань,
затверджує їх положення (статути)»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«1) несе відповідальність за організацію
роботи Державного бюро розслідувань в
цілому
та
законність
здійснюваних
Державним бюро розслідувань оперативнорозшукових
заходів,
досудового
розслідування, додержання прав і свобод
людини і громадянина;»
-45- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

доповнити пунктом 41 такого змісту:

Пункт 4-1) частини першої статті 12
виключити.
(Обґрунтування:
Надання повноважень Директору ДБР
створювати заклади та установи, що
належать до сфери управління Бюро, а
також затверджувати їх положення
(статути), може призвести до корупції при
призначенні очільників цих установ, закладів.
Крім того, такого роду повноваження
відсутні і в інших керівників правоохоронних
органів, як то Національне антикорупційне
бюро України, Бюро економічної безпеки,
органів
Національної
поліції
України,
прокуратури тощо).
-46- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

«41) утворює, реорганізовує і ліквідує
заклади та установи, що належать до сфери
управління Державного бюро розслідувань,
затверджує їх положення (статути)»;

Абзац другий та третій пункту п’ятого
частини першої Розділу І законопроєкту
виключити; (про утворення, реорганізації і
ліквідації закладів та установ, що належать до
сфери
управління
Державного
бюро
розслідувань, затверджує їх положення
(статути));
-47- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
У частині першій Статті 12 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» після
пункту 4 доповнити пунктом 4-1 такого
змісту:

громадянина та за організацію роботи
Державного бюро розслідувань у цілому»;

Відхилено

21

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

52

«4-1) утворює, реорганізовує і ліквідує
заклади та установи, що належать до сфери
управління Державного бюро розслідувань,
затверджує їх положення (статути) за
виключенням Територіальних управлінь, які
створюються відповідно до статті 9 цього
Закону.»
-48- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Враховано

53

Пункт 14 частини першої статті 12 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:
«14)
присвоює
у
встановленому
законодавством порядку ранги державних
службовців працівникам Державного бюро
розслідувань та спеціальні звання особам
рядового і начальницького складу (крім осіб,
присвоєння рангів та спеціальних звань яким
відноситься до повноважень директорів
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань)».
Обґрунтування:
Приведення норми у відповідність з
положеннями Закону України «Про державну
службу» та інших нормативно-правовими
актами, а також узгодження зі змістом
частини третьої статті 13 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань».
-49- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) присвоює у встановленому
законодавством порядку ранги державних
службовців працівникам Державного бюро
розслідувань та спеціальні звання особам
рядового і начальницького складу (крім
осіб, присвоєння рангів та спеціальних звань
яким належить до повноважень директорів
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань)»;

Пункт 9-1 частини першої статті 12 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти в такій редакції:
«9-1) повідомляє Конкурсну комісію про
наявність вакантних або тимчасово вакантних
посад керівника підрозділу внутрішнього
контролю центрального апарату Державного
бюро розслідувань у десятиденний строк з дня
вивільнення посади».
Обґрунтування:
Норма
обумовлена
необхідністю
узгодженого внесенням змін до Закону
України «Про Державне бюро розслідувань» з
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№

54

55

Редакція, прийнята в першому читанні

після пункту 16 доповнити новим пунктом
161 такого змісту:

«161) укладає від імені Державного бюро

Пропозиції та поправки до проекту

метою нормативного забезпечення створення
та функціонування підрозділу внутрішнього
контролю лише в центральному апараті
Державного бюро розслідувань, який
поширюватиме
свою
діяльність
на
центральний
апарат
та
територіальні
управління Державного бюро розслідувань.
-50- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
Пункт 16-1) частини першої статті 12
виключити.
Обґрунтування:
Відповідно до положень Закону України
«Про міжнародні договори України» порядок
укладання
міжвідомчих
договорів
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України (див. ч. 6 ст. 4, п. «в» ч. 1 ст. 5, п. «в»
ч. 4 ст. 6 та ін.). Не можна допускати, щоб
кожен орган державної влади мав свій
власний порядок укладення, виконання і
денонсації
міжвідомчих
міжнародних
договорів. Такий порядок має бути єдиним для
всіх органів державної влади, які можуть
укладати такі договори.
-51- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
У частині четвертій Статті 12 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
після пункту 1 доповнити пунктом 11 такого
змісту:
«11) організовує роботу підрозділу
центрального апарату щодо виконання
повноважень Державного бюро розслідувань,
наказів
і
розпоряджень
Директора
Державного бюро розслідувань;»
-52- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

доповнити пунктом 161 такого змісту:

Враховано

Відхилено

«161) укладає від імені Державного бюро
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

розслідувань
договори»;
56
57

міжвідомчі

міжнародні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 16-1 частини першої статті 12
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» виключити.

розслідувань
міжвідомчі
договори України»;

пункт 191 викласти в такій редакції:
«191) накладає стягнення на працівників
центрального апарату Державного бюро
розслідувань, директорів територіальних
управлінь
і
заступників
директорів
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань
на
підставі
рішення
Дисциплінарної комісії»;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

міжнародні

пункт 191 викласти в такій редакції:
-53- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
5. В абзаці сьомому підпункту 5 пункту 1
Розділу
І
законопроекту
слова
«територіальних
управлінь»
замінити
словами «обласних управлінь».
Обгрунтування:
Дана поправка, як і низка попередніх
поправок, пропонує передбачити наявність в
кожній області України обласного управління
ДБР, замість поточної концепції, яка
передбачає
лише
7
повноцінних
територіальних управлінь в межах України.
Передбачення обласних управлінь на
території кожної області України дозволить
належним чином забезпечити умови для
ефективного виконання Державним бюро
розслідувань завдань, закріплених за ним на
рівні Закону.
Адже
хоч
пропоноване
даним
законопроектом утворення відокремлених
підрозділів територіальних управлінь ДБР в
цілому і має на меті позитивні зміни, проте, не
вирішує практичні проблеми.
-54- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Пункт 19-1 частини 1 Статті 12 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у такій редакції:
«19-1) накладає стягнення на працівників
центрального апарату Державного бюро
розслідувань, директорів територіальних
управлінь
і
заступників
директорів
територіальних управлінь Державного бюро

Відхилено

«191) накладає стягнення на працівників
центрального апарату Державного бюро
розслідувань, директорів територіальних
управлінь
і
заступників
директорів
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань
на
підставі
рішення
Дисциплінарної комісії»;

Враховано редакційно
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розслідувань
на
підставі
рішення
Дисциплінарної комісії;»
-55- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Частину 1 Статті 13 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» доповнити
абзацом 2 такого змісту:
«Зміна
найменування,
місця
розташування, структури територіального
управління Державного бюро розслідувань не
є підставою для звільнення директора, його
заступників
та
працівників
такого
територіального управління і проведення
нового конкурсу на зайняття посад
працівників Державного бюро розслідувань у
порядку, передбаченому частиною третьою
статті 14 цього Закону.»
-56- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Частину четверту статті 12 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» викласти
в такій редакції:
«4. У разі звільнення Директора
Державного бюро розслідувань з посади, його
смерті або відсутності відомостей про місце
його перебування повноваження Директора
Державного бюро розслідувань виконує
перший заступник Директора Державного
бюро розслідувань, а в разі його відсутності –
один із заступників Директора Державного
бюро розслідувань, доки не буде призначено
нового
Директора
Державного
бюро
розслідувань у порядку, передбаченому цим
Законом».
Обґрунтування: наразі чинна редакція
частини четвертої статті 12 Закону України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано

частину четверту викласти в такій
редакції:
«4. У разі звільнення Директора
Державного бюро розслідувань з посади,
його смерті або відсутності відомостей про
місце його перебування повноваження
Директора Державного бюро розслідувань
виконує перший заступник Директора
Державного бюро розслідувань, а в разі його
відсутності – один із заступників Директора
Державного
бюро
розслідувань
до
призначення нового Директора Державного
бюро
розслідувань
у
порядку,
передбаченому цим Законом»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

6) у частині третій статті 13:

Пропозиції та поправки до проекту

«Про Державне бюро розслідувань» не
забезпечує безперервність керівних процесів в
Державному бюро розслідувань та створює
умови для дестабілізації діяльності цього
органу. Так, під час застосування вказаної
норми виникає багато організаційних питань
щодо порядку виконання повноважень
Директора ДБР його першим заступником чи
одним із заступників в порядку ротації.
Зокрема, виходячи зі змісту норм Закону
України «Про державний реєстр юридичних
осіб,
фізичних
осіб-підприємців
та
громадських формувань», у разі призначення
виконувача
обов’язків
керівника
підприємства,
установи,
організації
незалежно від форми власності на вакантну
посаду керівника є необхідність внесення
відповідних даних до Єдиного державного
реєстру для надання рішенням такого
виконувача обов’язків керівника юридичної
сили.
-57- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

7) у статті 13:

6. Абзац перший підпункту 6 пункту 1
Розділу І законопроекту замінити абзацами
такого змісту:
«6) у статті 13:
в назві і далі по тексту Закону слова
«територіальне управління» в усіх відмінках
замінити словами «обласне управління» у
відповідних відмінках;
у частині третій статті 13:».
Обгрунтування:
Дана поправка, як і низка попередніх
поправок, пропонує передбачити наявність в
кожній області України обласного управління
ДБР, замість поточної концепції, яка
передбачає
лише
7
повноцінних
територіальних управлінь в межах України.
Передбачення обласних управлінь на
території кожної області України дозволить
належним чином забезпечити умови для
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61

пункт третій викласти в такій редакції:

62

«3) вносить Директору Державного бюро
розслідувань подання про присвоєння у
встановленому
законодавством
порядку
спеціальних звань та рангів державних
службовців
заступникам
директора
відповідного територіального управління»;

Пропозиції та поправки до проекту

ефективного виконання Державним бюро
розслідувань завдань, закріплених за ним на
рівні Закону.
Адже
хоч
пропоноване
даним
законопроектом утворення відокремлених
підрозділів територіальних управлінь ДБР в
цілому і має на меті позитивні зміни, проте, не
вирішує практичні проблеми.
-58- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
У статті 13 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань»:
1) у пункті 3 частини третьої (у редакції,
прийнятій в першому читанні) сполучник «та»
замінити сполучником «або»;
-59- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)
Стаття 13. Директори територіальних
управлінь
і
керівники
підрозділів
центрального апарату Державного бюро
розслідувань та їхні заступники
…
3. Директор територіального управління
Державного бюро розслідувань:
…
3) вносить Директору Державного бюро
розслідувань подання про присвоєння у
встановленому
законодавством
порядку
спеціальних звань та рангів державних
службовців
заступникам
директора
відповідного територіального управління та
керівникам підпорядкованих відокремлених
підрозділів;
-60- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

у частині третій:
пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) вносить Директору Державного бюро
розслідувань подання про присвоєння у
встановленому законодавством порядку
спеціальних звань або рангів державних
службовців
заступникам
директора
відповідного територіального управління»;

Враховано редакційно
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Пункт 1 частини 4 Статті 13 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у наступній редакції:
«1) Здійснює координацію роботи
відповідного територіального управління
щодо виконання повноважень Державного
бюро розслідувань, наказів і розпоряджень
Директора Державного бюро розслідувань, не
пов’язаних з організацією та здійсненням
досудового розслідування кримінальних
правопорушень та оперативно-розшукової
діяльності;»
63

після пункту 3 доповнити новим пунктом
такого змісту:
«31)
присвоює
у
встановленому
законодавством порядку ранги державних
службовців
працівникам
відповідного
територіального управління Державного
бюро розслідувань та спеціальні звання
особам рядового і начальницького складу»;

доповнити пунктом 31 такого змісту:

31
64

-61- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

Стаття 13. Директори територіальних
управлінь
і
керівники
підрозділів
центрального апарату Державного бюро
розслідувань та їхні заступники
…
3. Директор територіального управління
Державного бюро розслідувань:
…
31)
присвоює
у
встановленому
законодавством порядку ранги державних
службовців
працівникам
відповідного
територіального управління Державного
бюро розслідувань та підпорядкованих
відокремлених підрозділів, спеціальні звання
особам рядового і начальницького складу;
-62- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Абзац третій підпункту 6 пункту 1 розділу
І законопроєкту викласти в такій редакції:
«після пункту 3 доповнити новим пунктом
3-1 такого змісту:
«3-1)
присвоює
у
встановленому
законодавством порядку спеціальні звання
особам рядового і начальницького складу та
ранги державних службовців працівникам

Враховано

«31)
присвоює
у
встановленому
законодавством порядку спеціальні звання
особам рядового і начальницького складу та
ранги державних службовців працівникам
відповідного територіального управління»;
у частині четвертій:
абзац перший доповнити словами
«відповідно до напряму роботи»;
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) здійснює координацію роботи
відповідного територіального управління
щодо виконання повноважень Державного
бюро розслідувань, наказів і розпоряджень
Директора Державного бюро розслідувань,
не пов’язаних з організацією та здійсненням
досудового розслідування кримінальних
правопорушень,
оперативно-розшукової
діяльності»;
доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) організовує роботу підрозділу
центрального апарату щодо виконання
повноважень
Державного
бюро
розслідувань, наказів і розпоряджень
Директора Державного бюро розслідувань»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) вносить Директору Державного бюро
розслідувань подання про заохочення
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відповідного територіального управління
Державного бюро розслідувань»;
Обґрунтування:
Редакційна правка з метою уникнення
неоднозначного тлумачення норми, прийнятої
у першому читанні.
-63- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Пункт 4 частини четвертої статті викласти
у такій редакції:
«4) вносить Директору Державного бюро
розслідувань подання про заохочення
підлеглих, про присвоєння їм спеціальних
звань або рангів державних службовців».
Обґрунтування:
присвоєння
рангів
державним службовцям державного органу,
які займають посади державної служби
категорій «Б» і «В» згідно із статтею 17
Закону України «Про державну службу»
відноситься до повноважень керівника
державної служби в державному органі.
В Державному бюро розслідувань
відповідно до статті 91 Закону України «Про
державну службу» повноваження керівника
державної служби виконують Директора
Державного бюро розслідувань та директори
територіальних
управлінь.
Керівник
структурного
підрозділу
центрального
апарату не є керівником державної служби в
Державному бюро розслідувань.
-64- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
В абзаці першому частини 4 Статті 13
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань»
після
слів:
«Керівник
підрозділу центрального апарату Державного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

