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Про це йшлося на оперативній нараді під головуванням першого заступника глави
Нацполіції – начальника кримінальної поліції В‘ячеслава Аброськіна. 

У нараді взяли участь керівники поліції Автономної Республіки Крим, поліції Хер-
сонщини, а також кількох структурних підрозділів Національної поліції України, зок-
рема – департаментів карного розшуку і кіберполіції. 

Необхідність активізації роботи поліції Криму в напрямку виявлення та припи-
нення кримінальних правопорушень пов’язана зі значним потоком людей і транс-
порту, які щодня перетинають лінію розмежування між Україною і окупованим Кримом.
Так, лише упродовж минулого року контрольні пункти в обох напрямках перетнули
понад 2,5 мільйони людей та близько 410 тисяч транспортних засобів.

Перший заступник Голови Національної поліції України В‘ячеслав Аброськін за-
значив, що метою наради є організація роботи поліції Криму з протидії кримінальним
елементам. Зокрема, йдеться про виявлення злочинів, учинених стосовно громадян
України на території півострова. Також йдеться про виявлення і затримання осіб, яких
правоохоронні органи України розшукують за вчинення злочинів проти основ націо-
нальної безпеки України.

Окремо учасники наради обговорили роботу із затримання зловмисників, які при-
бувають в Україну для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також дивер-
сійних актів. Крім того, українські правоохоронці фіксують випадки викрадення
транспорту, який зникає на території Криму і перебуває там.

Відтак поліція Криму і прилеглих областей скоординують свою роботу в напрямку
виявлення і припинення кримінальних правопорушень. Для цього активізується ро-
бота поліції на трьох пунктах пропуску, розташованих на лінії розмежування з окупо-
ваним півостровом.

«Ми розпочали цю роботу, а сьогодні зібралися, аби обговорити її перші резуль-
тати», – зазначив В’ячеслав Аброськін.  

Департамент комунікації Національної поліції України

ПОЛІцІя кРимУ АкТивІЗУє РОБОТУ ПО виявЛЕННЮ ТА 
ПРиПиНЕННЮ ДІяЛьНОСТІ кРимІНАЛьНих ЕЛЕмЕНТІв
Упродовж минулого
року лінію
розмежування між
материковою
Україною і окупованим
півостровом
перетнули понад 2,5
мільйони людей та
понад 410 тисяч
транспортних
засобів. Аби
ефективніше
запобігати діяльності
зловмисників, які
можуть прибувати з
Криму та зникати
там, будуть задіяні
всі підрозділи главку
кримської поліції та
поліцейських
підрозділів прилеглих
областей. 
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Згідно зі статистикою, упродовж 2017 року органи та підрозділи Націо-
нальної поліції залучалися до забезпечення публічної безпеки у зв’язку з
проведенням близько 80 тисяч масових заходів. Участь у них брали майже
27 мільйонів громадян, а їх безпеку забезпечували понад півмільйона по-
ліцейських.

Також, у 2017 році дільничними офіцерами поліції було розкрито понад
60 тисяч злочинів. Крім того, до поліції протягом року надійшло 8124 заяви
та повідомлення щодо безвісного зникнення дітей. Загалом поліцейськими
було розшукано 85% зниклих неповнолітніх. На даний час тривають за-
ходи щодо встановлення місцезнаходження ще 41 дитини.

Водночас, одним із пріоритетних напрямків у роботі поліції визначено
захист та створення безпекового середовища для дітей.  Триває подаль-
ший розвиток служби ювенальної поліції, який передбачає якісну підго-
товку фахівців та вдосконалення функцій служби з урахуванням
міжнародних стандартів роботи у сфері захисту та безпеки дітей в дер-
жаві.

«Робота поліції превенції у 2018 році повинна бути спрямована на
ефективну співпрацю з громадянами та оперативне реагування на їх по-
треби і загрози їхній безпеці», – зазначив Олександр Фацевич.

Зокрема, одним із пріоритет-
них питань роботи підрозділів
превентивної діяльності буде
впровадження в роботу полі-
цейських концепції «Сommunity
policing». На цьому наголосив
заступник Голови Національної
поліції – керівник патрульної
поліції Олександр Фацевич під
час підбиття підсумків роботи
підрозділів превентивної діяль-
ності у 2017 році.

У 2018 РОцІ ПОЛІцІя мАє ТІСНІшЕ
СПІвПРАцЮвАТи З ГРОмАДОЮ

Відтак, у 2017 році, за сприяння міжнарод-
них партнерів, було впроваджено перепідго-
товку дільничних офіцерів поліції. З метою
навчання новітніх форм і методів роботи в
службовій діяльності, більше 80% дільничних
офіцерів поліції пройшли перепідготовку для
впровадження у роботі концепції «Сommunity
policing».

За словами Олександра Фацевича, по-
дальше впровадження системи «Сommunity
policing» полягає у тісній роботі з об’єдна-
ними територіальними громадами для спіль-
ного вирішення проблем та співпраці
практично у всіх сферах життєдіяльності.

«Без територіальних громад ця концепція
не запрацює. На сьогоднішній день існує
більше 650 територіальних громад і до кінця
2018 року буде додатково створено ще
близько 700. Ідея заключається у тому, що за
кожною із територіальних громад буде закріп-
лено дільничного офіцера поліції. Таким
чином робота поліції у регіонах буде макси-
мально наближена до громадян», – зазначив
він.

Заступник глави Нацполіції також додав,
що для оперативного реагування на повідом-
лення громадян на місцях та співпраці з гро-
мадою, на території усієї країни вже працює
145 поліцейських станцій. До кінця року їх
стане ще більше.

«Є багато нагальних питань, які виника-
ють. Є і позитивні досягнення. Ми повинні ро-
зуміти, які наші основні цілі на 2018 рік», -
підкреслив заступник глави Нацполіції.

Департамент комунікації
Національної поліції України
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Одним із напрямків службової діяльності груп реагування патрульної поліції, окрім своєчасного реагування на повідомлення
громадян, є попередження та розкриття кримінальних правопорушень.

Так, за 2017 рік ці підрозділи опрацювали близько мільйона звернень та викликів від громадян. Зокрема, співробітники
ГРПП розкрили близько 13 тисяч кримінальних правопорушень, а за їх вчинення затримали 243 особи.

За словами Олександра Фацевича, особливістю роботи ГРПП – є швидкість реагування на виклики громадян. Так, середній
час прибуття таких підрозділів у сільській місцевості становить близько 20-30 хвилин. В районному центрі або невеличкому
місті – 10 хвилин. Така оперативність ГРПП дала позитивні результати під час  ліквідації наслідків складних погодних умов на
Сході України, особливо – в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Там наряди ГРПП забезпечували без-
перебійність руху на дорогах міжрегіонального та місцевого значення. Також працівники ГРПП надавали усіляку допомогу міс-
цевим мешканцям, рятували водіїв зі снігових заметів.

Департамент комунікації Національної поліції України

ЗА 2017 РІк ГРУПи 
РЕАГУвАННя ПАТРУЛьНОї 
ПОЛІцІї РОЗкРиЛи БЛиЗькО
13 ТиСяч ПРАвОПОРУшЕНь
За словами заступника Голови Націо-

нальної поліції України – керівника па-
трульної поліції Олександра Фацевича,
наразі в Україні працюють близько 900
груп реагування патрульної поліції
(ГРПП). Вони обслуговують переважно
сільську місцевість, тоді як у містах
обласного значення та обласних цен-
трах працюють наряди патрульної по-
ліції України.
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Івану Михайловичу Пастуху -70!

Іван Пастух народився 10 січня
1948 року на Рогатинщині Івано-
Франківської області. Після закін-
чення середньої школи відслужив
строкову службу у ВВ МВС УРСР. Так
його доля поєдналася зі службою в
ОВС України.

Прийшовши на службу в органи
транспортної міліції, Іван Михайло-
вич пройшов усі щаблі нелегкої мілі-
цейської стезі, почавши міліціонером
і пішовши у відставку з посади на-
чальника відділу.