підлеглих, про присвоєння їм спеціальних
звань або рангів державних службовців»;

Враховано

Враховано редакційно
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бюро розслідувань» доповнити словами:
«відповідно до напрямку роботи:»
-65- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Пункт 1 розділу І законопроєкту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 14 доповнити новою частиною
такого змісту:
«8. Особи рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань мають
єдиний
однострій,
який
отримують
безоплатно.
Зразки предметів однострою осіб рядового
і начальницького складу Державного бюро
розслідувань затверджує Кабінет Міністрів
України.
Правила носіння, порядок забезпечення та
обліку, норми належності однострою осіб
рядового
і
начальницького
складу
Державного бюро розслідувань затверджує
Директор Державного бюро розслідувань.».
Обґрунтування:
Міністерством
юстиції
України
у
висновку від 27.04.2021, наданому за
результатами опрацювання законопроєкту №
5305
висловлено
пропозицію,
щодо
необхідності доповнення Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» нормами
стосовно забезпечення одностроєм осіб
рядового
та
начальницького
складу
Державного бюро розслідувань за аналогією з
іншими правоохоронними органами або
органами із правоохоронними функціями.
-66- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Абзац четвертий частини 3 статті 14
Закону України «Про Державне бюро

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

8) у статті 14:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Служба в Державному бюро
розслідувань є державною службою
особливого характеру, що полягає у
професійній діяльності придатних до неї за
станом здоров’я і віком громадян України.
Час проходження служби в Державному
бюро розслідувань зараховується до
страхового стажу, стажу роботи за
спеціальністю, стажу служби в інших
державних правоохоронних органах, а
також до стажу державної служби
відповідно до закону»;
доповнити частиною восьмою такого
змісту:
«8. Особи рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань
мають єдиний однострій, який отримують
безоплатно.
Опис і зразки предметів однострою,
спеціального одягу, знаків розрізнення
Державного бюро розслідувань затверджує
Кабінет Міністрів України.
Правила носіння, порядок забезпечення і
обліку предметів однострою та спеціального
одягу, норми їх належності, розташування
знаків
розрізнення,
використання
спорядження і засобів індивідуального
захисту, техніки, обладнання та іншого
майна встановлює Директор Державного
бюро розслідувань»;
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розслідувань» викласти у наступній
редакції:
«Типове положення про конкурсну
комісію, її персональний склад та порядок
проведення відкритого конкурсу на зайняття
посад працівників центрального апарату,
спеціальних підрозділів, науково-дослідних
установ, директорів та заступників директорів
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань
затверджує
Директор
Державного бюро розслідувань, а щодо
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань - директор відповідного
територіального управління.»
-67- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Статтю 14 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» після частини 7
доповнити частиною 8 такого змісту:
«8. Особи рядового та начальницького
складу Державного бюро розслідувань для
провадження
службової
діяльності
забезпечуються одностроєм та спеціальним
одягом, знаками розрізнення, спорядженням і
засобами
індивідуального
захисту,
необхідними
матеріальними
засобами,
технікою, обладнанням, іншим майном
відповідно до законодавства.
Зразки
предметів
однострою
та
спеціального одягу, знаки розрізнення
Державного бюро розслідувань затверджує
Кабінет Міністрів України.
Порядок носіння предметів однострою та
спеціального одягу, норми їх належності,
розташування
знаків
розрізнення,
використання
спорядження
і
засобів
індивідуального захисту, техніки, обладнання

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково
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та іншого майна встановлює директор
Державного бюро розслідувань.»
-68- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)
Абзац четвертий частини третьої статті 14
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» викласти в такій редакції:
«Призначення на посади у Державному
бюро розслідувань, крім посад Директора
Державного бюро розслідувань, керівника
підрозділу
внутрішнього
контролю
центрального апарату Державного бюро
розслідувань, здійснюється за результатами
відкритих конкурсів, що проводяться
конкурсними комісіями з проведення
конкурсів на зайняття посад працівників
Державного бюро розслідувань. Типове
положення про конкурсну комісію та порядок
проведення відкритого конкурсу затверджує
Директор Державного бюро розслідувань».
Обґрунтування:
Норма
обумовлена
необхідністю
узгодженого внесенням змін до Закону
України «Про Державне бюро розслідувань» з
метою нормативного забезпечення створення
та функціонування підрозділу внутрішнього
контролю лише в центральному апараті
Державного бюро розслідувань, який
поширюватиме
свою
діяльність
на
центральний
апарат
та
територіальні
управління Державного бюро розслідувань.
-69- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Частину другу статті 14 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» викласти
в такій редакції:
«2. Служба в Державному бюро
розслідувань
є
державною
службою
особливого характеру, що полягає у
професійній діяльності придатних до неї за

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано
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станом здоров’я і віком громадян України. Час
проходження служби в Державному бюро
розслідувань зараховується до страхового
стажу, стажу роботи за спеціальністю, стажу
служби в інших державних правоохоронних
органах, а також до стажу державної служби
відповідно до закону».
Обґрунтування: пропозиція обумовлена
необхідністю недопущення дискримінації
працівників ДБР, які вирішують йти на
службу на посадах що підлягають заміщенню
особами рядового та начальницького складу,
в інші органи державної влади. Прийняття
запропонованих змін дозволить забезпечити
реалізацію соціальних і економічних прав осіб
рядового та начальницького складу, що
полягають, зокрема, у можливості отримувати
відповідну надбавку за вислугу років та
додаткової
оплачуваної
відпустки.
Аналогічна норма запроваджена у статті 163
Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» щодо стажу служби у Службі судової
охорони.
-70- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Доповнити
пункт
1
розділу
І
законопроєкту новим підпунктом такого
змісту:
«У статті 14-2:
пункт п’ятий частини першої статті 14-2
викласти у такій редакції:
«5)
спеціальні
звання
вищого
начальницького складу:
генерал-майор
Державного
бюро
розслідувань;
генерал-лейтенант Державного бюро
розслідувань;
генерал-полковник Державного бюро
розслідувань.»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Вищі спеціальні звання присвоюються
в установленому законодавством порядку.»

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

9) у статті 142:
пункт 5 частини першої викласти в такій
редакції:
«5)
спеціальні
звання
вищого
начальницького складу:
генерал-майор
Державного
бюро
розслідувань;
генерал-лейтенант Державного бюро
розслідувань;
генерал-полковник Державного бюро
розслідувань»;
доповнити частиною третьою такого
змісту:
«3.
Вищі
спеціальні
звання
присвоюються
в
установленому
законодавством порядку»;
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Висновки, обґрунтування

Обґрунтування:
Недопущення дискримінаційного підходу
до визначення умов служби в різних
правоохоронних органах або органах з
правоохоронними функціями та уніфікації
посад, граничними званнями за якими можуть
встановлюватися звання вищого офіцерського
складу.
-71- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Враховано

У статті 14-2 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань»:
пункт п’ятий частини першої викласти
у такій редакції:
«5)
спеціальні
звання
вищого
начальницького складу:
генерал-майор
Державного
бюро
розслідувань;
генерал-лейтенант Державного бюро
розслідувань;
генерал-полковник Державного бюро
розслідувань»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Вищі спеціальні звання присвоюються
в установленому законодавством порядку».
Обґрунтування:
Недопущення дискримінаційного підходу
до визначення умов служби в різних
правоохоронних органах або органах з
правоохоронними функціями та уніфікації
посад, граничними званнями за якими можуть
встановлюватися звання вищого офіцерського
складу.
-72- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

У статті 14-2 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань»:
пункт п’ятий частини першої викласти
у такій редакції:
«5)
спеціальні
звання
вищого
начальницького складу:
генерал-майор
Державного
бюро
розслідувань;
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генерал-лейтенант Державного бюро
розслідувань;
генерал-полковник Державного бюро
розслідувань»;
доповнити новою частиною такого
змісту:
«3. Вищі спеціальні звання присвоюються
в установленому законодавством порядку».
Обґрунтування:
Недопущення дискримінаційного підходу
до визначення умов служби в різних
правоохоронних органах або органах з
правоохоронними функціями та уніфікації
посад, граничними званнями за якими можуть
встановлюватися звання вищого офіцерського
складу.
-73- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Підпункт 7 пункту 1 розділу І
законопроєкту викласти у такій редакції:
«7) доповнити статтею 14-4 такого змісту:
«Стаття 14-4. Стаж служби в Державному
бюро розслідувань для осіб рядового і
начальницького складу та порядок його
обчислення
1. Стаж служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу зараховується до
вислуги років.
2. До стажу служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу зараховуються:
1)
служба
в
Державному
бюро
розслідувань на посадах, що підлягають
заміщенню
особами
рядового
і
начальницького складу, а також час роботи в
Державному бюро розслідувань на посадах
слідчих, керівників слідчих та оперативних
підрозділів, а також їх заступників з дня
призначення на відповідну посаду;
2) служба в поліції на посадах, що
заміщуються поліцейськими;

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

10) доповнити статтею 144 такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3) військова служба в Збройних Силах
України, Державній прикордонній службі
України, Національній гвардії України,
Управлінні державної охорони, Цивільній
обороні України, внутрішніх військах
Міністерства внутрішніх справ України та
інших військових формуваннях, утворених
відповідно до закону, Службі безпеки
України, Службі зовнішньої розвідки,
Державній спеціальній службі транспорту,
Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації;
4) служба в органах внутрішніх справ
України, органах і підрозділах цивільного
захисту, податкової міліції, Державній
кримінально-виконавчій службі, Службі
судової
охорони,
Національному
антикорупційному бюро України на
посадах рядового і начальницького складу;
5)
час
виконання
депутатських
повноважень із залишенням на військовій
службі, службі в Державному бюро
розслідувань, органах внутрішніх справ,
Національній поліції, Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації,
органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінальновиконавчій службі, державній пожежній
охороні, Службі судової охорони;
6) час роботи в органах прокуратури і суді
осіб, які працювали на посадах суддів,
прокурорів, слідчих;
7) дійсна військова служба у Радянській
Армії та Військово-Морському Флоті,
прикордонних,
внутрішніх,
залізничних
військах, в органах державної безпеки та
інших військових формуваннях колишнього
СРСР, а також служба в органах внутрішніх
справ колишнього СРСР.
3. Під час обчислення стажу служби в
Державному бюро розслідувань враховуються
тільки повні роки вислуги років без
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

округлення фактичного розміру вислуги років
у бік збільшення.».
Обґрунтування:
Усуваються колізійні положення норми,
що містяться в пропозиціях, прийнятих у
першому
читанні.
Редакція
статті
приводиться у відповідність з іншими
нормативно-правовими
актами,
якими
регулюється стаж служби на посадах рядового
та начальницького складу в інших органах.
-74- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Закон України «Про Державне бюро
розслідувань» після статті 143 доповнити
статтею 144 такого змісту:
«Стаття 144. Стаж служби в Державному
бюро розслідувань для осіб рядового і
начальницького складу та порядок його
обчислення
1. Стаж служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу дає право на
встановлення
особі
рядового
і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань надбавки за вислугу років,
надання додаткової оплачуваної відпустки.
2. До стажу служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу зараховуються:
1)
служба
в
Державному
бюро
розслідувань на посадах, що підлягають
заміщенню
особами
рядового
і
начальницького складу, а також час роботи в
Державному бюро розслідувань на посадах
слідчих, керівників слідчих та оперативних
підрозділів, а також їх заступників з дня
призначення на відповідну посаду;
2) служба в поліції на посадах, що
заміщуються поліцейськими;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3) військова служба в Збройних Силах
України, Державній прикордонній службі
України, Національній гвардії України,
Управлінні державної охорони, Цивільній
обороні України, внутрішніх військах
Міністерства внутрішніх справ України та
інших військових формуваннях, утворених
відповідно до закону, Службі безпеки
України, Службі зовнішньої розвідки,
Державній спеціальній службі транспорту,
Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації;
4) служба в органах внутрішніх справ
України, органах і підрозділах цивільного
захисту, податкової міліції, Державній
кримінально-виконавчій службі на посадах
рядового
і
начальницького
складу,
Національному антикорупційному бюро
України, органах Бюро економічної безпеки
України на посадах начальницького складу,
Службі судової охорони на посадах
співробітників Служби судової охорони;
5)
час
виконання
депутатських
повноважень із залишенням на військовій
службі, службі в Державному бюро
розслідувань, органах внутрішніх справ,
Національній поліції, Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації,
органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінальновиконавчій службі, державній пожежній
охороні, Службі судової охорони;
6) час роботи в органах прокуратури і суді
осіб, які працювали на посадах суддів,
прокурорів, слідчих;
7) дійсна військова служба у Радянській
Армії та Військово-Морському Флоті,
прикордонних,
внутрішніх,
залізничних
військах, в органах державної безпеки та
інших військових формуваннях колишнього
СРСР, а також служба в органах внутрішніх
справ колишнього СРСР».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Обґрунтування: прийнята у першому
читанні редакція статті 144, а саме частина
третя цієї норми, частково не узгоджується із
чинною редакцією частини шостої статті 20
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань», яка врегульовує питання
встановлення доплати за вислугу років
працівникам ДБР. З метою недопущення
неоднозначного
тлумачення
норм
та
виникнення законодавчої колізії, доцільно в
статті 144 залишити 2 частини.
69

70

«Стаття 144. Стаж служби в Державному
бюро розслідувань для осіб рядового і
начальницького складу та порядок його
обчислення
1. Стаж служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу дає право на
встановлення
особі
рядового
і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань доплати за вислугу років,
надання додаткової оплачуваної відпустки.