Загальна вислуга в ОВС підпол-
ковника міліції Івана Пастуха склала
32 роки, з яких 26 він пропрацював в
УМВС на Львівській залізниці.

Надзвичайно скромна, чуйна, інте-
лігентна людина, Іван Михайлович
завжди був прикладом для своїх під-
леглих, добрим наставником, умілим
організатором та фахівцем. Його
безумовний авторитет та віддана
служба на благо українського народу
відмічені численними відомчими від-
знаками та нагородами. 

А його донька – майор поліції Люд-
мила Пастух продовжує славні бать-
ківські традиції, працюючи в одному з
підрозділів ГУ Національної поліції у
Львівській області.  

Колектив редакції та наша чис-
ленна ветеранська аудиторія щиро
вітає Івана Михайловича з цим слав-
ним ювілеєм та бажає міцного здо-
ров'я, родинного благополуччя, нових
здобутків у справі виховання нової ге-
нерації правоохоронців!

Колектив редакції

70вІТАємО 
ЮвІЛяРА!

ОБ’єДНАНий ОРкЕСТР НАцПОЛІцІї
ПРЕДСТАвив УкРАїНУ 

НА фЕСТивАЛІ «Musikparade-2018»
Цьогоріч для виступу на фестивалі об’єднались оркестри поліції

Хмельниччини та Донеччини. Українці справили незабутнє враження
на публіку і отримали запрошення взяти участь у гастрольному турі
кращих учасників фестивалю по усій Німеччині.

Оркестр Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області
вже неодноразово брав участь у фестивалі «Musikparade». А цього
року хмельничани вирішили поекспериментувати і об’єдналися з коле-
гами із Донеччини. 

Об’єднаний оркестр Нацполіції виконував твори українських класи-
ків, військові марші та світові рок-хіти і справив незабутнє враження
на німецьку публіку. Фестиваль проходив у трьох містах — Кельні,
Мюнстері та Дортмунді. У ньому брали участь колективи з Німеччини,
Голландії, Мексики, Польщі та Італії. 

Саме українцям цьогоріч випала честь відкривати фестиваль, а на
фінальному концерті усіма оркестрами диригував заслужений артист
України Сергій Рабійчук. Крім цього, безсмертний хіт рок-гурту Scorpi-
ons «Moment of Glory» виконав керівник хмельницького оркестру Віктор
Шайда.

Варто зазначити, що експеримент по об’єднанню двох оркестрів
виявився дуже вдалим і організатори фестивалю запросили українців
у велике турне Німеччиною, яке охопить більше 20 міст.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області
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НАймЕНшУ кІЛькІСТь квАРТиРНих 
кРАДІЖОк в києвІ фІкСУЮТь У РАйОНАх 
З НАйвиЩим РІвНЕм ОБЛАшТУвАННя 

квАРТиР СиГНАЛІЗАцІєЮ

Сьогодні злодії стають дедалі до-
свідченими та винахідливими. Шляхи
проникнення до помешкань обирають
різноманітні: через віконні отвори - шля-
хом віджиму пластикового вікна, або
через двері - шляхом підбору ключів,
зламу серцевини замка, використо-
вуючи відмички тощо.

- Наразі крадіжки із проникненням у
житло займають найвищу сходинку
серед майнових злочинів, - зазначив Вік-
тор Веклич. - Загалом у 2017 році на те-
риторії міста Києва зареєстровано 5500
квартирних крадіжок.

Однак, за словами Віктора Веклича,
найбільшу кількість таких правопору-
шень фіксують саме у районах з най-
нижчим рівнем облаштування квартир
сигналізацією. Так, у Дарницькому
районі столиці, де кількість встановле-
них сигналізацій є найнижчою, минулого

року зареєстрували утричі більше зло-
чинів, порівняно з Печерським районом,
де встановлено найбільше сигналізацій.

На сьогодні підрозділи поліції охо-
рони встановлюють сигналізацію, яка
дозволяє здавати оселю під охорону,
коли господар перебуває вдома До при-
кладу, коли дитина приходить додому зі
школи, вона може поставити квартиру
під охорону і почуватися в безпеці
вдома за відсутності батьків. Така по-
слуга наразі доволі актуальна, адже
якщо зловмисник намагатиметься не-
санкціоновано проникнути у таке житло,
інформація про спробу проникнення не-
гайно буде направлена на пульт поліції
охорони, після чого на місце події не-
гайно вирушить наряд реагування.

- На даний час охорону об’єктів та

квартир на території столиці здійснюють
39 нарядів реагування поліції охорони, -
розповів Віктор Веклич. - Вони діють у
системі єдиної дислокації з ГУ НП сто-
лиці, а також реагують на повідомлення,
які надходять по спецлінії "102".

Нагадав підполковник поліції і про
системи "Термінового виклику поліції",
які підрозділи поліції охорони встанов-
люють у місцях масового скупчення
людей з метою профілактики вуличної
злочинності, для оперативного реагу-
вання на злочини і правопорушення, а
також для підтримання необхідного
рівня громадського порядку й безпеки
на території держави. Ознайомитися з
місцезнаходженням таких систем в сто-
лиці та у інших містах України можна на
офіційному веб-сайті поліції охорони.

Про це під час прес-
конференції в

Українському кризовому
медіа-центрі розповів
заступник начальника

Управління поліції
охорони у місті Києві

підполковник поліції
Віктор Веклич.
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- У 2017 році кількість квартирних
крадіжок в Україні склала 26 тисяч –
це на 12% менше, ніж у 2016 році, -
зазначив Сергій Кіфорук. - Динаміка є
позитивною, але до ситуації, яку
можна було б назвати цілком прийнят-
ною ще досить далеко.

Саме тому, з метою посилення за-
хисту майна громадян і протидії квар-
тирним крадіжкам, поліція охорони та
територіальні органи Національної
поліції України з 01 по 17 березня
2018 року будуть проводити весняну
соціальну всеукраїнську акцію «Квар-
тира під охорону». До слова, така
акція проводиться вже 9-й рік поспіль
раз.

У вказаний період громадянам
пропонується сплатити вартість охо-
ронного обладнання, а монтажні та
пусконалагоджувальні роботи з об-
ладнання помешкання сигналізацією
фахівці підрозділів поліції охорони ви-
конають за половину їх вартості.

- Для учасників антитерористичної
операції на Сході України та членів
родин загиблих учасників АТО поліція
охорони пропонує встановити охо-
ронну сигналізацію у помешканні з 75-
ти відсотковою знижкою на монтажні
та пусконалагоджувальні роботи, - за-
значив Сергій Кіфорук.

Сергій Кіфорук наголосив, що
ефективною протидією майновим

злочинам є, звісно, їх профілактика -
використання надійних дверей, замків
та вікон, однак саме встановлення
сигналізації наразі є найефективні-
шим способом протидії квартирним
крадіжкам. Станом на 1 січня 2018
року поліцією охорони з допомогою 47
пультів централізованого спостере-
ження (ПЦС) в Україні охоронялося
204 тисячі квартир та приміщень з
особистим майном громадян.

Поліція охорони має найбільш роз-
галужену мережу нарядів реагування
в Україні - щодобово на чергування
заступають 436 нарядів. Крім того, на
повідомлення щодо майнових злочи-
нів реагують 292 наряди патрульної
поліції. Як правило, вони реагують у
невеликих населених пунктах, де
немає можливості ввести наряд полі-
ції охорони.

- Таким чином, щодоби на чергу-
вання та реагування на повідомлення
про порушення цілісності об'єктів та
спроб проникнень реагує майже 700
нарядів поліції, - зазначив Сергій Кі-
форук. - Тільки наряди реагування по-
ліції охорони відпрацьовують в місяць
майже 100 тисяч спрацювань, тобто
здійснюють виїзди на повідомлення
щодо протиправних подій. За рік же
кількість таких виїздів становить
майже 1, 130 000 тисяч виїздів. Це і
виїзди на об'єкти, які перебувають під

охороною, і виїзди на інші правопору-
шення, оскільки поліція охорони пра-
цює у єдиній дислокації з усіма
нарядами Національної поліції Ук-
раїни.

За 2017 рік лише нарядами поліції
охорони було припинено 8970 пося-
гань на охоронювані об'єкти, 7400 з
них - помешкання з особистим май-
ном громадян, в результаті було за-
тримано 9698 зловмисників.

Загалом, в Україні спостерігається
позитивна динаміка щодо облашту-
вання квартир сигналізаціями – се-
редній приріст складає від 9% до 14%
на рік.

- Щодо вартості охоронної сигналі-
зації: мінімальна вартість встанов-
лення сигналізації складає близько 5
тисяч гривень за матеріали та 3-3,2
тисячі гривень за встановлення, - за-
значив Сергій Кіфорук. - У період про-
ведення акції "Квартира під охорону"
встановлення сигналізації здійсню-
ється з 50% знижкою. Щомісячна
абонплата за користування послугами
поліції охорони становить від 160 гри-
вень до 290 гривень на місяць, за-
лежно від регіону. Для приватних
будинків ця вартість становить від 300
до 450 гривень на місяць.

Прес-служба Департаменту
поліції охорони

А головну новину під час цієї ж прес-конференції оприлюднив заступник
начальника Управління технічної служби Департаменту поліції охорони

Сергій Кіфорук, який повідомив, що поліція охорони братиме під
охорону помешкання з особистим майном громадян за половину

вартості монтажних послуг.
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Позивач звернувся до суду з адміністративним по-
зовом до Головного Управління Пенсійного фонду Ук-
раїни в Харківській області, в якому з урахуванням
уточнення позовних вимог від 12.02.2018 року просив
суд визнати протиправною бездіяльність Головного уп-
равління Пенсійного фонду України в Харківській об-
ласті щодо здійснення перерахунку та виплати пенсії з
01 січня 2016 року як пенсіонеру органів внутрішніх
справ. Вже 15 лютого 2018 року Верховний Суд у складі
колегії суддів Касаційного адміністративного суду роз-
глянув адміністративну справу за позовом громадянина
N до Головного управління Пенсійного фонду України в
Харківській області про визнання протиправною безді-
яльності та зобов’язання вчинити дії. Сам позивач є
пенсіонером органів внутрішніх справ, майором міліції,
якому з 01.01.2015 року, призначена пенсія за вислугу
років.

Як вбачається з матеріалів самої справи, відповідач
– орган Пенсійного фонду не перерахував пенсію пози-
вачу відповідно до грошового забезпечення поліцей-
ських.  Неможливість перерахувати та виплатити
пенсію позивачу відповідач пояснив саме відсутністю
коштів у Державному бюджеті України.

Також Верховний Суд у складі суддів Касаційного
адміністративного суду у своєму рішенні зазначив, що
відповідно до Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення гарантій со-
ціального захисту колишніх працівників органів внутріш-
ніх справ України та членів їх сімей», статті 63 Закону

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» зміна грошо-
вого забезпечення поліцейських, яке за своїми складо-
вими є ідентичним складовим колишніх працівників
міліції, але за розміром більшим, є безумовною підста-
вою для перерахунку пенсії позивача, як колишнього
працівника міліції на підставі Постанови Кабінету Мініс-
трів України від 11.11.2015р. № 988 «Про грошове за-
безпечення поліцейських Національної поліції», яка
набрала чинності 02.12.2015р. Згідно зі статтею 51 За-
кону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб» позивач
має право на перерахунок пенсії з першого числа мі-
сяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини,
що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.

Крім того Суд також зазначив, що посилання відпо-
відача на відсутність коштів на проведення виплати
пенсії в перерахованому розмірі порушує право мирно
володіти своїм майном, гарантоване статтею 1 Першого
протоколу Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, а саме зобов'язання поважати права
людини.

Таким чином  Верховний Суд у складі колегії суддів
Касаційного адміністративного суду позов задовольнив
, а також дійшов висновку, посилаючись на рішення Єв-
ропейського суду у справі «Кечко проти України» від
08.11.2005 року, що органи державної влади не можуть
посилатися на відсутність коштів як на причину невико-
нання своїх зобов’язань.

Віталій Іванович Іванов, адвокат

Одним з нововведень процесуальних кодексів є
введення поняття "зразкова справа" і "типова
справа" для прискорення розгляду великої кількості
однотипних адміністративних суперечок. Так,
якщо у провадженні одного або декількох адмініс-
тративних судів перебувають типові адміністра-
тивні справи, кількість яких визначає доцільність
ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає
одну чи більше таких справ, може звернутися до

Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом
як судом першої інстанції.  

Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного по-
зовного провадження.                                                                                                             

Також рішення Верховного Суду застосовується до всіх аналогічних су-
перечок в обов'язковому порядку. Так, наприклад як вбачається з мате-
ріалів одної   з таких зразкових страв N Пз/9901/8/18, - 820/6514/17
15.02.2018 року, яка стосується перерахунку пенсій пенсіонерам МВС Ук-
раїни.
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мОї ЩАСЛивІ 
ТА СУмНІ 
ДОРОГи Продовження. 

Початок  у №№ 5-12`2016
та 1-12`2017.

Віктор Гвоздецький

мОя ПРАця НА ОСвІТяНСькІй НивІ
Проректор Української академії

внутрішніх справ - Ректор Київського
інституту МВС України

Отже тридцятого червня 1995 року Наказом № 408 о/с  Мі-
ністра внутрішніх справ України генерал-полковника Радченка
В.І.  я був призначений проректором Української академії
внутрішніх справ-ректором Київського інституту МВС України,
який саме утворений на базі Київського училища міліції. Йшов
працювати на освітянську ниву з легким серцем, широким
планом перспективної роботи, освітньої розбудови новоство-
реного вищого навчально закладу.  Розумів серйозність при-
значення, усвідомлював надзвичайну відповідальність, яка
лягала мені на плечі.

Адже я відповідав за людей, які в майбутньому протидія-
тимуть злочинності, корупції. Якими фахівцями стануть кур-
санти Інституту багато в чому залежало від мене. Від мого
вміння навчити їх логічно мислити, аналізувати події, опера-
тивно діяти, розуміти «філософію» злочинного світу, від
вміння передати напрацьований досвід, од моїх педагогічних
здібностей, од вміння організувати роботу науково-педагогіч-
ного колективу.  Знав і те, що завжди, постійно зобов’язаний
бути, як кажуть, у матеріалі. Тобто, глибоко знати і аналізувати
ситуацію в економіці країни, стан боротьби зі злочинністю в
сфері економіки, протидії корупції тощо.  Отже вивчав ситуа-
цію, досліджував, аналізував, використовував у навчальному
процесі. Мої  наукові дослідження ввійшли у кандидатську, а
потом, і у  докторську  дисертації.  Для того, щоб у вас була
цілісна картина розвитку подій в економіці країни, масштаби
корупції, виявлення і протидія їй, дуже коротко розкажу вам
про той період.

Кримінальна субкультура інтегрувалася
в усі елементи державної системи

Ситуація в економіці держави того часу була вельми не-
проста. Про це писали і говорили науковці, відповідальні пра-
цівники органів влади і управління.

Скажімо, учасники засідання „круглого столу”, організова-
ного Українським центром економічних і політичних дослід-
жень, за участю відповідальних працівників адміністрації
Президента України в лютому 1996 року,  відзначали, що кри-
мінальна субкультура інтегрувалась у всі елементи державної
системи, суспільства в цілому, намагалася паралізувати їхню
здатність до самозахисту.

В аналітичному матеріалі «Соціально-кримінальна харак-
теристика «п’ятої влади», який підготувала група науковців,
широко використовуючи матеріали колишнього Координацій-
ного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочин-
ністю при Президентові України і  опублікувала в кількох
вересневих (за 3-7 вересня 1996 р.) номерах газети «Вечірній
Київ» під загальною назвою «Мафія», зазначалося, що «п’ята
влада»  «...володіє реальними важелями впливу на державні
органи всіх рівнів, на визначення нашого економічного ре-
жиму, правоохоронні інститути, на засоби масової інформації,
на формування громадської думки ...».