-75- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Враховано частково

71

У
частині
першій
статті
14-4
Законопроекту слова «особі рядового і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань доплати» замінити словами
«таким особам», слово «доплати» замінити
словом «надбавки».
-76- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

72

Статтю 14-4 Законопроекту доповнити
частиною другою такого змісту:
«2. Особам рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань
виплачується щомісячна надбавка за вислугу
років у розмірах: за наявності стажу роботи
понад 5 років – 5 відсотків, понад 10 років – 10
відсотків, понад 15 років – 15 відсотків, понад
20 років – 20 відсотків, понад 25 років – 25
відсотків, понад 30 років – 30 відсотків, понад
35 років – 35 відсотків посадового окладу.».
-77- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

2. До стажу служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу зараховуються:

Частину другу нової статті 14-4 викласти
в такій редакції:
«2. До стажу служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу зараховуються:

«Стаття 144. Стаж служби в Державному
бюро розслідувань для осіб рядового і
начальницького складу та порядок його
обчислення
1. Стаж служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу дає право на
встановлення
особі
рядового
і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань надбавки за вислугу років,
надання додаткової оплачуваної відпустки.

2. До стажу служби в Державному бюро
розслідувань
для
осіб
рядового
і
начальницького складу зараховуються:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1)
служба
в
Державному
бюро
розслідувань на посадах, що підлягають
заміщенню
особами
рядового
і
начальницького складу, а також час роботи в
Державному бюро розслідувань на посадах
слідчих, керівників слідчих та оперативних
підрозділів з дня призначення на відповідну
посаду;
2) служба в поліції на посадах, що
заміщуються поліцейськими;
3) військова служба в внутрішніх військах
Міністерства внутрішніх справ України та
інших військових формуваннях, утворених
відповідно до закону, Службі безпеки
України, Службі зовнішньої розвідки;
4) служба в органах внутрішніх справ
України, податкової міліції, Державній
кримінально-виконавчій службі;
5)
час
виконання
депутатських
повноважень із залишенням на військовій
службі, службі в Державному бюро
розслідувань, органах внутрішніх справ,
Національній поліції, податковій міліції чи
Державній кримінально-виконавчій службі;
6) час роботи в органах прокуратури і суді
осіб, які працювали на посадах суддів,
прокурорів, слідчих.»
(Обґрунтування:
До стажу служби в ДБР повинен
зараховуватись лише стаж роботи (служби)
в
органах,
завдання
яких
найбільш
перекликаються, є подібними із завданнями
Державного
бюро
розслідувань
щодо
запобігання,
виявлення,
припинення,
розкриття та розслідування кримінальних
правопорушень,
віднесених
до
його
компетенції. В іншому випадку нівелюється
сама мета стажу в певному державному
органі).
-78- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Частини 2 - 4 статті 14-4 Законопроекту
зробити частинами 3 - 5 статті 14-4.
73

1)
служба
в
Державному
бюро
розслідувань на посадах, що підлягають
заміщенню
особами
рядового
і
начальницького складу, а також час роботи в
Державному бюро розслідувань на посадах
слідчих, керівників слідчих та оперативних
підрозділів з дня призначення на відповідну
посаду;

74

2) служба в поліції на посадах, що
заміщуються поліцейськими;
3) військова служба в Збройних Силах
України, Державній прикордонній службі
України, Національній гвардії України,
Управлінні державної охорони, Цивільній
обороні України, внутрішніх військах
Міністерства внутрішніх справ України та
інших військових формуваннях, утворених
відповідно до закону, Службі безпеки
України, Службі зовнішньої розвідки,
Державній спеціальній службі транспорту,
Державній службі спеціального зв’язку та
захисту інформації;

75

76

4) служба в органах внутрішніх справ
України, органах і підрозділах цивільного
захисту, податкової міліції, Державній
кримінально-виконавчій службі, Службі
судової охорони;

77

5)
час
виконання
депутатських
повноважень із залишенням на військовій
службі, службі в Державному бюро
розслідувань, органах внутрішніх справ,
Національній поліції, Державній службі

1) служба в Державному бюро
розслідувань на посадах, що підлягають
заміщенню
особами
рядового
і
начальницького складу, а також час роботи
в Державному бюро розслідувань на
посадах слідчих, керівників слідчих та
оперативних підрозділів, а також їх
заступників з дня призначення на відповідну
посаду;
2) служба в Національній поліції України
на посадах, що заміщуються поліцейськими;
3) військова служба в Збройних Силах
України, Державній прикордонній службі
України, Національній гвардії України,
Управлінні державної охорони України,
Цивільній обороні України, внутрішніх
військах Міністерства внутрішніх справ
України та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України,
Службі безпеки України, Службі зовнішньої
розвідки України, Державній спеціальній
службі транспорту, Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
України;
4) служба в органах внутрішніх справ
України, органах і підрозділах цивільного
захисту, органах податкової міліції,
Державній кримінально-виконавчій службі
України
на
посадах
рядового
і
начальницького складу, Національному
антикорупційному бюро України, органах
Бюро економічної безпеки України на
посадах начальницького складу, Службі
судової охорони на посадах співробітників
Служби судової охорони;
5)
час
виконання
депутатських
повноважень із залишенням на військовій
службі, службі в Державному бюро
розслідувань, органах внутрішніх справ,
Національній поліції України, Державній
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

спеціального зв'язку та захисту інформації,
органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінальновиконавчій службі, державній пожежній
охороні, Службі судової охорони;
78
79

80

81

6) час роботи в органах прокуратури і суді
осіб, які працювали на посадах суддів,
прокурорів, слідчих;
7) дійсна військова служба у Радянській
Армії та Військово-Морському Флоті,
прикордонних,
внутрішніх,
залізничних
військах, в органах державної безпеки та
інших військових формуваннях колишнього
СРСР, а також служба в органах внутрішніх
справ колишнього СРСР.
3. Під час обчислення стажу служби в
Державному бюро розслідувань враховуються
тільки повні роки вислуги років без
округлення фактичного розміру вислуги років
у бік збільшення.
4. Порядок обчислення вислуги років у
Державному бюро розслідувань встановлює
Кабінет Міністрів України»;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органах і підрозділах
цивільного захисту, органах податкової
міліції, Державній кримінально-виконавчій
службі України, державній пожежній
охороні, Службі судової охорони;
6) час роботи в органах прокуратури і
суді осіб, які працювали на посадах суддів,
прокурорів, слідчих;
7) дійсна військова служба в Радянській
Армії та Військово-Морському Флоті,
прикордонних, внутрішніх, залізничних
військах, в органах державної безпеки та
інших військових формуваннях колишнього
СРСР, а також служба в органах внутрішніх
справ колишнього СРСР»;

-79- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

82

Частину 5 статті 14-4 Законопроекту
викласти у такій редакції:
«5. Порядок виплати щомісячної надбавки
за вислугу років особам рядового і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань
затверджується
Кабінетом
Міністрів України.».
-80- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

83

Статтю 14-4 Законопроекту доповнити
частиною шостою такого змісту:
«6. Фінансування оплати праці осіб
рядового
і
начальницького
складу
Державного бюро розслідувань здійснюється
за рахунок коштів Державного бюджету
України.».
-81- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Враховано частково

42

№

84

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Доповнити Закон України «Про Державне
бюро розслідувань» після статті 17 новою
статтею 17-1 наступного змісту:
«Стаття 17-1. Однострій осіб рядового і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань
1. Особи рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань мають
єдиний
однострій,
який
отримують
безоплатно.
2. Зразки предметів однострою осіб
рядового
і
начальницького
складу
Державного бюро розслідувань затверджує
Кабінет Міністрів України.
3. Правила носіння, порядок забезпечення
та обліку, норми належності однострою осіб
рядового
і
начальницького
складу
Державного бюро розслідувань затверджує
Директор Державного бюро розслідувань».
Обґрунтування:
За аналогією з іншими органами,
працівникам яких можуть бути присвоєні
спеціальні звання, необхідним законодавчо
передбачити право осіб рядового та
начальницького складу носити однострій та
знаки розрізнення, що сприятиме підвищенню
престижності служби в Державному бюро
розслідувань.
-82- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Після статті 16 доповнити Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» новою
статтею 16-1 такого змісту:
«Стаття 16-1. Навчальний (тренінговий)
центр Державного бюро розслідувань.
1.
У
системі
Державного
бюро
розслідувань
може
бути
створений
навчальний (тренінговий) центр Державного
бюро розслідувань – державна установа, що
здійснює підвищення кваліфікації працівників
Державного бюро розслідувань.
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Пропозиції та поправки до проекту

На навчальний (тренінговий) центр
Державного
бюро
розслідувань
не
поширюється законодавство про вищу освіту.
Для забезпечення підвищення кваліфікації
працівники Державного бюро розслідувань
можуть відряджатися до навчального
(тренінгового) центру Державного бюро
розслідувань.
2. Рішення про створення навчального
(тренінгового) центру Державного бюро
розслідувань приймає Директор Державного
бюро розслідувань.
Навчальний
(тренінговий)
центр
Державного бюро розслідувань є юридичною
особою, що здійснює свою діяльність
відповідно до цього Закону та статуту, який
затверджується Директором Державного
бюро розслідувань.
Директор Державного бюро розслідувань
призначає та звільняє з посад керівника
навчального
(тренінгового)
центру
Державного бюро розслідувань та його
заступників.
Обґрунтування:
Специфічність та складність завдань,
покладених на Державне бюро розслідувань
як державний правоохоронний орган, вимагає
постійного професійного розвитку та
підвищення
кваліфікації
працівників
Державного бюро розслідувань.
-83- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
Частину другу статті 18 залишити в
чинній редакції.
-84- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Підпункт 8 пункту 1 розділу І
законопроєкту викласти у такій редакції:
«8) частину другу статті 18 викласти в
такій редакції:
«2. Особи рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань мають

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

11) частину другу статті 18 викласти в
такій редакції:

Враховано
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право застосовувати заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби та вогнепальну зброю під
час виконання службових обов’язків у
випадках, на умовах та в порядку,
передбачених Законом України «Про
Національну поліцію».
Перелік
посад
осіб
рядового
і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань, яким надається право зберігати,
носити та застосовувати вогнепальну зброю і
спеціальні засоби, затверджує Директор
Державного бюро розслідувань.
Порядок зберігання і носіння вогнепальної
зброї та спеціальних засобів для осіб рядового
і начальницького складу Державного бюро
розслідувань встановлюється Директором
Державного бюро розслідувань.».
Обґрунтування:
Норма запропонована з урахуванням
зауважень НАЗК та Міністерства юстиції
України, де зазначено, що пропозиції
законопроєкту є колізійними оскільки для осіб
рядового
та
начальницького
складу
Державного
бюро
розслідувань
передбачається
лише
один
випадок
можливості використання зброї та спецзасобів
– забезпечення безпеки, в той час як Закон
України «Про Національну поліцію» містить
7 підстав для застосування зброї, лише однією
із яких є захист життя і здоров’я
поліцейського.
-85- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Частину 2 Статті 18 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» викласти у
наступній редакції:
«2. Для забезпечення безпеки працівників
Державного бюро розслідувань, їх захисту від

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

протиправних
посягань,
пов’язаних
з
виконанням ними службових обов’язків,
особам рядового і начальницького складу
Державного бюро розслідувань надається
право зберігати, носити та застосовувати
вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а
також застосовувати заходи фізичного впливу
на підставах і в порядку, передбачених
Законом України «Про Національну поліцію».
Перелік
посад
осіб
рядового
і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань, яким надається право зберігати,
носити та застосовувати вогнепальну зброю і
спеціальні засоби, затверджує Директор
Державного бюро розслідувань.
Порядок зберігання і носіння вогнепальної
зброї та спеціальних засобів для осіб рядового
і начальницького складу Державного бюро
розслідувань встановлюється Директором
Державного бюро розслідувань.
Слідчі здійснюють свої повноваження у
межах,
визначених
цим
законом,
кримінальним
процесуальним
законодавством та Конституцією України.
В межах повноважень, визначених
кримінальним
процесуальним
законодавством
України,
реалізовуючи
функції
досудового
розслідування
кримінальних правопорушень, слідчий є
самостійним у прийнятті процесуальних
рішень та незалежним від будь-якого
незаконного впливу, тиску або втручання в
його процесуальну діяльність осіб, які не
мають на це законних повноважень.
Незалежність слідчого забезпечується:
1) особливим порядком його призначення
на посаду, звільнення з посади, притягнення
до дисциплінарної відповідальності;
2) порядком здійснення повноважень,
визначеним процесуальним та іншими
законами;
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3) забороною незаконного впливу, тиску
чи втручання у здійснення повноважень
слідчого;
4) установленим законом порядком
фінансування
та
організаційного
забезпечення діяльності Державного бюро
розслідувань;
5) належним матеріальним, соціальним та
пенсійним забезпеченням слідчого.
Реалізуючи
повноваження
під
час
досудового розслідування кримінальних
правопорушень, слідчі підпорядковуються
виключно керівнику органу досудового
розслідування.
Втручання в процесуальну діяльність
слідчих, працівників Державного бюро
розслідувань, будь-яких осіб, які не мають на
це законних повноважень, забороняється і
тягне за собою відповідальність, визначену
законодавством України.»
86

87

88

«2. Для забезпечення безпеки працівників
Державного бюро розслідувань, їх захисту від
протиправних
посягань,
пов’язаних
з
виконанням ними службових обов’язків,
особам рядового і начальницького складу
Державного бюро розслідувань надається
право зберігати, носити та застосовувати
вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а
також застосовувати заходи фізичного впливу
на підставах і в порядку, передбачених
Законом України «Про Національну поліцію».
Перелік
посад
осіб
рядового
і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань, яким надається право зберігати,
носити та застосовувати вогнепальну зброю і
спеціальні засоби, затверджує Директор
Державного бюро розслідувань.
Порядок зберігання і носіння вогнепальної
зброї та спеціальних засобів для осіб рядового
і начальницького складу Державного бюро

«2. Особи рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань
мають
право
застосовувати
заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби та
вогнепальну зброю під час виконання
службових обов’язків у випадках, на умовах
та в порядку, передбачених Законом
України «Про Національну поліцію».