Про рівень криміналізації українського суспільства в перші
роки нашої незалежності свідчать статистичні дані, що характе-
ризують динаміку злочинності в країні. Не навантажуватиму вас
цифрами, назву лише найнеобхідніші для загальної картини:  

1995 рік – зареєстровано понад 580 тисяч злочинів, на
13,5 відсотка більше, порівняно з 1994 роком;

1996 рік -  зареєстровано понад 617 тисяч злочинів, що
звісно, дестабілізувало ситуацію в державі і викликало се-
рйозне занепокоєння громадян. Як зазначав один із україн-
ських дослідників, вивчення громадської думки киян того часу
показало, що 57,9 % респондентів почуваються неспокійно
увечері, навіть коли перебувають у своєму помешканні. 

Не загальмувався і процес «хабаризації» в незалежній Ук-
раїні, який має безпосереднє відношення до корупції:

1995 рік – зареєстровано 1840 фактів хабарництва, що на
19,4 відсотка більше, порівняно з 1994 роком;

1996 рік -    зареєстровано 1905 фактів хабарництва. 
За 2005-2010 роки в Україні щорічно порушувалося

близько трьох тисяч кримінальних справ  відносно хабарників.  
Однак маю зазначити, що висока латентність корупційних

правопорушень  (в тому числі і хабарництва) не дозволяють
об’єктивно оцінити масштабність і ступінь поширеності коруп-
ції як суспільно небезпечного явища. За підрахунками науков-
ців, які вивчають і досліджують це явище, частка виявлених
корупційних правопорушень не перевищує одного відсотка від
фактично здійснених.

Особливе занепокоєння викликають наслідки судового
розгляду справ.  Наприклад, у 2011 році з числа направлених
до суду органами прокуратури   850 адміністративних справ
відносно 943 суб’єктів відповідальності за корупційні право-
порушення, до адміністративної відповідальності притягнуто
599 осіб. Закрито провадження судами 59   адміністративних
справ,   із них 47 – за відсутності події і складу правопору-
шення.   Необґрунтоване намагання притягнути до відпові-
дальності осіб за корупційні правопорушення (складання
адміністративного протоколу), певною мірою пов’язане з не-
достатньою підготовкою спеціально визначених суб’єктів у
сфері протидії корупції.
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Узагальнення фактів показало, що протидія корупції в Ук-
раїні в основному спрямована проти суб’єктів відповідаль-
ності за корупційні правопорушення, що обіймають посади на
найнижчому рівні. Відповідальності уникали корупціонери, які
займали високі посади в органах державної влади, депутати
усіх рівнів, і,  насамперед, народні депутати України. Я вва-
жаю, що і сьогодні потребує    удосконалення  структура спе-
ціально визначених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Антикорупційне законодавство України того часу, давало
певну можливість   протидіяти корупції. Наголошу:  антикоруп-
ційне законодавство  – це той правовий грунт, на якому слід
проводити докорінні перетворення в механізмі антикорупцій-
ної протидії. І хоча воно нині в цілому відповідає суспільним
запитам, однак все ж з метою посилення протидії корупції по-
требує певного удосконалення.

Механізми зменшення корупції
у відносинах влади і бізнесу

До уваги читачів пропоную, як на мій погляд, найбільш
очевидні механізми, що можуть зменшити рівень корупції у
відносинах влади і бізнесу.

Насамперед, це заходи по забезпеченню свободи бізнесу,
що самі по собі зменшують залежність бізнесменів від чинов-
ників.

За даними міжнародної компанії Heritage Foundation Ук-
раїна за цими показниками в 2010 р. опинилася у хвості із 185
країн світу. Як зазначав Президент Американо-української ді-
лової ради Морган Вільямс: «Україна все ще лише початково
відкрита для бізнесу. Аби створити дійсно стабільний розвиток
потрібно стати країною, відкритою для бізнесу повністю.
Майже всі рейтингові агентства ставлять Україну в число ос-
танніх  країн світу, коли мова заходить про свободу бізнесу,
простоту його ведення, раціональну нормативно-правову
базу, однакові для всіх умови ведення. Поки це не відбудеться
економіка України буде розвиватися повільно і хворобливо».

Не менш  важливим завданням є формування антикоруп-
ційних стратегій самого бізнесу. На сьогодні крупний бізнес в
немалій мірі відповідальний за високий рівень корупції, ос-
кільки продовжує використовувати її як своєрідні інструменти
розвитку і самозахисту. Водночас  заради об’єктивності слід
відзначити, що значна частина крупних бізнесменів починає
розуміти: без дотримання цивілізованих правил функціону-
вання ринкової економіки вирішення будь-яких питань з євро-
пейським бізнесом просто неможливе.

Таким же важливим антикорупційним механізмом є змен-
шення обсягів «тіньової» економічної діяльності. У загальному
обсязі економіки України за даними експертів тіньовий сектор
складає від 40 до 50 відсотків. Функціонувати такий обсяг еко-
номіки може тільки завдяки корупційному прикриттю. Це дуже
близько до показників африканських країн. В країнах Західної
Європи цей показник не перевищує 10-15 відсотків.

Для того, щоб зрозуміти, що у практичному житті означає
така висока питома вага «тіньової» економічної діяльності, на-
веду такі дані: сьогодні майже кожний п’ятий українець, з тих,
що працюють, не платить податків. За оцінками Федерації ро-
ботодавців, у «тіньовій» економіці задіяні понад п’ять мільйо-
нів громадян України. Вони одержують зарплату в конвертах,
з якої не нараховуються податки. Таким чином сприяють
збільшенню дефіциту Пенсійного фонду.

Зазначу, є декілька причин,  чому майже половина підпри-
ємців ховається  від держави у «тінь». 

Перша – це безгосподарність держави, яка після одер-
жання незалежності перше десятиліття майже не управляла
економікою, посилаючись на принцип, мовляв ринкова еконо-
міка сама себе відрегулює. Але цього не сталося. Цей при-

нцип діє тільки у розвинутій ліберальній економіці. 
Друга – в «тінь» економіку заганяє відсутність комфортних

умов для бізнесу, а саме: високі податки, тиск державного апа-
рату, кримінальна корупція, відсутність свободи бізнесу.

І третя – максимально високий рівень контролюючих ор-
ганів, які власне своїми безперервними перевірками заганя-
ють економіку в «тінь».  Водночас, за неправомірну вигоду,
«кришують» тіньову економіку, охоплюють її. Спеціалісти
стверджують, що навіть для бухгалтера середньої кваліфікації
немає ніякої проблеми виявити «тіньові» фінансові операції,
але це, знову ж таки за неправомірну вигоду, не робиться.

Кількість кримінальних справ відносно податківців (сьо-
годні це фіскальна Служба) переконує, що більшість з них
пов’язана саме з укриттям податкових зловживань.

Спроба вирішити цю проблему прийняттям кодексу опо-
даткування, на мій погляд, не вдалася. Передовсім тому,  що
не взятті до уваги кардинальні відмінності умов введення ма-
лого і великого бізнесу. Оскільки абсолютно очевидно, що
малий бізнес, окрім офіційних податків, вимушений складати
колосальні корупційні збори.  Зокрема за те, щоб йому дали
можливість продавати, купувати, за  одержання різного роду
преферацій, пільг тощо. Принципово інша взаємодія цих двох
видів бізнесу з криміналом.

У середнього бізнесу, крім особистої охоронної служби є
можливість опиратися також на силові структури, чого немає
малий бізнес. Саме тому, він завжди функціонує майже на
межі виживання.

З цією проблемою тісно переплітається проблема рефор-
мування органів оподаткування, як найбільш корумпованого
державного органу.

Без цього гроші малих підприємств, як і раніше, йтимуть
не в бюджет, а в кишені податківців. І головне – проблема
формування в Україні середнього класу, як основи демокра-
тичної держави, не буде вирішено ще багато десятиліть.

Власне  це дає підстави для висновку, що процес створення
приватного сектору  в Україні поступово все більше криміналізу-
вався і корумпувався. Лауреат Нобелівської премії в галузі еко-
номіки Джозеф Стігліц у зв’язку з цим зазначав, що з найбільших
експериментів минулого століття – перехід до ринкової економіки
в країнах колишнього СРСР – фактично провалився. «Цей про-
цес мав призвести до безпрецедентного зростання добробуту, а
замість цього вилився в безпрецедентне зростання бідності та
нерівності», - сказав він на річних зборах Європейського банку
реконструкції і розвитку в Лондоні. Повноцінному переходу до
ринкової економіки на пострадянському просторі перешкоджають
два чинники: відсутність «верховенства права» і погано прове-
дена приватизація. Розподіл державної власності через «квазі-
локальні» або повністю кримінальні механізми привів до
довгострокових негативних наслідків, відзначив економіст. «Якщо
ви отримали активи $1-2 млрд. шляхом незаконної приватизації,
ви боїтеся, що наступний уряд їх відбере, тому вважаєте за
краще не реінвестувати гроші у своїй країні, а якнайшвидше ви-
везти їх». Діючи таким чином, «олігархи користуються перева-
гами обох світів: недоторканністю прав приватної власності за
кордоном і слабкими місцями закону у своїх країнах», - констату-
вав Стігліц. Саме такий сценарій характерний для протиправної
діяльності екс прем’єр-міністра України П. Лазаренка.

У Декларації про державний суверенітет України наголо-
шується  прагнення «створити демократичне суспільство».
Демократія передбачає панування основних принципів: легі-
тимність ґрунтується на примиренні індивідуального та колек-
тивного; люди послуговуються рівними правами; закон –
понад усе; держава відділена від суспільства і є його репре-
зентативним інструментом.

На жаль, поки що жоден із вказаних демократичних при-
нципів не діє в Україні повною мірою, а скоріше є в зародко-
вому стані. 
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На цьому моменті я перерву свою розповідь про корупцію
у відносинах влади і бізнесу  й дам вам відпочити від акаде-
мічного стилю, мови цифр, певних наукових пояснень, поси-
лань і висновків. Мої колеги по оперативній, правоохоронній
роботі зрозуміють, що такі «відпочинки» я роблю для допит-
ливого, але ще не підготовленого читача, тобто, ще не спро-
можного одразу, на одному подиху сприйняти усю ту
інформацію, що пропонує автор. Для тієї молоді, яка прагне
знати і розуміти історичну правду, аналізувати, враховуючи
прочитане,  ситуацію в політичній, правоохоронній, економіч-
ній та інших сферах  життя нашої держави.

Подальший розвиток подій
Власне тому повернуся до своєї освітянської роботи. Отже

з тридцятого червня 1995-го я – генерал Гвоздецький -  пра-
цюю ректором Київського інституту МВС України. Його ад-
реса: Київ, вул. Кудряшова, 8.  Чому назвав адресу?
Слідкуючи за  розвитком сюжету ви розгадаєте самі цю неве-
личку, абсолютно безхитрісну інтригу.    

А тим часом події розвивалися з блискавичною швидкістю.
Вже першого вересня цього ж, 1995-го, Інститут був рефор-
мований (можна читати – ліквідований) у факультет підготовки
кадрів спеціальних підрозділів кримінальної міліції Української
академії внутрішніх справ. Мене призначають начальником
цього факультету.   

За період функціонування факультету тут були підготов-
лені сотні фахівців для спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю, Державної служби боротьби з
економічною злочинністю та інших оперативних підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України. Чимало  з них і тепер
працюють в підрозділах Національної поліції і, зустрічаючись,
з теплом згадують свій факультет, із гордістю за свою альма-
матер повторюють слова нашого факультетського гімну   «На
Кудряшова факультет...». 

Саме тут, на Кудряшова, хтось із колег якось сказав мені,
мовляв, незабаром у тебе ювілей - виповнюється двадцять

років служби на керівних посадах в органах внутрішніх справ.
Навіть дату точну назвали - 29 квітня 1999 року. А ще запи-
тали, чи пам’ятаю я скільки за цей період у мене було заступ-
ників. Я пам’ятав імена усіх, а от скільки саме? Підрахував.
Цифра вийшла дуже гарна – тридцять три.  Тоді й виникла
ідея запросити їх на зустріч з курсантами факультету.  До 29
квітня ще було трохи часу на підготовку такої зустрічі. Запро-
сили усіх моїх колишніх заступників.

У день зустрічі, о шістнадцятій годині до актового залу фа-
культету підготовки кадрів спеціальних підрозділів криміналь-
ної міліції Національної академії внутрішніх справ України
(вул. Кудряшова - 8) прибули: Столига Василь Григорович, Яв-
дошенко Петро Прокопович, Сіпунов Сергій Герардович, Бог-
дан Микола Андрійович, Сябро Микола Іванович, Хоменко
Валерій Іванович, Мачача Олександр Петрович, Бабанюк Во-
лодимир Васильович, Кухарук Василь Володимирович, Кру-
чок Василь Іванович, Нечипоренко Микола Борисович, Білоус
Віктор Тарасович, Гарлицький Володимир Станіславович, Пу-
гачов Сергій Євгенович, Панасенко Віктор Миколайович, Жи-
тинський Леонід Степанович, Шевченко Григорій
Митрофанович,  Чкалов Віталій Леонідович, Макаринський
Микола Мусійович, Шамрай Василь Олександрович та інші. 

Зустріч відбулася за участю курсантів факультету і мала
велике виховне значення для них. Молодь уважно і з цікавістю
слухала корифеїв. Перед ними стояла «жива історія».  За-
ступники розповідали курсантам про свою, сказати б, буденну
роботу. Але це були захоплюючі історії з оперативної прак-
тики. Немало з них увійшли в ос2вітню програму факультетів,
що готують фахівців для оперативних служб. Зустріч за-
пам’яталася усім. Курсанти говорили: хотілося б, щоб такі
свята відбувалися частіше.

До слова, пізніше, якщо точніше, то наприкінці 2013-го, я
підрахував: станом на жовтень того (2013) року у мене було
сорок чотири  заступники. Серед них: п’ять генералів (Харла-
мов О.В., Білоус В.Т., Черних С.П., Гарлицький В.С., Проценко
Т.О.), вісімнадцять полковників, дев’ятнадцять  підполковни-
ків,  два майори.

Під час «круглого столу».   (зліва направо) Гвоздецький В.Д.,Бевз О.А., Скавуляк З. Іщенко
О.М., Король В., Кондратьєв Я.Ю. та ін.
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Скажу відверто, мені комфортно працювалося на
Кудряшова. Я жив у приємній мені освітній стихії. Разом
з моїми колегами ми із звичайних курсантів творили
професіоналів, намагалися дати їм якомога повніше не-
обхідні для фаху знання і вказати шляхи до здобуття
широких знань, без яких у нашій професії не обійтися.  

Я з особливим почуттям вдячності за спільну працю
пишу на цих сторінках імена своїх колег по роботі на
Кудряшова: 

полковника міліції Охріменка Володимира Архипо-
вича – проректора Інституту з навчальної та наукової
роботи; 

полковника міліції Шевченка Григорія Митрофано-
вича – проректора Інституту, заступника начальника фа-
культету по службі;

полковника міліції Шамрая Василя Олександровича
– заступника начальника факультету з навчальної та на-
укової роботи;   

підполковника міліції Чкалова Віталія Леонідовича –
заступника начальника факультету по службі;

підполковника міліції Яременка Анатолія Миколайо-
вича – заступника начальника факультету по тилу;  

підполковника міліції Головащенка Олександра
Олександровича – заступника начальника факультету з
господарчих питань;

підполковника міліції Макаринського Миколу Мусійо-
вича - заступника начальника факультету по службі;

Шепеля Миколу Андрійовича – заступника декана
юридичного факультету з навчально-методичної роботи.