Перелік посад осіб рядового і
начальницького складу Державного бюро
розслідувань, яким надається право
зберігати,
носити
та
застосовувати
вогнепальну зброю і спеціальні засоби,
затверджує Директор Державного бюро
розслідувань.
Порядок
зберігання
і
носіння
вогнепальної зброї та спеціальних засобів
для осіб рядового і начальницького складу
Державного
бюро
розслідувань
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розслідувань встановлюється Директором
Державного бюро розслідувань»;
9) частини другу та третю статті 20
викласти в такій редакції:
«2. На осіб рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань
поширюються
умови
грошового
забезпечення, передбачені для працівників
Національної
поліції,
з
урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Умови оплати праці працівників Державного
бюро розслідувань, які є державними
службовцями, визначаються законодавством
про державну службу з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

встановлюється Директором Державного
бюро розслідувань»;
12) частини другу, третю, шосту і восьму
статті 20 викласти в такій редакції:
«2. На осіб рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань
поширюються
умови
грошового
забезпечення, передбачені для працівників
Національної
поліції
України,
з
урахуванням особливостей, визначених цим
Законом. Умови оплати праці працівників
Державного бюро розслідувань, які є
державними службовцями, визначаються
законодавством про державну службу з
урахуванням особливостей, встановлених
цим Законом.
Умови оплати праці осіб, які працюють у
Державному
бюро
розслідувань
за
трудовими договорами, встановлюються
законодавством.

Умови оплати праці осіб, які працюють у
Державному бюро розслідувань за трудовими
договорами,
встановлюються
законодавством.
-86- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)

Враховано частково

Частини другу та третю статті 20 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти в такій редакції:
«2. На осіб рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань
поширюються
умови
грошового
забезпечення, передбачені для працівників
Національної
поліції,
з
урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Умови оплати праці працівників Державного
бюро розслідувань, які є державними
службовцями, визначаються законодавством
про державну службу з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
Умови оплати праці осіб, які працюють у
Державному бюро розслідувань за трудовими
договорами,
встановлюються
законодавством.
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3. Заробітна плата і грошове забезпечення
працівників Державного бюро розслідувань
складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за вислугу років;
3) доплати за роботу, яка передбачає
доступ до державної таємниці;
4) доплати за спеціальне звання або
надбавки за ранг державного службовця;
5) доплати за науковий ступінь;
6) премій, інших надбавок, доплат та
виплат, встановлених законодавством.».
Обґрунтування:
Розмір премії для різних категорій
працівників Державного бюро розслідувань
визначається окремими актами законодавства,
зокрема Законами України «Про Державну
службу» та «Про Національну поліцію».
-87- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
8. У статті 20 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань»:
1) частину третю викласти у такій редакції:
«3. Заробітна плата і грошове забезпечення
працівників Державного бюро розслідувань
складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) доплати за роботу, яка передбачає
доступ до державної таємниці;
4) доплати за спеціальне звання або
надбавки за ранг державного службовця;
5) доплати за науковий ступінь;
6) премій, інших надбавок, доплат та
виплат, встановлених законодавством.
Розмір премії не може перевищувати 30
відсотків посадового окладу працівника
Державного бюро розслідувань»;
2) частину шосту викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«6. Працівникам Державного бюро
розслідувань
виплачується
щомісячна
надбавка за вислугу років у розмірі: за
наявності стажу роботи до 5 років – 10
відсотків, більше 5 років - 15 відсотків, більше
10 років - 20 відсотків, більше 15 років - 25
відсотків, більше 20 років - 30 відсотків,
більше 25 років - 35 відсотків, більше 30 років
- 40 відсотків, більше 35 років - 45 відсотків
посадового окладу»;
3) частину восьму викласти у такій
редакції:
«8. Доплати за спеціальне звання, почесне
звання, науковий ступінь та надбавки за ранг
державного службовця здійснюються в
порядку і розмірах, визначених Кабінетом
Міністрів України».
Обґрунтування:
термінологія,
яка
використовується
у
зазначеній
статті
приводиться у відповідність із нормами
чинного законодавства. Зокрема, статтею 46
Закону України «Про державну службу»
передбачено, що стаж державної служби дає
право
на
встановлення
державному
службовцю надбавки за вислугу років,
надання додаткової оплачуваної відпустки.
Також в статті 78 Закону України «Про
Національну поліцію» передбачено, що стаж
служби в поліції дає право на встановлення
поліцейському надбавки за вислугу років,
надання додаткової оплачуваної відпустки.
Крім того, згідно із статтею 50 Закону України
«Про державну службу» до складових
заробітної плати державних службовців
входить надбавка за ранг державного
службовця.
93

3. Заробітна плата працівників Державного
бюро розслідувань складається з:

94

1) посадового окладу;

95

2) доплати за вислугу років;

3.
Заробітна
плата
і
грошове
забезпечення працівників Державного бюро
розслідувань складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
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96

3) доплати за роботу, яка передбачає
доступ до державної таємниці;
4) доплати за спеціальне звання або
надбавки за ранг державного службовця;
5) доплати за науковий ступінь;

3) доплати за роботу, яка передбачає
доступ до державної таємниці;
4) доплати за спеціальне звання або
надбавки за ранг державного службовця;
5) доплати за науковий ступінь;

6) премій, інших надбавок, доплат та
виплат, встановлених законодавством.
Розмір премії не може перевищувати 30
відсотків посадового окладу працівника
Державного бюро розслідувань»;

6) премій, інших надбавок, доплат та
виплат, встановлених законодавством».
Розмір премії не може перевищувати 30
відсотків посадового окладу працівника
Державного бюро розслідувань»;
«6. Працівникам Державного бюро
розслідувань
виплачується
щомісячна
надбавка за вислугу років у розмірі: за
наявності стажу роботи до 5 років – 10
відсотків, більше 5 років - 15 відсотків,
більше 10 років - 20 відсотків, більше 15
років - 25 відсотків, більше 20 років - 30
відсотків, більше 25 років - 35 відсотків,
більше 30 років - 40 відсотків, більше 35
років - 45 відсотків посадового окладу»;

97
98
99
100
101

Пропозиції та поправки до проекту

-88- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
7. Пункт 1 розділу І законопроекту після
підпункту 9 доповнити новими підпунктами
такого змісту:
«10) пункт 6 частини другої статті 24
доповнити новими реченнями такого змісту:
«При
цьому,
питання
додержання
працівниками Державного бюро розслідувань
законів під час проведення ними оперативнорозшукової
діяльності
чи
досудового
розслідування є предметом прокурорського
нагляду та не є предметом перевірки
підрозділами
внутрішнього
контролю
Державного бюро розслідувань під час
службового
розслідування.
Втручатися
службовим особам підрозділів внутрішнього
контролю Державного бюро розслідувань, під
час
проведення
ними
службових
розслідувань, у досудове розслідування чи
оперативно-розшукову діяльність підрозділів
Державного бюро розслідувань та його
територіальних управлінь заборонено;»;
11) Після статті 24 доповнити новою
статтею 241 такого змісту:
«Стаття 24-1. Проведення службового
розслідування стосовно керівника підрозділу
внутрішнього контролю Державного бюро
розслідувань.
1. Службове розслідування стосовно
керівника підрозділу внутрішнього контролю
Державного бюро розслідувань проводиться

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«8. Доплати за спеціальне звання,
почесне звання, науковий ступінь та
надбавки за ранг державного службовця
здійснюються в порядку і розмірах,
визначених Кабінетом Міністрів України»;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

спеціальною комісією у складі не менше п’яти
осіб, яка створюється окремим наказом
Директора Державного бюро розслідувань
(особою яка виконує його обов’язки).
2. До складу спеціальної комісії можуть
входити:
- Директор Державного бюро розслідувань
та його заступники;
- керівники підрозділів центрального
апарату Державного бюро розслідувань та їхні
заступники;
- представники Національного агентства з
питань запобігання корупції;
- представник комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого належать
питання правоохоронної діяльності (за
згодою).
3.
Директор
Державного
бюро
розслідувань (особа яка виконує його
обов’язки) контролює хід службового
розслідування стосовно керівника підрозділу
внутрішнього контролю та несе персональну
відповідальність за повноту та об’єктивність
службового розслідування.
На
підставі
рішення
Директора
державного бюро розслідувань, за поданням
спеціальної комісії, створеної відповідно до
частини першої ст. 241 цього закону, до
проведення службового розслідування як
спеціаліст може залучатися особа, яка володіє
відповідними науковими, технічними та
іншими спеціальними знаннями, для надання
висновку, консультації, роз’яснення по суті
предмета службового розслідування.
4. На час проведення службового
розслідування, з метою забезпечення його
об’єктивності та повноти, керівник підрозділу
внутрішнього контролю Державного бюро
розслідувань повинен бути відсторонений від
виконання службових обов’язків.
5. Результати проведеного стосовно
керівника підрозділу внутрішнього контролю
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Державного бюро розслідувань службового
розслідування оформлюються висновком
спеціальної комісії, створеної відповідно до
частини першої ст. 241 цього закону,
затверджуються Директором державного
бюро розслідувань (особою яка виконує його
обов’язки)
та
скеровуються
до
Дисциплінарної комісії Державного бюро
розслідувань для розгляду у встановленому
порядку.»;»;
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
врегулювати на законодавчому рівні питання
проведення
службового
розслідування
стосовно керівника підрозділу внутрішнього
контролю Державного бюро розслідувань та
притягнення
його
до
дисциплінарної
відповідальності.
Адже на даний момент це питання не
врегульовано жодним законодавчим актом.
Наприклад,
процедуру
проведення
службового
розслідування
стосовно
працівників ДБР та його територіальних
управлінь визначено Інструкцією про порядок
проведення службових розслідувань стосовно
працівників Державного бюро розслідувань,
затвердженою наказом Державного бюро
розслідувань від 14.01.2020 № 9.
Але питання проведення службового
розслідування стосовно керівника підрозділу
внутрішнього контролю ДБР та притягнення
його до дисциплінарної відповідальності не
врегульовано ні Законом України «Про
Державне
бюро
розслідувань»,
ні
вищезгаданою Інструкцією.
Зазначені прогалини у законодавстві
практично унеможливлюють контроль за
законністю
дій
керівника
підрозділу
внутрішнього контролю ДБР, створюють
передумови до наявності у нього конфлікту
інтересів (оскільки відповідно до вимог
Закону
та
Інструкції
всі
службові
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розслідування проводяться його підлеглими і
ним контролюються) та сприяють вчиненню
ним дій, які явно виходять за межі наданих
керівнику підрозділу внутрішнього контролю
ДБР повноважень (зокрема незаконне
втручання у досудове розслідування слідчих
підрозділів ДБР та його територіальних
управлінь, а також втручання у оперативнорозшукову
діяльність
відповідних
підрозділів).
-89- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)
У статті 24 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань»:
1) частину першу викласти у такій
редакції:
«1. З метою запобігання і виявлення
правопорушень у діяльності працівників
Державного бюро розслідувань у складі
центрального апарату Державного бюро
розслідувань діє підрозділ внутрішнього
контролю, який поширює свою діяльність
на центральний апарат та територіальні
управлінні Державного бюро розслідувань.
Працівники підрозділу внутрішнього
контролю Державного бюро розслідувань
дислокуються в центральному апараті та
кожному територіальному управлінні
Державного бюро розслідувань.
Підрозділ
внутрішнього
контролю
підпорядковується безпосередньо Директору
Державного бюро розслідувань.
Керівник
підрозділу
внутрішнього
контролю
центрального
апарату
Державного
бюро
розслідувань
призначається на посаду та звільняється з
посади Директором Державного бюро
розслідувань за поданням Конкурсної комісії
в порядку, передбаченому частинами другою
- одинадцятою статті 11 цього Закону.
Кваліфікаційні вимоги та критерії
професійної придатності для зайняття посади