А також звертаюся зі щирою вдячністю до керівників
кафедр, до всього науково-педагогічного персоналу, на-
чальників курсів і їх заступників, керівників служб, пра-
цівників, курсантів і студентів нашого факультету,
сердечно дякую їм за співпрацю.  

Вочевидь ви помітили, в попередньому рядку я ска-
зав «курсантів і студентів» факультету. Річ у тім, що на-
прикінці  2000 року факультет  підготовки кадрів
спеціальних підрозділів кримінальної міліції Національ-
ної академії внутрішніх справ України  реформується у
юридичний факультет (цивільний). А начальник факуль-
тету генерал Гвоздецький В.Д., на початку 2001 року
звільняється з органів внутрішніх справ на пенсію і пра-
цює деканом юридичного факультету Академії до 2003
року. На   факультеті навчаються цивільні особи, сту-
денти, за кошти фізичних та юридичних осіб, які після
закінчення навчання не мають жодного відношення до
системи Міністерства внутрішніх справ України. 

Щиро зазначу, що робота на посадах ректора Київ-
ського інституту МВС, начальника факультету підготовки
кадрів спеціальних підрозділів кримінальної міліції, де-
кана юридичного факультету Національної академії
внутрішніх справ України принесла мені не тільки задо-
волення, а й великий, новий для мене досвід. Це був пе-
ріод становлення мене як освітянина і науковця. Я встиг
написати і 1997 року успішно захистити у Спеціалізова-
ній вченій раді Київського національного  університету
імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на
тему „Організована злочинність як об’єкт соціально-фі-
лософського аналізу” і мені було присуджено науковий
ступінь кандидата філософських наук. Відчуваю певне
здивування читача: чому дисертація про організовану
злочинність, а не на тему БХСС чи боротьби зі злочин-
ністю у сфері економіки? Відповім відверто. Я свідомо
сам собі ускладнив  завдання, щоб потім ніхто не ска-
зав, мовляв, начальник, дав вказівку, йому написали і

т.д. Такі випадки в той час були. У службі боротьби з ор-
ганізованою злочинністю я не працював жодного дня.
Писав дисертацію  спокійно. Результати наукового ана-
лізу спонукали мене до розширення «поля» досліджень.
Робота була мені до снаги і до вподоби. Коли на захисті
один із членів спеціалізованої Вченої ради запитав,
чому я обрав для дисертації саме філософський аналіз,
то відповідь моя була такою: «Переконаний, без філо-
софського осмислення проблеми не можна виробити ді-
йові заходи щодо її подолання». Ці слова викликали
оплески вчених. Усі члени Вченої ради проголосували
«за». Отже, я успішно захистив кандидатську дисерта-
цію.  А згодом Вченою радою Національної академії
внутрішніх справ України  мені було присвоєно вчене
звання доцента  кафедри оперативно-розшукової діяль-
ності. 

***
2003 року в моєму житті стаються певні зміни. Так

сталося, що Голова Правління Національної акціонерної
страхової Компанії «Оранта» Валентина Петрівна Лев-
ченко і керівник кадрового апарату Компанії Юлій Ста-
ніславович Лаган запросили мене на роботу до
«Оранти». Я залишився працювати за сумісництвом  на
посаді професора кафедри адміністративного права На-
ціональної академії внутрішніх справ України. Але ос-
новним місцем праці стала Національна акціонерна
страхова  компанія «Оранта», куди мене призначили ди-
ректором Департаменту правової підтримки. 

Робота в цивільній організації для мене була новою.
Однак практичний досвід і теоретична підготовка дали
можливість за короткий термін вивчити нормативну базу,
яка регламентує діяльність страхового бізнесу, і
швидко, як кажуть, увійти в тему. На перших порах у ко-
лективі сприймали «новенького», і щонайперше молодь,
з певним скептицизмов. Мовляв, тут комп’ютеризовано
усе, а старше покоління до цього не звикло і тому по-
дібне. Але, коли побачили, що з комп’ютером ми на-
справді друзі, що на запитання, з якими звертаються до
мене (допускаю, що на перших порах це були переві-
рочні запитання) ми разом знаходимо аргументовані від-
повіді, то цілком щиро йшли до мене за порадою. Я
радів, коли міг чимось допомогти.

Робота в страховій Компанії виявилася цікавою, на
мій погляд, корисною для мене. І, сподіваюся, я зміг
бути корисним і для Компанії, і для своїх колег. Мені з
ними працювалося легко і приємно. Я з вдячністю зга-
дую голів Правління Компанії, за керування яких мені
випала честь працювати в «Оранті»:   Левченко Вален-
тину Петрівну, Заваду Олександра Леонідовича, Спілку
Олега Вікторовича. Це високоосвітчені фахівці, умілі ке-
рівники і прекрасні люди. Там же, в «Оранті», я зус-
трівся з Грищенком Валерієм Михайловичем -
заступником Голови Правління Компанії. Валерій Ми-
хайлович колишній працівник органів внутрішніх справ,
глибоко порядна, комунікабельна людина, досвідчений
управлінець.

Щиро дякую своїм колегам - заступникам керівника
Департаменту правової підтримки  Національної акціо-
нерної страхової Компанії «Оранта»   Анатолію Лапку,
Віталію Чкалову і Дмитру Панеполяку, з якими комфор-
тно і результативно ми працювали.  Я мав намір зали-
шатися в «Оранті» надовго, але пропрацював до
вересня 2005 року. Й на те була вагома причина.

Далі буде 
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КПК України встановлений порядок
розслідування кримінального право-
порушення (злочину – у формі досудо-
вого слідства, кримінального
проступку  – у формі дізнання).

Найактуальнішим є те, що на ор-
гани досудового розслідування покла-
дено захист особи, суспільства та
держави від кримінальних правопору-
шень. Охорона прав, свобод та закон-
них інтересів учасників кримінального
провадження. 

Прокурорська, слідча та судова
практика свідчить: чим раніше розпо-
чато слідство, тим більше можливос-
тей для розкриття злочину. 

Тому, важливим є діяльність проку-
рора на початку досудового розсліду-
вання щодо забезпечення
своєчасного, повного та достовірного
внесення інформації до ЄРДР, а також
нагляд за додержанням законів на цієї
стадії у формі процесуального керів-
ництва.

Виконуючи функцію, передбаченої
ст. 121 Конституції України про нагляд
за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову ді-
яльність, дізнання, досудове слідства,
прокурор керується вимогами КПК и
ЗУ «Про прокуратуру» та підзакон-
ними актами. 

При здійсненні прокурорського на-
гляду прокурор зобов’язаний своє-
часно виявляти приховування
кримінальних правопорушень від об-
ліку в органах поліції та в інших орга-

нах перевіряти виконання закону з ви-
щевказаному питанню.

Несвоєчасне розслідування,
сприяє правопорушникам можливість
приховати докази злочину, перешкод-
жати встановленню істини та уникнути
кримінальної відповідальності, що є
порушення принципу незворотності
покарання.

Своєчасне досудове слідство, а
також прокурорський нагляд за вико-
нанням норм КПК та інших законів при
їх провадженні є суттєвою гарантією
швидкого розкриття правопорушень,
всебічного, повного і неупередженого
розслідування, а в результаті, вине-
сення судом законного, обґрунтова-
ного та справедливого вироку.  

Але в новому КПК від 2012 року,
виникло багато суттєвих проблем, у
тому числі  щодо прийняття заяв, по-
відомлень про вчинене кримінальне
правопорушення.

Так, ч.1 ст. 214 КПК України перед-
бачено обов’язок слідчого, прокурора,
але не пізніше 24 годин після подання
заяви, повідомлення про вчинене кри-
мінальне правопорушення або само-
стійного виявлення ним з будь-якого
джерела такого діяння, внести відпо-
відні відомості до ЄРДР і розпочати
розслідування.