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

13) частину першу статті 24 викласти в
такій редакції:
«1. З метою запобігання і виявлення
правопорушень у діяльності працівників
Державного бюро розслідувань у складі
центрального апарату Державного бюро
розслідувань діє підрозділ внутрішнього
контролю, який поширює свою діяльність на
центральний апарат та територіальні
управління Державного бюро розслідувань.
Працівники підрозділу внутрішнього
контролю Державного бюро розслідувань
дислокуються в центральному апараті та
кожному
територіальному
управлінні
Державного бюро розслідувань.
Підрозділи внутрішнього контролю
територіальних управлінь утворюються у
складі підрозділу внутрішнього контролю
центрального
апарату
за
рішенням
Директора Державного бюро розслідувань
та підпорядковуються керівнику підрозділу
внутрішнього
контролю
центрального
апарату Державного бюро розслідувань.
Підрозділ
внутрішнього
контролю
центрального апарату Державного бюро
розслідувань
підпорядковується
безпосередньо Директору Державного бюро
розслідувань.
Керівники підрозділів внутрішнього
контролю
центрального
апарату
та
територіальних управлінь Державного бюро
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керівника підрозділу внутрішнього контролю
центрального апарату Державного бюро
розслідувань визначаються абзацами сьомим дванадцятим частини першої статті 13 цього
Закону.
Інші
працівники
підрозділів
внутрішнього контролю призначаються на
посаду та звільняються з посади
Директором Державного бюро в порядку,
встановленому статтею 14 цього Закону».
2) частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Порядок діяльності та повноваження
підрозділу
внутрішнього
контролю
Державного бюро розслідувань визначаються
положенням, яке затверджує Директор
Державного бюро розслідувань.».
Обґрунтування:
Норма запропонована з метою посилення
незалежності
працівників
підрозділів
внутрішнього контролю в територіальних
управліннях. Оскільки наразі директорами
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань вирішується питання про
встановлення премії, заохочення тощо
працівників
підрозділів
внутрішнього
контролю
відповідного
територіального
управління,
що
створює
можливість
здійснення керівництвом територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань
впливу на окремих працівників внутрішнього
контролю.
-90- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Частину першу статті 24 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» викласти
в такій редакції:
«1. З метою запобігання і виявлення
правопорушень у діяльності працівників
Державного бюро розслідувань у складі
центрального апарату Державного бюро

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розслідувань призначаються на посаду та
звільняються
з
посади
Директором
Державного бюро розслідувань за поданням
Конкурсної
комісії
в
порядку,
передбаченому частинами другою одинадцятою статті 11 цього Закону.
Кваліфікаційні вимоги та критерії
професійної придатності для зайняття
посади керівника підрозділу внутрішнього
контролю
центрального
апарату
та
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань
визначаються
абзацами
сьомим - дванадцятим частини першої статті
13 цього Закону.
Інші
працівники
підрозділів
внутрішнього контролю призначаються на
посаду
та
звільняються
з
посади
Директором Державного бюро розслідувань
в порядку, встановленому статтею 14 цього
Закону»;

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розслідувань діє підрозділ внутрішнього
контролю, який поширює свою діяльність на
центральний
апарат
та
територіальні
управління Державного бюро розслідувань.
Працівники підрозділу внутрішнього
контролю Державного бюро розслідувань
дислокуються в центральному апараті та
кожному
територіальному
управлінні
Державного бюро розслідувань.
Підрозділи
внутрішнього
контролю
територіальних управлінь утворюються у
складі територіальних управлінь Державного
бюро розслідувань за рішенням Директора
Державного
бюро
розслідувань
та
підпорядковуються керівнику підрозділу
внутрішнього
контролю
центрального
апарату Державного бюро розслідувань.
Підрозділ
внутрішнього
контролю
центрального апарату Державного бюро
розслідувань
підпорядковується
безпосередньо Директору Державного бюро
розслідувань.
Керівники
підрозділів
внутрішнього
контролю
центрального
апарату
та
територіальних управлінь Державного бюро
розслідувань призначаються на посаду та
звільняються
з
посади
Директором
Державного бюро розслідувань за поданням
Конкурсної комісії в порядку, передбаченому
частинами другою - одинадцятою статті 11
цього Закону.
Кваліфікаційні вимоги та критерії
професійної придатності для зайняття посади
керівника підрозділу внутрішнього контролю
центрального апарату та територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань
визначаються абзацами сьомим - дванадцятим
частини першої статті 13 цього Закону.
Інші працівники підрозділів внутрішнього
контролю призначаються на посаду та
звільняються
з
посади
Директором
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Державного бюро розслідувань в порядку,
встановленому статтею 14 цього Закону».
Обґрунтування: норма запропонована з
метою посилення незалежності працівників
підрозділів внутрішнього контролю в
територіальних управліннях. Оскільки наразі
директорами
територіальних
управлінь
Державного бюро розслідувань вирішується
питання про встановлення премії, заохочення
тощо працівників підрозділів внутрішнього
контролю
відповідного
територіального
управління,
що
створює
можливість
здійснення керівництвом територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань
впливу на окремих працівників внутрішнього
контролю. Аналогічний підхід застосований
щодо організації діяльності підрозділів
внутрішнього контролю в Національному
антикорупційному бюро України (ст. 27
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України»). Норма про
підпорядкування підрозділів внутрішнього
контролю Директору Державного бюро
розслідувань відповідає положенням частини
третьої статті 131 Закону України «Про
запобігання корупції», згідно із якою керівник
уповноваженого підрозділу (уповноважена
особа) підзвітний і підконтрольний керівнику
відповідного державного органу або органу
місцевого самоврядування.
103
104

10) частину третю статті 25 викласти у
такій редакції:
«3. На підставі рішення Дисциплінарної
комісії стягнення на працівника центрального
апарату Державного бюро розслідувань,
директора територіального управління і
заступників
директора
територіального
управління Державного бюро розслідувань
накладає Директор Державного бюро
розслідувань; на працівника територіального
управління
директор
відповідного

-91- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Підпункт 10 пункту 1 розділу І
законопроєкту викласти у такій редакції:
«10) абзац перший частини третьої статті
25 викласти у такій редакції:
«3. На підставі рішення Дисциплінарної
комісії стягнення на працівника центрального
апарату Державного бюро розслідувань,
директора територіального управління і

Враховано

14) абзац перший частини третьої статті
25 викласти в такій редакції:
«3. На підставі рішення Дисциплінарної
комісії
стягнення
на
працівника
центрального апарату Державного бюро
розслідувань, директора територіального
управління і заступників директора
територіального управління Державного
бюро розслідувань накладає Директор
Державного
бюро
розслідувань;
на
працівника територіального управління директор відповідного територіального
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територіального управління
бюро розслідувань»;

105

Державного

11) частину другу статті 26 доповнити
новим абзацом такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

заступників
директора
територіального
управління Державного бюро розслідувань
накладає Директор Державного бюро
розслідувань; на працівника територіального
управління
директор
відповідного
територіального управління Державного
бюро розслідувань»;
Обґрунтування:
Діюча редакція статті 25 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» містить 2
абзаци, при цьому другим абзацом
передбачений порядок оскарження рішення
директора
територіального
управління
Державного бюро розслідувань та Директора
Державного
бюро
розслідувань
про
накладення дисциплінарного стягнення. Тому
з метою збереження механізму оскарження
необхідно в новій редакції викласти не всю
частину третю статті 25, а лише абзац перший
частини третьої статті 25.
-92- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Абзац перший частини 3 Статті 25 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань»
викласти у наступній редакції:
«3. На підставі рішення Дисциплінарної
комісії стягнення на працівника центрального
апарату Державного бюро розслідувань,
директора територіального управління і
заступників
директора
територіального
управління Державного бюро розслідувань
накладає Директор Державного бюро
розслідувань; на працівника територіального
управління
директор
відповідного
територіального управління Державного
бюро розслідувань.»
-93- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

управління
розслідувань»;

Державного

бюро

Враховано

Враховано редакційно

15) частину другу статті 26 доповнити
абзацом третім такого змісту:
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«Відмова працівника Державного бюро
розслідувань
від
проходження
психофізіологічного
дослідження
із
застосуванням поліграфа є підставою для
проведення стосовно нього перевірки на
доброчесність та моніторингу способу
життя».

Пропозиції та поправки до проекту

(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
Частину другу Статті 26 Закону України
«Про
Державне
бюро
розслідувань»
викласти у наступній редакції:
«2.
Результати
психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа не є
підставою для прийняття рішення про відмову
особі у зайнятті посади, а використовуються
під час проведення співбесіди з нею виключно
як інформація ймовірного характеру, яка
сприяє формуванню оцінки працівника.
Відмова кандидата на зайняття посади в
Державному бюро розслідувань від участі в
психофізіологічному
дослідженні
із
застосуванням поліграфа є підставою для
відмови в розгляді його кандидатури.
Відмова працівника Державного бюро
розслідувань
від
проходження
психофізіологічного
дослідження
із
застосуванням поліграфа з питань його
майнового стану є підставою для проведення
стосовно нього перевірки на доброчесність та
моніторингу способу життя.»
-94- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Абзац другий підпункту 11 пункту 1
розділу І законопроєкту доповнити словами
«підрозділом внутрішнього контролю».
Обґрунтування:
Пропонується
уточнити
положення
законопроєкту щодо визначення підстави для
проведення перевірки на доброчесність та
моніторингу способу життя вказівкою на
суб’єкта проведення цих заходів. Така
пропозиція узгоджується із чинною редакцією
ч. 2 ст. 28 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань», згідно з якою підрозділ
внутрішнього контролю Державного бюро
розслідувань має обов’язки проведення

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«Відмова працівника Державного бюро
розслідувань
від
проходження
психофізіологічного
дослідження
із
застосуванням поліграфа з питань його
майнового стану є підставою для
проведення стосовно нього перевірки на
доброчесність та моніторингу способу
життя підрозділом внутрішнього контролю
Державного бюро розслідувань».
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2. Пункт 5 частини п’ятої статті 11 Закону
України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 13, ст. 110 із наступними змінами) викласти
в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

перевірок працівниками Державного бюро
розслідувань на доброчесність та моніторингу
способу їх життя. Запропоноване уточнення
також має на меті забезпечити чіткість і
однозначність вказаної правової норми та
унеможливити
виникнення
колізії
з
відповідними положеннями Закону України
«Про запобігання корупції».
Так, зокрема, відповідно до ст. 51-4 цього
Закону Національне агентство з питань
запобігання корупції здійснює вибірковий
моніторинг
способу
життя
суб’єктів
декларування
з
метою
встановлення
відповідності їх рівня життя наявним у них та
членів їх сім’ї майну і одержаним ними
доходам згідно з декларацією особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, що
подається відповідно до цього Закону.
-95- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Пункт 2 розділу І законопроєкту викласти
в такій редакції:
«2. Пункт 5 частини п’ятої статті 11
Закону України «Про основні засади
здійснення
державного
фінансового
контролю в Україні» (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із
наступними змінами) викласти в такій
редакції:
«5) у разі надходження доручення щодо
проведення
ревізій
у
підконтрольних
установах від Кабінету Міністрів України,
органів прокуратури, органів доходів і зборів,
Національної поліції, Служби безпеки
України, Національного антикорупційного
бюро
України,
Державного
бюро
розслідувань, Національного агентства з
питань запобігання корупції, в якому
містяться факти, що свідчать про порушення
підконтрольними
установами
законів
України,
перевірку
додержання
яких

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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108

«5) у разі надходження доручення щодо
проведення
ревізій
у
підконтрольних
установах від Кабінету Міністрів України,
органів прокуратури, органів доходів і зборів,
Національної поліції, Служби безпеки
України, Національного антикорупційного
бюро
України,
Державного
бюро
розслідувань, в якому містяться факти, що
свідчать про порушення підконтрольними
установами законів України, перевірку
додержання яких віднесено законом до
компетенції органів державного фінансового
контролю».

109

3. У Законі України «Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю» (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
частину першу статті 4 викласти у такій
редакції:
«1. Законодавство про боротьбу з
організованою злочинністю базується на
Конституції України і включає цей Закон,
Кримінальний і Кримінальний процесуальний
кодекси України, закони України «Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про
Національну поліцію», «Про Службу безпеки
України»,
«Про
прокуратуру»,
«Про
Державне бюро розслідувань», інші закони,
міжнародно-правові угоди, учасником яких є
Україна»;

110
111

Пропозиції та поправки до проекту

віднесено законом до компетенції органів
державного фінансового контролю».
Обґрунтування:
Пропозиція НАЗК надана за результатами
опрацювання законопроєкту 5305 з метою
удосконалення діяльності антикорупційних
органів.
-96- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Пункт 2 розділу І законопроекту № 5305
щодо внесення змін до пункту 5 частини
п’ятої статті 11 Закону України «Про основні
засади здійснення державного фінансового
контролю в Україні» виключити.
Обґрунтування: прийняті у першому
читанні зміни до зазначеної норми не
узгоджуються
із
повноваженнями
Державного
бюро
розслідувань,
передбаченими
Кримінальним
процесуальним кодексом України та Законом
України «Про Державне бюро розслідувань».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

1. У Законі України «Про організаційноправові основи боротьби з організованою
злочинністю» (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними
змінами):
-97- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286)
Пункт 1 статті 4 Закону України «Про
організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю» після слів «Про
прокуратуру» доповнити словами «Про
Державне бюро розслідувань».
Обґрунтування: внесення змін до норми з
урахуванням змін, які внесені до зазначеного
закону Законом України «Про Бюро
економічної безпеки України», але набрання

Враховано

1) пункт 1 статті 4 після слів «Про
прокуратуру» доповнити словами «Про
Державне бюро розслідувань»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

чинності яких відтерміновано до 25 листопада
ц.р.
112
113

частину третю статті 5 викласти у такій
редакції:
«3. До державних органів, які беруть
участь
у
боротьбі
з
організованою
злочинністю, належать:

-98- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Абзац четвертий пункту 3 розділу І
законопроєкту викласти у такій редакції:
«частину третю статті 5 викласти у такій
редакції:
«3. До державних органів, які беруть
участь
у
боротьбі
з
організованою
злочинністю, належать:
а) органи Національної поліції і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті 2
цієї статті;
б) органи прокуратури України;
в) органи доходів і зборів, органи
Державної прикордонної служби України та
органи державного фінансового контролю;
д) органи і установи виконання покарань та
слідчі ізолятори;
е) розвідувальний орган Міністерства
оборони України;
є) Служба зовнішньої розвідки України;
ж) Національне антикорупційне бюро
України;
з) органи Бюро економічної безпеки
України;
и)
органи
Державного
бюро
розслідувань».
Обґрунтування:
Редакційна правка у зв’язку із прийняттям
Закону України «Про Бюро економічної
безпеки України», згідно із яким норми,
якими вносяться зміни до інших законів
набирають чинності через 6 місяців після
прийняття вказаного Закону або після
прийняття рішення Кабінету Міністрів
України про створення Бюро економічної
безпеки України.