З цього починається кримінальний
процес про вчинення або підготовлю-
ване кримінальне правопорушення.

Ця норма не передбачає спеціаль-
них правил, тобто особливій порядок,

відкриття кримінального провад-
ження, як було в КПК України від 1960
року щодо порушення кримінальної
справи різних категорій. Наприклад,
справи, які порушувалися тільки за
скаргою потерпілого: навмисне легке
тілесне пошкодження: побої та зну-
щання, тощо.      

Відкриття кримінального провад-
ження – це рішення застосування про-
цесуального права, котрий
здійснюється в формі внесення відпо-
відних відомостей до ЄРДР, що дає
юридичну можливість проведення всіх
необхідних слідчих дій, а також засо-
бів процесуального примусу.

Заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення або са-
мостійного виявлення їх ознак слід-
чим, прокурором є юридичними
фактами, що породжують проце-
суальні правовідносини, які дають по-
чаток досудового розслідування. 

Основній зміст обов’язку слідчого,
прокурора, після подання  заяви, пові-
домлення про вчинене кримінальне
правопорушення або самостійного ви-
явлення ним з будь-якого джерела та-
кого діяння полягає у встановленні
наявності або відсутності в події, що
встановлюється, кримінальне право-
порушення. Така їх діяльність має піз-
навальний характер.        

Однак порядок збирання та пере-
вірки первинної інформації до початку
досудового розслідування не встанов-
лено. 

Кандидат юридичних наук, прокурор відділу
Головного слідчого управління 

Генеральної прокуратури України, 
старший радник юстиції,

докторант Національного
транспортного

університету, видатний юрист України
Володимир КЛОЧКОВ

РОЗГЛяД ЗАяв, ПОвІДОмЛЕНь 
ПРО вчиНЕННя 

кРимІНАЛьНих ПРАвОПОРУшЕНь 
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Тому, метою наукового дослід-
ження є встановлення та вирішення
проблеми розгляду заяви  та повідом-
лення про кримінальне правопору-
шення. 

У зв’язку з цим в правоохоронних
органах, які у встановлених законом
випадках  проводять розслідування
злочинів, а також в теорії прокурор-
ського нагляду, кримінально-проце-
суального законодавства та в інших
галузях права існують різні розуміння
та тлумачення.

Так, одні вважають, що процедури
попередньої (дослідчої) перевірки
немає, а інші навпаки, стверджують,
що вона існує як етап, об’єднаний з
різними стадіями кримінального про-
цесу.

Аналіз чинного КПК показав, що він
не передбачає окремої, системної
процедури попередньої (дослідчої) пе-
ревірки, яка була раніше.

Однак перевірка первинних відо-
мостей  про кримінальне правопору-
шення лише у мінімальному вигляді,
деякими елементами, в крайнє стис-
лому вигляді все ж існує. 

Так, відповідно ч. 1 ст. 214 КПК Ук-
раїни слідчий, прокурор може само-
стійно виявляти з будь-якого джерела
кримінальне правопорушення.

Строк перевірки первинних відо-
мостей  про кримінальне правопору-

шення у даному випадку може бути
понад 24 годин.

Цим джерелом є виявлення інфор-
мації слідчим, прокурором про кримі-
нальне правопорушення під час
виконання ними службових обов’язків
на стадії іншого досудового слідства,
працівниками оперативних підрозділів
за результатами проведення заходів,
спрямованих на виявлення злочину,
надходження інформації з інших орга-
нів державної влади, через засоби ма-
сової інформації тощо. 

У даному випадку, при виявленні
кримінальне правопорушення, праців-
ником правоохоронного органу, ви-
никло запитання, який документ
повинен складатися. З врахування
прокурорсько-слідчої практики, таким
документом є рапорт, який переда-
ється керівнику органу досудового
розслідування.   

На великий жаль, ця проблема,
суттєво залежить у стислому строку
перевірки первинних відомостей про
злочин, оскільки важко об’єктивно і
правильно це зробити.   

Перевірку після подання  заяви,
повідомлення, у тому числі з відповід-
ними документами, необхідно прово-
дити тоді, коли неможливо зробити
висновок про наявність чи відсутність
підстав для внесення відомостей до
ЄРДР і початку розслідування.

При перевірки первинних відомос-
тей про кримінальне правопору-шення
може виникнути необхідність застосу-
вання спеціальних знань у різних галу-
зях науки, техніки, мистецтва тощо. 

Відповідно до вимог законодавства
за відсутності ознак злочину за наяв-
ності певних обставин,  слідчий, про-
курор може не вносити відповідні
відомості до ЄРДР. До таких обставин
відносяться: відсутність події злочину,
відсутність складу злочину, у тому
числі недосягнення особою до вчи-
нення суспільно небезпечного діяння
віку, при досягнення якого можлива
кримі-нальна відповідальність. Необ-
хідно мати на увазі, що до складу зло-
чину належать об’єкт, об’єктивна
сторона злочину, суб’єкт. суб’єктивна
сторона злочину [ ]. Якщо буде відсут-
ній один елемент цього складу зло-
чину, то дає право слідчому,
прокурору не вносити відповідні відо-
мості до ЄРДР.   

Тому, з метою перевірки первинної
інформації до початку досудового
слідства, у разі необхідності, слідчий
та прокурор повинен відбирати пояс-
нення, призначати ревізію, докумен-
тальну перевірку, залучати
спеціалістів, тощо, пропоную прово-
дити перевірку протягом до семи днів. 

На підставі викладеного, пропоную
ч.1 ст. 214 КПК України доповнити дру-
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гим реченням і викласти у такій редак-
ції: «Якщо у цій заяві, повідомленні
про вчинене кримінальне правопору-
шення немає точних даних про зло-
чин, то слідчий, прокурор, з метою
підтвердження або спростування
факту його заподіяння, проводить пе-
ревірку протягом до семи днів», далі
за текстом. 

Проте, з метою викорінення  тяга-
нини щодо перевірки первинної інфор-
мації заяв та повідомлень про
вчинене кримінальне правопору-
шення, необхідно встановити та до-
тримуватися пропонуємого порядку. 

Зокрема, зобов’язати слідчого,
прокурора до якого надійшла заява,
повідомлення про вчинене кримі-
нальне правопорушення щодо вбив-
ства; спричинення тяжких тілесних
пошкоджень; грабіж; розбій;  диверсія;
вибух потягу, літака; зґвалтування; по-
рушення вимог законів про охорону
праці, що спричинило загибель
людей; зґвалтування; масові безпо-
рядки, не пізніше 24 годин вносити
відповідні відомості до ЄРДР і розпо-
чати розслідування. 

Цей порядок повинен контролюва-
тися органом, де працює слідчий, і за
яким здійснюється прокурорський на-
гляд. 

Інформація про такі злочини
швидко передається та розповсюджу-
ється, має значний резонанс і тому
підтверджується. Наприклад, знай-
дено труп з насильственними озна-
ками смерті або особа з великими
тілесними пошкодженнями достав-
лена до лікарні чи інших закладів охо-
рони здоров’я, з яких надійшла
інформація  до працівників Національ-
ної поліції, дорожньо-транспортна
пригода з загиблими та тілесними по-
шкодженнями, що  свідчить про наяв-
ний склад злочину в діях певної
особи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Слід звернути увагу на те, що
особа попереджається про кримі-
нальну відповідальність за завідомо
неправдиве повідомлення про вчи-
нення злочину, передбачену ст. 383 КК
України, крім випадків надходження
заяви або повідомлення поштою чи
зв'язком іншого виду.

У зв’язку з цим слідчий та прокурор
повинен не робити тривалу перевірку,
а як можна швидше внести відомості
до ЄРДР та почати розслідування.