Враховано частково

2) пункт 3 статті 5 викласти в такій
редакції:
«3. До державних органів, які беруть
участь у боротьбі з організованою
злочинністю, належать:
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Редакція, прийнята в першому читанні

114

а) органи Національної поліції і Служби
безпеки України, крім зазначених у пункті
2 цієї статті;
б) органи прокуратури України;

а) органи Національної поліції України і
Служби безпеки України;

в) органи доходів і зборів, органи
Державної прикордонної служби України та
органи державного фінансового контролю;
д) органи і установи виконання покарань та
слідчі ізолятори;
е) розвідувальний орган Міністерства
оборони України;
є) Служба зовнішньої розвідки України;

в) органи доходів і зборів, органи
Державної прикордонної служби України та
органи державного фінансового контролю;
г) органи і установи виконання покарань
та слідчі ізолятори;
ґ) розвідувальний орган Міністерства
оборони України;
д) Служба зовнішньої розвідки України;

ж) Національне антикорупційне бюро
України;
з) Державне бюро розслідувань».

е) Національне антикорупційне бюро
України;
є) органи Бюро економічної безпеки
України;
ж)
органи
Державного
бюро
розслідувань».
2. У Законі України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних
органів» (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними
змінами):
1) абзац перший пункту 1 частини першої
статті 2 після слів «служби безпеки»
доповнити словами «Державного бюро
розслідувань»;

115
116
117
118
119
120
121

122

4. У Законі України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних
органів» (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):

123

1) пункт 1 частини першої статті 2
викласти у такій редакції:

124

«1. Правоохоронні органи – органи
прокуратури, Національної поліції, служби
безпеки, Державного бюро розслідувань,
Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, Національне антикорупційне
бюро України, органи охорони державного
кордону, органи доходів і зборів, органи і
установи
виконання
покарань,
слідчі
ізолятори, органи державного фінансового
контролю, рибоохорони, державної лісової
охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовні або правоохоронні функції»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

б) органи прокуратури;

-99- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
12. Пункт 1 частини першої статті 2
Закону України «Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів»
після слів «служби безпеки» доповнити
словами «Державного бюро розслідувань».
Обґрунтування: внесення змін до норми з
урахуванням змін, які внесені до зазначеного
закону Законом України «Про Бюро
економічної безпеки України», але набрання

Враховано
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

чинності яких відтерміновано до 25 листопада
ц.р.
125
126

127

128

2) пункт «з» статті 14 викласти в такій
редакції:
«з)
Директор
Державного
бюро
розслідувань та його заступники - щодо
захисту працівників Державного бюро
розслідувань та їхніх близьких родичів»;
5. У Законі України «Про судову
експертизу» (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними
змінами):

1) частину другу статті 7 викласти в такій
редакції:

2) пункт «з» статті 14 викласти в такій
редакції:
«з)
Директор
Державного
бюро
розслідувань та його заступники - щодо
захисту працівників Державного бюро
розслідувань та їхніх близьких родичів».
-100- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Частину п’яту Розділу І законопроєкту
виключити;
-101- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Враховано

Пункт 5 розділу І Законопроекту
виключити.
-102- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Враховано

Частину другу статті 7 залишити в чинній
редакції.
-103- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
У Законі України «Про судову експертизу»
частину 2 Статті 7 викласти у наступній
редакції:
«До державних спеціалізованих установ
належать:
науково-дослідні
установи
судових
експертиз Міністерства юстиції України;
науково-дослідні
установи
судових
експертиз, судово-медичні та судовопсихіатричні установи Міністерства охорони
здоров’я України;
експертні служби Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства оборони
України, Служби безпеки України, та
Державної прикордонної служби України.»
-104- Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242)

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Частину другу статті 7 Закону України
«Про судову експертизу» викласти в такій
редакції:
«До державних спеціалізованих установ
належать:
науково-дослідні
установи
судових
експертиз Міністерства юстиції України;
науково-дослідні
установи
судових
експертиз, судово-медичні та судовопсихіатричні установи Міністерства охорони
здоров’я України;
науково-дослідні установи судових
експертиз Державного бюро розслідувань;
експертні служби Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства оборони
України, Служби безпеки України та
Державної прикордонної служби України».
Обґрунтування:
Приведення норми у відповідність із
частиною першою статті 9 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань» та
Указом Президента України від 05.02.2020 №
41/2020 «Про затвердження організаційної
структури Державного бюро розслідувань».
129
130
131

132

133

«До державних спеціалізованих установ
належать:
науково-дослідні
установи
судових
експертиз Міністерства юстиції України;
науково-дослідні
установи
судових
експертиз, судово-медичні та судовопсихіатричні установи Міністерства охорони
здоров’я України;
експертні служби Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства оборони
України,
Служби
безпеки
України,
Державного бюро розслідувань та Державної
прикордонної служби України».
-105- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)
У
Законі
експертизу»:

України

«Про

Відхилено
судову
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) частину четверту статті 16 викласти
у такій редакції:
«Порядок
проведення
атестації
та
присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних
класів судового експерта визначається
міністерствами, іншими центральними
органами
виконавчої
влади
та
правоохоронними органами, до сфери
управління
яких
належать
державні
спеціалізовані установи, що здійснюють
судово-експертну діяльність»;
2) частину першу статті 17 викласти у
такій редакції:
«Для
присвоєння
та
позбавлення
кваліфікації
судового
експерта
і
кваліфікаційних
класів
створюються
експертно-кваліфікаційні
комісії
при
міністерствах, інших центральних органах
виконавчої
влади
та
державних
правоохоронних
органах,
до
сфери
управління
яких
належать
державні
спеціалізовані установи, що здійснюють
судово-експертну діяльність»;
3) частину третю статті 181 викласти у
такій редакції:
«Особливості
надання
відпусток
працівникам державних спеціалізованих
установ Міністерства оборони України,
Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань,
Державної
прикордонної
служби України, які мають кваліфікацію
судового експерта, визначаються чинним
законодавством
України
щодо
військовослужбовців і тих, які мають звання
рядового і начальницького складу»;
4) частину другу статті 19 викласти в
такій редакції:
«Охорона експертних служб Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства
оборони України, Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

134

6. Підпункт 2 пункту «а» частини першої
статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування» (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними
змінами) викласти в такій редакції:

135

«2) сприяння діяльності органів суду,
прокуратури, юстиції, служби безпеки,
Національної
поліції,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро розслідувань, адвокатури і Державної
кримінально-виконавчої служби України».
7. Пункт 32 частини першої статті 62
Закону України «Про банки і банківську
діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 5-6, ст.30) викласти в
такій редакції:

136

Пропозиції та поправки до проекту

Державного
бюро
розслідувань
забезпечується цими органами».
Обґрунтування:
Запропоновані зміни направлені на
створення нормативного підґрунтя для
належної організації роботи експертних
служб Державного бюро розслідувань.
-106- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Підпункт 2 пункту «а» частини першої
статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», абзац перший
частини третьої статті 32 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» після слів
«Національного антикорупційного бюро
України» доповнити словами «Державного
бюро розслідувань».
Обґрунтування: внесення змін до норми з
урахуванням змін, які внесені до зазначеного
закону Законом України «Про Бюро
економічної безпеки України», але набрання
чинності яких відтерміновано до 25 листопада
ц.р.

-107- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3. Підпункт 2 пункту «а» частини першої
статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.
170 із наступними змінами) після слів
«Національного антикорупційного бюро
України» доповнити словами «Державного
бюро розслідувань».

Враховано

8. Пункт 7 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити із законопроекту норму щодо
розкриття банками Державному бюро
розслідування інформації щодо юридичних та
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Висновки, обґрунтування

фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю.
Адже згідно чинного законодавства ДБР не
належить до спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
Тому наділення ДБР повноважень щодо
доступу до інформації, що відноситься до
банківської таємниці, є недоречним.
-108- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Враховано

Пункт 3-2 частини першої статті 62
залишити в чинній редакції.
-109- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

Пункт 7 розділу І законопроєкту
виключити.
Обґрунтування:
Пропонується
вилучити
положення
законопроєкту щодо надання Державному
бюро розслідувань доступу до банківської
таємниці, оскільки в п. 3-1 ч. 1 ст. 62 Закону
України «Про банки і банківську діяльність»
вже передбачено розкриття Державному бюро
розслідувань інформації щодо юридичних та
фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю, у справах щодо виявлення
необґрунтованих активів та збору доказів їх
необґрунтованості.
-110- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано

Частину сьому Розділу І законопроєкту
виключити;
-111- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Враховано

Пункт 7 розділу І Законопроекту
виключити.
-112- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Яцик Ю.
Г. (р.к. №285)
Пункт 7 розділу І законопроекту
виключити (зміни до Закону України «Про
банки і банківську діяльність»).
-113- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано
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Пункт 7 розділу І законопроєкту
виключити (зміни до Закону України «Про
банки і банківську діяльність»).
Обгрунтування:
Розкриття відомостей, що містять
банківську таємницю, може здійснюватися в
чітко і виключно з метою виконання завдань,
що покладені на державні правоохоронні
органи.
-114- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
У Законі України «Про банки і банківську
діяльність» у частині 1 пункт 3-2)
виключити.
137

138

139

«32) Національному антикорупційному
бюро
України,
Державному
бюро
розслідувань в межах їх компетенції, у тому
числі
у
справах
щодо
виявлення
необґрунтованих активів та збору доказів їх
необґрунтованості, - на їх письмову вимогу
щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій
за рахунками або без відкриття рахунків
конкретної юридичної особи, фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності або
фізичної особи за конкретний проміжок часу
із зазначенням контрагентів».
8. Частину третю статті 25 Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори» (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89 із
наступними змінами) викласти в такій
редакції:
«Зберігання
наркотичних
засобів,
психотропних речовин і прекурсорів,
вилучених з незаконного обігу органами
Національної поліції, центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, Службою безпеки України,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

4. Частину третю статті 25 Закону
України
«Про
наркотичні
засоби,
психотропні речовини і прекурсори»
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
№ 10, ст. 89 із наступними змінами)
викласти в такій редакції:
«Зберігання
наркотичних
засобів,
психотропних речовин і прекурсорів,
вилучених з незаконного обігу органами
Національної поліції України, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну митну політику, Службою
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Висновки, обґрунтування

Державним бюро розслідувань, здійснюється
без надання відповідної ліцензії в порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України».
140

9. Абзац другий частини п’ятої статті 57
Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної
Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із
наступними змінами) викласти у такій
редакції:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

безпеки
України,
Державним
бюро
розслідувань, здійснюється без надання
відповідної
ліцензії
в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України».
-115- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

9. Пункт 9 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити із законопроекту норму щодо
розкриття Фондом гарантування вкладів
фізичних
осіб
Державному
бюро
розслідування інформації щодо юридичних та
фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю.
Адже згідно чинного законодавства ДБР не
належить до спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
Тому наділення ДБР повноважень щодо
доступу до інформації, що відноситься до
банківської таємниці, є недоречним.
-116- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

Пункт 9 розділу І законопроєкту
виключити.
Обґрунтування:
Пропонується
вилучити
положення
законопроєкту щодо надання Фондом
гарантування
вкладів
фізичних
осіб
Державному бюро розслідувань інформації,
що містить банківську таємницю, оскільки
воно суперечить вимогам щодо збереження
банківської таємниці, гарантії якої визначено
у ст. 1076 Цивільного кодексу України, ст. 60
Закону України «Про банки і банківську
діяльність».
-117- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Яцик Ю.
Г. (р.к. №285)

Враховано
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Пункт 9 розділу І законопроекту
виключити (зміни до Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
-118- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Пункт 9 розділу І законопроєкту
виключити (зміни до Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Обгрунтування: Розкриття відомостей, що
містять
банківську
таємницю,
може
здійснюватися в чітко і виключно з метою
виконання завдань, що покладені на державні
правоохоронні органи.
141

142

«Фонд надає на запит (вимогу, рішення)
Національного
антикорупційного
бюро
України, Державного бюро розслідувань
інформацію,
що
містить
банківську
таємницю».
10. Пункт 2 частини першої статті 25
Закону України «Про депозитарну систему
України» (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 39, ст. 517) викласти у такій
редакції:

-119- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано

10. Пункт 10 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити із законопроекту норму щодо
надання депозитарними установами на
письмову вимогу ДБР інформації, що
міститься у системі депозитарного обліку.
Дана пропозиція законопроекту межує із
питанням розкриття Державному бюро
розслідування інформації щодо юридичних та
фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю.
Але згідно чинного законодавства ДБР не
належить до спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
Тому наділення ДБР повноважень щодо
доступу до інформації, інформації, що
міститься у системі депозитарного обліку і
може відноситися до банківської таємниці, є
недоречним.
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143

«2) органів прокуратури України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, органів і підрозділів
Національної поліції, податкової міліції,
Національного
антикорупційного
бюро
України, Державного бюро розслідувань стосовно проведення операцій на рахунках
конкретної юридичної або фізичної особи за
визначений період виключно в межах
кримінальної або оперативно-розшукової
справи».

144

11. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):

-120- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270)
Пункт 10 розділу І законопроекту № 5305
щодо внесення змін до пункту 2 частини
першої статті 25 Закону України «Про
депозитарну систему України» виключити,
оскільки норма, до якої планувалося внесення
змін виключена у зв’язку із набранням
чинності 01.07.2021 Законом України від
19.06.2020 № 738-ІХ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
спрощення
залучення
інвестицій
та
запровадження
нових
фінансових
інструментів».
-121- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
У пункті 6 частини першої статті 1 після
слів «Служби зовнішньої розвідки України»
доповнити словами «Державного бюро
розслідувань»
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:
... 6) вищий військовий навчальний заклад
(заклад вищої освіти із специфічними
умовами навчання) - заклад вищої освіти
державної форми власності, який здійснює на
певних рівнях вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для
подальшої служби на посадах офіцерського
(сержантського,
старшинського)
або
начальницького складу з метою задоволення
потреб Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції, Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань,
центральних органів виконавчої влади із
спеціальним статусом, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державного бюро розслідувань,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно

5. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) пункт 6 частини першої статті 1 після
слів «Служби зовнішньої розвідки України»
доповнити словами «Державного бюро
розслідувань»;
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центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту;
(Обґрунтування:
Враховуючи
внесення
даним
законопроектом змін до абз. 1 ч. 10 ст. 33
Закону України «Про вищу освіту», якими
пропонується включити ДБР до переліку
органів з метою задоволення потреб яких
університет, академія, інститут можуть
мати у своєму складі військовий навчальний
підрозділ
(навчальний
підрозділ
із
специфічними умовами навчання), то
аналогічних змін потребує й п. 6 ч. 1 ст. 1
цього Закону, в якому визначається поняття
«вищого військового навчального закладу
(закладу вищої освіти із специфічними
умовами навчання)».
-122- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Частину
одинадцяту
Розділу
законопроєкту виключити;
-123- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

Пункт 11
виключити.
145
146

1) абзац перший частини десятої статті 33
викласти в такій редакції:
«10. Університет, академія, інститут
можуть мати у своєму складі військовий
навчальний підрозділ (навчальний підрозділ із
специфічними умовами навчання - військовий
інститут, коледж, факультет, кафедра
військової
підготовки
або
відділення
військової підготовки), який проводить за
певними ступенями вищої освіти підготовку
курсантів (слухачів, студентів) для подальшої
служби
на
посадах
сержантського,
старшинського,
офіцерського
або
начальницького складу з метою задоволення

Висновки, обґрунтування

розділу

І

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

І

Законопроекту
2) абзац перший частини десятої статті
33 викласти в такій редакції:
«10. Університет, академія, інститут
можуть мати у своєму складі військовий
навчальний підрозділ (навчальний підрозділ
із специфічними умовами навчання військовий інститут, коледж, факультет,
кафедра
військової
підготовки
або
відділення військової підготовки), який
проводить за певними ступенями вищої
освіти підготовку курсантів (слухачів,
студентів) для подальшої служби на посадах
сержантського,
старшинського,
офіцерського або начальницького складу з
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

потреб Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції, Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань,
центральних органів виконавчої влади із
спеціальним статусом, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державного бюро розслідувань,
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, центрального
органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері виконання кримінальних покарань.
Військовий інститут як підрозділ закладу
вищої освіти може мати у своєму складі
факультети та військовий коледж».
147

12. Примітку до статті 513 Закону України
«Про запобігання корупції» (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст.
2056) викласти у такій редакції:

-124- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
11. Абзац перший пункту 12 Розділу І
законопроекту замінити абзацами такого
змісту:
«12. У Законі України «Про запобігання
корупції» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 49, ст. 2056):
1) у підпункті «д» пункту 1 частини першої
статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, №
49, ст.2056) після слів «Державного бюро
розслідувань» доповнити словами «в тому
числі керівник підрозділу внутрішнього
контролю центрального апарату Державного
бюро розслідувань або службові особи
підрозділу
внутрішнього
контролю
Державного бюро розслідувань».».
2) примітку до статті 513 викласти у такій
редакції:».
Обгрунтування:

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

метою задоволення потреб відповідно
Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України, Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань,
центральних органів виконавчої влади із
спеціальним статусом, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державного бюро розслідувань,
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, центрального органу
виконавчої
влади,
який
забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, центрального
органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері виконання кримінальних покарань.
Військовий інститут як підрозділ закладу
вищої освіти може мати у своєму складі
факультети та військовий коледж».
6. У Законі України «Про запобігання
корупції» (Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із
наступними змінами):
1) абзац чотирнадцятий частини першої
статті 1 викласти в такій редакції:
«спеціально уповноважені суб’єкти у
сфері
протидії
корупції
органи
прокуратури, Національної поліції України,
Національне антикорупційне бюро України,
Державне бюро розслідувань, Національне
агентство з питань запобігання корупції»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Даною поправкою пропонується на
законодавчому рівні передбачити покладення
контролю за дотриманням керівником
підрозділу
внутрішнього
контролю
центрального апарату ДБР або службовими
особами підрозділу внутрішнього контролю
ДБР правил етичної поведінки, вимог щодо
недопущення виникнення конфлікту інтересів
та обов’язку щодо проведення перевірки на
доброчесність та моніторингу способу
життя вказаних осіб на центральний орган
виконавчої влади України, який забезпечує
формування
та
реалізує
державну
антикорупційну політику, а саме Національне
агентство з питань запобігання корупції.
-125- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Пункт 12 розділу І законопроєкту
викласти в такій редакції:
«12. У Законі України «Про запобігання
корупції» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
1) примітку до статті 51-3 після слів
«Директор Національного антикорупційного
бюро України, його перший заступник та
заступник,»
доповнити
словами
та
розділовими знаками «Директор Державного
бюро розслідувань, його перший заступник та
заступник,»;
2) примітку до статті 56 після слів
«Директора Національного антикорупційного
бюро України, його першого заступника та
заступника,»
доповнити
словами
та
розділовими знаками «Директора Державного
бюро розслідувань, його першого заступника
та заступника,»».
Обґрунтування:
Пропонується доповнити законопроєкт
новим положенням щодо запровадження в ст.
56 Закону України «Про запобігання
корупції» спеціальної перевірки для осіб, які
претендують на зайняття посад Директора
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№

148

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Державного бюро розслідувань, його першого
заступника
та
заступника.
Зазначене
узгоджується із пропозиціями законопроєкту
щодо запровадження повною перевірки
декларацій цих осіб.
-126- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Пункт 12 розділу І законопроєкту
викласти в такій редакції:
«12. У Законі України «Про запобігання
корупції» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 49, ст. 2056):
1) Абзац чотирнадцятий частини першої
статті 1 викласти у такій редакції:
«спеціально уповноважені суб’єкти у
сфері протидії корупції - органи прокуратури,
Національної
поліції,
Національне
антикорупційне бюро України, Державне
бюро розслідувань, Національне агентство з
питань запобігання корупції;»
-127- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно

У примітці до статті 56 після слів
«Директора Національного антикорупційного
бюро України, його першого заступника та
заступника» доповнити словами «Директора
Державного бюро розслідувань, його першого
заступника та заступника».
Стаття 56. Спеціальна перевірка
…
Примітка. Посадами, які передбачають
зайняття відповідального або особливо
відповідального
становища,
є
посади
Президента
України,
Прем’єр-міністра
України, члена Кабінету Міністрів України,
першого заступника або заступника міністра,
члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Національної комісії, що здійснює державне
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, Голови, державного
уповноваженого Антимонопольного комітету
України та уповноваженого з розгляду скарг
про порушення законодавства у сфері
публічних закупівель, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення
України, Голови Фонду державного майна
України, його першого заступника або
заступника, члена Центральної виборчої
комісії, члена, інспектора Вищої ради
правосуддя,
члена,
інспектора
Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України,
народного
депутата
України,
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Уповноваженого із захисту
державної мови, члена Національної комісії зі
стандартів державної мови, Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, його першого заступника та
заступника, Директора Державного бюро
розслідувань, його першого заступника та
заступника, Голови Національного агентства
з питань запобігання корупції та його
заступників, Генерального прокурора, його
першого заступника та заступника, Голови
Національного банку України, його першого
заступника та заступника, члена Ради
Національного банку України, Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України,
його першого заступника та заступника,
Керівника Офісу Президента України, його
першого
заступника
та
заступника,
Постійного
Представника
Президента
України в Автономній Республіці Крим, його
першого заступника та заступника, радника
або помічника Президента України, Прем’єрміністра України, посади, які належать до
посад державної служби категорії "А" або "Б",
та посади, які частиною першою статті 14
Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" віднесені до
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

першої - третьої категорій, а також посади
суддів, прокурорів, слідчих і дізнавачів,
керівників, заступників керівників державних
органів, юрисдикція яких поширюється на
всю територію України, їх апаратів та
самостійних
структурних
підрозділів,
керівників, заступників керівників державних
органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на
територію однієї або кількох областей,
Автономної Республіки Крим, міст Києва або
Севастополя, керівників державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим,
юрисдикція яких поширюється на територію
одного
або
кількох
районів,
міста
республіканського в Автономній Республіці
Крим або обласного значення, району в місті,
міста районного значення, а також посади, що
підлягають заміщенню вищим офіцерським
складом військовослужбовців.
(Обґрунтування:
У законопроекті пропонується Директора
ДБР, його першого заступника та
заступників віднести до службових осіб, які
займають відповідальне та особливо
відповідальне становище (примітка до ст. 513 Закону України «Про запобігання корупції»
у редакції проекту). Водночас, аналіз чинних
положень Закону України «Про запобігання
корупції» свідчить, що згадка про суб’єктів
декларування, які є службовими особами, які
займають відповідальне та особливо
відповідальне
становище,
до
яких
пропонується віднести Директора ДБР, його
першого
заступника
та
заступників,
міститься також у ст. 56 «Спеціальна
перевірка» згаданого Закону – перелік посад,
які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища,
міститься у примітці до цієї статті. Однак
змін до цієї статті у поданому законопроекті
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№

149

Редакція, прийнята в першому читанні

«Примітка. Під службовими особами, які
займають
відповідальне
та
особливо
відповідальне становище, в цій статті
розуміються Президент України, Прем’єрміністр України, член Кабінету Міністрів
України, перший заступник або заступник
міністра, член Національної ради України з
питань
телебачення
і
радіомовлення,
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України, Голова Державного
комітету телебачення і радіомовлення
України, Голова Фонду державного майна
України, його перший заступник або
заступник, член Центральної виборчої комісії,
член, інспектор Вищої ради правосуддя, член,
інспектор Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, народний депутат України,
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини, Уповноважений із захисту
державної мови, члени Національної комісії зі
стандартів державної мови, Директор
Національного
антикорупційного
бюро
України, його перший заступник та заступник,
Директор Державного бюро розслідувань,
його перший заступник та заступники, Голова
Національного агентства з питань запобігання
корупції та його заступники, Генеральний
прокурор, його перший заступник та
заступник, Голова Національного банку
України, його перший заступник та заступник,
член Ради Національного банку України,
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, його перший заступник та заступник,
Керівник Офісу Президента України, його
перший заступник та заступник, Постійний
Представник
Президента
України
в

Пропозиції та поправки до проекту

не передбачено, в зв’язку з чим подається
відповідна поправка).
-128- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Пункту 12 розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
"Примітка. Посадами, які передбачають
зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, є посади
Президента
України,
Прем’єр-міністра
України, члена Кабінету Міністрів України,
першого заступника або заступника міністра,
члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, Голови, державного
уповноваженого Антимонопольного комітету
України та уповноваженого з розгляду скарг
про порушення законодавства у сфері
публічних закупівель, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення
України, Голови Фонду державного майна
України, його першого заступника або
заступника, члена Центральної виборчої
комісії, члена, інспектора Вищої ради
правосуддя,
члена,
інспектора
Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України,
народного
депутата
України,
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Уповноваженого із захисту
державної мови, члена Національної комісії зі
стандартів державної мови, Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, його першого заступника та
заступників, Директора Державного бюро
розслідувань, його першого заступника та
заступників,
Голови
Національного
агентства з питань запобігання корупції та

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2) примітку до статті 513 після слів
«Директор
Національного
антикорупційного бюро України, його
перший заступник та заступник» доповнити
словами «Директор Державного бюро
розслідувань, його перший заступник та
заступник»;
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Пропозиції та поправки до проекту

Автономній Республіці Крим, його перший
заступник та заступник, радник або помічник
Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, особи,
посади яких належать до посад державної
служби категорії "А" або "Б", та особи, посади
яких частиною першою статті 14 Закону
України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" віднесені до першої - третьої
категорій,
а
також
судді,
судді
Конституційного Суду України, прокурори,
слідчі і дізнавачі, керівники, заступники
керівників державних органів, юрисдикція
яких поширюється на всю територію України,
їх апаратів та самостійних структурних
підрозділів, керівники, заступники керівників
державних органів, органів влади Автономної
Республіки
Крим,
юрисдикція
яких
поширюється на територію однієї або кількох
областей, Автономної Республіки Крим, міст
Києва або Севастополя, керівників державних
органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на
територію одного або кількох районів, міста
республіканського в Автономній Республіці
Крим або обласного значення, району в місті,
міста районного значення, військові посадові
особи вищого офіцерського складу».

його заступників, Генерального прокурора,
його першого заступника та заступника,
Голови Національного банку України, його
першого заступника та заступника, члена
Ради
Національного
банку
України,
Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України, його першого заступника та
заступника, Керівника Офісу Президента
України, його першого заступника та
заступника,
Постійного
Представника
Президента України в Автономній Республіці
Крим, його першого заступника та
заступника,
радника
або
помічника
Президента
України,
Прем’єр-міністра
України, посади, які належать до посад
державної служби категорії "А" або "Б", та
посади, які частиною першою статті 14 Закону
України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" віднесені до першої - третьої
категорій, а також посади суддів, прокурорів,
слідчих і дізнавачів, керівників, заступників
керівників державних органів, юрисдикція
яких поширюється на всю територію України,
їх апаратів та самостійних структурних
підрозділів,
керівників,
заступників
керівників державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, юрисдикція
яких поширюється на територію однієї або
кількох областей, Автономної Республіки
Крим, міст Києва або Севастополя, керівників
державних органів, органів влади Автономної
Республіки
Крим,
юрисдикція
яких
поширюється на територію одного або
кількох районів, міста республіканського в
Автономній Республіці Крим або обласного
значення, району в місті, міста районного
значення, а також посади, що підлягають
заміщенню вищим офіцерським складом
військовослужбовців.
Стисле обґрунтування поправок:
Чинна редакція Закону України «Про
запобігання корупції» надає визначення

Висновки, обґрунтування

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

переліку посад, які передбачають зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища, не в статті 53-1
(як це зазначено в законопроекті), а в статті 56
цього Закону.
-129- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
2) примітку до статті 51-3 після слів та
символів
«Директор
Національного
антикорупційного бюро України, його
перший заступник та заступник,» доповнити
словами
та
символами
«Директор
Державного бюро розслідувань, його перший
заступник та заступники,»;
-130- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
Примітку до статті 56 після слів та
символів
«Директора
Національного
антикорупційного бюро України, його
першого
заступника
та
заступника,»
доповнити
словами
та
символами
«Директора Державного бюро розслідувань,
його першого заступника та заступників,».
Обґрунтування:
Державне бюро розслідувань може
здійснюватися
досудове
розслідування
корупційних кримінальних правопорушень,
вчинених
суб’єктами,
підслідними
зазначеному правоохоронному органу, тому
доцільно його включити до переліку
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції. Зміни до примітки до статті
56 запропоновані з метою приведення її у
відповідність із змінами до примітки до статті
51-3, прийнятими у першому читанні.

150

151

152

Пропозиції та поправки до проекту

13. Пункт 31 частини першої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» (Відомості Верховної Ради
України, 2015 р., № 13, ст. 87 із наступними
змінами) викласти у такій редакції:
«31) сприяння діяльності органів суду,
прокуратури, юстиції, служби безпеки,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

3) примітку до статті 56 після слів
«Директора
Національного
антикорупційного бюро України, його
першого заступника та заступника»
доповнити словами «Директора Державного
бюро
розслідувань,
його
першого
заступника та заступника».

7. Пункт 31 частини першої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» (Відомості Верховної Ради
України, 2015 р., № 13, ст. 87 із наступними
змінами) викласти в такій редакції:
«31) сприяння діяльності органів суду,
прокуратури, юстиції, служби безпеки,

81

№

Редакція, прийнята в першому читанні

153

Національної
поліції,
адвокатури,
Національного
антикорупційного
бюро
України, Державного бюро розслідувань і
Державної кримінально-виконавчої служби
України».
14. Абзац перший частини третьої статті 32
Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними
змінами) викласти у такій редакції:

154

155

156

«3. Для посадових осіб органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
судів, органів Національної поліції, органів
прокуратури, органів Служби безпеки
України, Національного банку України,
Національного
антикорупційного
бюро
України, Державного бюро розслідувань,
Національного агентства з питань запобігання
корупції, приватних виконавців, адвокатів,
нотаріусів інформація з Державного реєстру
прав у зв’язку із здійсненням ними
повноважень, визначених законом, надається
за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого
майна в електронній формі шляхом
безпосереднього доступу до Державного
реєстру прав, за умови ідентифікації
відповідної посадової особи за допомогою
електронного цифрового підпису. Порядок
доступу до Державного реєстру прав
визначається Кабінетом Міністрів України,
крім випадків, передбачених цим Законом».
15. Пункт 1 частини першої статті 9 Закону
України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» (Відомості
Верховної Ради України, 2019 р., № 21, ст. 81)
викласти в такій редакції:
«1) Президент України, Прем’єр-міністр
України,
Перший
віце-прем’єр-міністр

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Національної поліції України, адвокатури,
Національного антикорупційного бюро
України, Державного бюро розслідувань і
Державної кримінально-виконавчої служби
України».
8. Абзац перший частини третьої статті
32 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними
змінами) після слів «Національного
антикорупційного
бюро
України»
доповнити словами «Державного бюро
розслідувань».

-131- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано частково

10. Пункт 1 частини першої статті 9
Закону
України
«Про
забезпечення
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Пропозиції та поправки до проекту

України, віце-прем’єр-міністри України, інші
члени Кабінету Міністрів України, перші
заступники та заступники міністрів, керівники
інших центральних органів виконавчої влади
та їх заступники, Керівник Офісу Президента
України та його заступники, Секретар Ради
національної безпеки і оборони України та
його заступники, Голова Служби безпеки
України та його заступники, Голова Служби
зовнішньої розвідки України та його
заступники, Генеральний прокурор та його
заступники, керівники обласних та місцевих
прокуратур,
керівник
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури та його
заступники, члени Ради Національного банку
України, Голова та інші члени Рахункової
палати, Голова Антимонопольного комітету
України, інші державні уповноважені
Антимонопольного комітету України, голови
територіальних відділень Антимонопольного
комітету України, члени Національного
агентства з питань запобігання корупції,
члени Національної комісії зі стандартів
державної мови, члени Центральної виборчої
комісії, члени Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, члени
національних комісій регулювання природних
монополій, члени Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, члени
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, члени інших державних колегіальних
органів, Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення України та його
заступники, Голова Фонду державного майна
України та його заступники, постійні
представники Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, Президента України
у Конституційному Суді України, Директор
Національного
антикорупційного
бюро
України, Директор Державного бюро
розслідувань, Уповноважений Верховної Ради

Пункт 15 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
«Пункт 1 частини першої статті 9 Закону
України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» (Відомості
Верховної Ради України, 2019 р., № 21, ст. 81)
після слів та символів «голови територіальних
відділень
Антимонопольного
комітету
України,» доповнити словами та символами
«Голова Національного агентства з питань
запобігання корупції та його заступники,», а
після
слів
та
символів
«Директор
Національного
антикорупційного
бюро
України,» доповнити словами та символами
«Директор Державного бюро розслідувань
його перший заступник та заступники,».
Обґрунтування:
Зазначена норма потребує актуалізації з
урахуванням
функціонування,
окрім
наведених в чинній редакції органів,
Національного агентства з питань запобігання
корупції з метою уніфікації вимог до
керівного складу різних органів.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

функціонування української мови як
державної» (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., № 21, ст. 81, № 42, ст. 238)
після слів «Директор Національного
антикорупційного
бюро
України»
доповнити словами «Директор Державного
бюро розслідувань, його перший заступник
та заступники».
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

України з прав людини та його представники,
Уповноважений із захисту державної мови,
Голова
Верховної
Ради
Автономної
Республіки Крим та його заступники, Голова
Ради міністрів Автономної Республіки Крим
та його заступники, міністри Автономної
Республіки Крим, Постійний Представник
Президента України в Автономній Республіці
Крим та його заступники».
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-132- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

12. Розділ І законопроекту доповнити
пунктом такого змісту:
«16. У статті 216 Кримінального
процесуального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 1112, № 13, ст.88):
у частині першій після слів «передбачених
законом
України
про
кримінальну
відповідальність» доповнити словами «в тому
числі військових злочинів, передбачених
статтями 406-409 Кримінального кодексу
України,»;
частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:
«Досудове
розслідування
військових
злочинів, передбачених статтями 406-409
Кримінального кодексу України, здійснюють
слідчі органів Національної поліції.»;
пункт 1 частини п’ятої доповнити абзацом
такого змісту:
«керівником підрозділу внутрішнього
контролю центрального апарату Державного
бюро розслідувань або службовими особами
підрозділу
внутрішнього
контролю
Державного бюро розслідувань.».».
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити з підслідності ДБР розслідування
військових злочинів передбачених статтями
406-409 Кримінального кодексу України та
визначити таку підслідність за органами
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Національної поліції зважаючи на їх кількісну
та оперативну чисельність.
Необхідність врахування даної поправки
зумовлюється тим, що 70% розслідуваних
ДБР кримінальних правопорушень припадає
на військові злочини, передбачені статтями
406-409 Кримінального кодексу України.
Вказане створює значне навантаження як
на працівників слідчих, так і оперативних
підрозділів
ДБР,
оскільки
для
результативного розслідування зазначених
кримінальних правопорушень необхідним є
проведення оперативно-розшукових заходів,
що в свою чергу нівелює належне та
ефективне розслідування інших кримінальних
правопорушень підслідних ДБР, які носять
більш суспільно-небезпечний характер та
значимість.
Крім
цього,
даною
поправкою
пропонується визначити підслідність з
проведення
досудового
розслідування
кримінального провадження, яке вчинене
керівником
підрозділу
внутрішнього
контролю центрального апарату ДБР або
службовими
особами
підрозділу
внутрішнього контролю ДБР, за детективами
Національного
антикорупційного
бюро
України.
Врахування цієї поправки сприятиме
всебічному,
повному
й
об’єктивному
розслідуванню кримінальних проваджень
щодо
злочинів,
вчинених
керівником
підрозділу
внутрішнього
контролю
центрального апарату ДБР або службовими
особами підрозділу внутрішнього контролю
ДБР, а також недопущенню незаконного
впливу на слідчі підрозділі ДБР з боку
керівника підрозділу внутрішнього контролю
центрального апарату ДБР та/або службових
осіб даного підрозділу.
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159

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

160

-133- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

161

2. Установити, що з дня набрання чинності
цим Законом:
Кабінету Міністрів України у 30-денний
строк з дня набрання чинності цим Законом
визначити своїх представників до Конкурсної
комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади
Директора
Державного
бюро
розслідувань.
Конкурсна комісія з проведення конкурсу
на зайняття посади Директора Державного
бюро розслідувань формується органом, що
здійснює забезпечення діяльності Президента
України, протягом 14 днів з дня визначення
представників Кабінету Міністрів України до
її складу у порядку, встановленому законом.
Інформація про початок роботи, час та
місце проведення засідань Конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Державного бюро розслідувань
оприлюднюється на Офіційному інтернетпредставництві Президента України.
Роботу
та
організаційно-технічне
забезпечення Конкурсної комісії з проведення
конкурсу на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань та її членів
забезпечує орган, що здійснює забезпечення
діяльності Президента України.
Конкурсній комісії з проведення конкурсу
на зайняття посади Директора Державного
бюро розслідувань у 60-денний строк із дня
формування її персонального складу провести
конкурс на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань у порядку,
визначеному
Законом
України
«Про
Державне бюро розслідувань».
-134- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України у місячний
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86

№

Редакція, прийнята в першому читанні

строк з дня опублікування цього Закону:
162
163
164
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3. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня опублікування цього Закону:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
розробити
нормативно-правові
акти,
необхідні для забезпечення реалізації цього
Закону;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.

165

-135- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

166

Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати 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 поінформувати Верховну Раду
України у 2022 році про стан виконання цього
Закону.
-136- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Мамоян С. Ч.
(р.к. №157), Н.д. Бужанський М. А. (р.к.
№240), Н.д. Захарченко В. В. (р.к. №246),
Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Мамка
Г. М. (р.к. №147)
В Розділі VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» пункт другий доповнити
абзацом другим наступного змісту:
«Зміна місцезнаходження та назви
територіального управління Державного
бюро розслідувань в місті Мелітополь (код
ЄДРПОУ 42348993) не є реорганізацією
територіального управління та здійснюється в

Враховано

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти,
необхідні для забезпечення реалізації цього
Закону;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у 2022
році поінформувати Верховну Раду України
про стан виконання цього Закону.

4. Зміна місцезнаходження та назви
територіального управління Державного
бюро розслідувань, розташованого у місті
Мелітополі (код ЄДРПОУ 42348993), не є
реорганізацією територіального управління
та здійснюється в порядку, передбаченому
Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних
осіб,
фізичних
осіб
підприємців та громадських формувань.
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порядку, передбаченому Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань».»
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