Якщо надійшла заява, повідом-
лення про злочини: невиплата заро-
бітної плати, стипендії або пенсії за
два місяця: про фіктивне підприєм-
ство; про вчинене кримінальне право-
порушення щодо доведення до
банкрутства; забруднення або псу-
вання земель; порушення правил охо-

рони земель; забруднення атмосфер-
ного повітря, (в якому важко встано-
вити, що є чи немає шкідливих
речовин); забруднення моря (де, не
видно шкідливих матеріалів, речовин,
відходів, а є медузи); злочини у сфері
використання електронно-обчислюва-
них машин, систем комп’ютерних
мереж та про інші злочини, для під-
твердження яких мають бути певні до-
кументи, призначення та проведення
ревізій, неможливо зробити висновок
про наявність чи відсутність підстав
для внесення відомостей до ЄРДР, то
проводиться перевірка протягом до
семи днів.

Викладене дозволяє зробити ви-
сновок, що  в ч.1 ст. 214 КПК встанов-
лені такі правила. 1. Вносити
відповідні відомості до ЄРДР може
тільки певний суб’єкт, тобто слідчий та
прокурор. 2. Рішення про внесення ві-
домостей до ЄРДР може бути при-
йнято на підставі заяви, повідомлення
про вчинене кримінальне правопору-
шення або після самостійного вияв-
лення ним з будь-якого джерела
обставин такого правопорушення.
Тобто слідчий, прокурор роблять кри-
мінально-правову оцінку відомостей,
викладених у такої заяві, повідом-
ленні. 3. Це рішення повинно бути
своєчасним, обґрунтованим, не піз-
ніше 24 годин після надходження
заяви, повідомлення до правоохорон-
ного органу. 4. Прийняття рішення про
початок досудового розслідування не
може бути в залежності, розкроюють
чи не розкроюють кримінальне право-
порушення. 5. Відкриття криміналь-
ного провадження починається з
внесення відповідних відомостей до
ЄРДР. Таке рішення має виключне
значення для юридичної практиці, ос-
кілки досудове розслідування (крім ог-
ляду події) не може починатися без
цього рішення. 

Крім того, в ч. 2 ст. 214 КПК вста-
новлено правило, що  досудове роз-
слідування розпочинається після
внесення відомостей до ЄРДР. 

З врахуванням викладеного вста-
новлена і така проблема.

За заявам, повідомленням, що ра-
ніше вчинені протиправні діяння, за
якими приймалося рішення про від-
мову в порушенні кримінальних справ
або їх закриття за КПК 1960 року,
знову надається юридична оцінка. 

Так, на автора покладене повнова-
ження (зональний принцип нагляду) і
закріплені такі області: Луганська, Жи-
томирська, Рівненська, м. Севасто-
піль, а тому відомо про кількість
порушених та закритих справ. До того
ж, вивчення  в Генеральній прокура-
турі Україні статистичних даних, звітів

про виконану роботу прокуратур об-
ластей за певні рокі показало, що від-
мова в порушених кримінальних або
закритих кримінальної справи багато
тисяч. 

Але існують факти, коли громадяні
повторно звертаються тепер до поліції
та інших правоохоронних органів, за
якими вносяться відомості до ЄРДР.

Вважаю, що ці рішення не зовсім
правильним, оскільки такі рішення (по-
станови) не скасовані.

При цьому необхідно мати на увазі
ст. 61 Конституції України, яка перед-
бачає неможливість двічі притягнути
особу до відповідальності за одне й те
саме правопорушення.  

З метою правильного і ефектив-
ного застосування ч.1 ст. 214 КПК, а
також єдиного підходу до практики від-
носно цієї норми, необхідно в наказі
Генерального прокурора України від
12 грудня 2012 р. «Про організацію ді-
яльності прокурорів у кримінальному
провадженні»; в нижчевказаної Ін-
струкції, затвердженої керівником
МВС про порядок ведення єдиного об-
ліку в органах поліції заяв і повідом-
лень про вчинені кримінальні
правопорушення доповнити про під-
стави відмови в реєстрації інформації
в ЄРДР. Такі заходи швидше вирішати
цю проблему і не будуть громіздкими
для ст. 214 КПК України, якщо її допов-
нити. 

Розглянемо іншу актуальну про-
блему. Мають місце багаточисельні
факти про невнесення слідчим, проку-
рором, відомостей до ЄРДР на заяву
або повідомлення про вчинене кримі-
нальне правопорушення. Втім заявни-
кові про це письмово не
повідомляється.

Вивчення норм КПК України пока-
зало, що його норми не мають в
обов’язок слідчого, прокурора пові-
домляти заявника про відмову вне-
сення до ЄРДР та почати
розслідування.

Лише ст. 111 КПК України передба-
чає, що повідомлення у криміналь-
ному провадженні здійснюється у
випадках, передбачених цим Кодек-
сом. Однак, редакція цієї статті не міс-
тить повідомлення про невнесенні до
ЄРДР, за заявою, повідомленням про
вчинене кримінальне правопору-
шення.

Однак виникає запитання, чи від-
повідає таке рішення прокурора, слід-
чого та органу поліції  щодо заяв та
повідомлень про вчинене кримінальне
правопорушення, принципу верховен-
ства права та конституційним правам
людини?

Конституція та законодавство Ук-
раїни, відомчі нормативні акти, приді-
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ляють велику увагу розгляду заяв і
скарг.

Так ч. 1 ст. 8 Конституції України
передбачено, що в Україні визнається
і діє принцип верховенства права. У
подальшому цей принцип знайшов за-
кріплення в низці законів, у тому числі
у ст. 8 КПК України.

Відповідно ст. 22 Основного Закону
у разі прийняття нових законів чи вне-
сенні змін до законів не допускається
звуження змісту та обсягу права і сво-
бод людини. Для кримінального про-
цесу це означає можливість розвитку
законодавства в напрямі зміцнення га-
рантій прав і свобод, недопустимість
звуження прав учасників цього про-
цесу. 

Але, незважаючи на це, слідчий,
прокурор, не вносячи відомості до
ЄРДР на заяву або повідомлення про
вчинене кримінальне правопору-
шення, заявникові про це письмово не
повідомляє.

Закон України «Про звернення гро-
мадян» не передбачає порядок роз-
гляду заяв і повідомлення про
вчинене кримінальне правопору-
шення. Але в ньому встановлено пра-

вило обов’язкового письмового пові-
домлення заявника про прийняте рі-
шення.   

Базовий характер реалізації прав
громадян на звернення має загальна
Декларація прав людини. Так, ст. 8 пе-
редбачає, що кожна людина має
право на ефективне відновлення ком-
петентними національними судами у
разі порушення її основних прав, на-
даних Конституцією або законами.

У відповідної Інструкції, затвердже-
ної керівником МВС про порядок ве-
дення єдиного обліку в органах поліції
заяв і повідомлень про вчинені кримі-
нальні правопорушення передбачено,
якщо вони надійшли до органу поліції
і в яких відсутні відомості, які вказують
на вчинення кримінального правопо-
рушення, після їх реєстрації в журналі
ЄО доповідається уповноваженим
працівником чергової частини началь-
никові органу поліції або особі, яка ви-
конує його обов'язки, для розгляду та
прийняття рішення згідно із ЗУ «Про
звернення громадян» або Кодексом
України про адміністративні правопо-
рушення. 

Однак це не закон, а лише відом-

чий нормативний акт, а тому не обла-
дає високою юридичною силою для
обов’язкового його виконання проку-
рором та  слідчих всіх органів досудо-
вого розслідування. 

До того ж, ці законодавчі акти не
поширюються на порядок розгляду
заяв і скарг громадян, установлений
КПК України.  

Оскільки  КПК України не передба-
чає проведення дослідчих перевірок
та відмови в проведені кримінального
провадження, необґрунтовані рішення
про невнесенні цих заяв до ЄРДР, при-
зведуть до оскарження їх у суді, а
якщо вони не будуть задоволені, то
можуть бути підставою  для оскар-
ження до Європейського Суду з прав
людини (далі ЄСПЛ). 

Так, у справі «Сердюк проти Ук-
раїни» від 12 березня 2015 року
(заява № 61876/08) цей Суд вказав,
що органи влади зобов’язані вжити
всіх розумних заходів для збереження
доказів, які стосуються підозрілої
смерті.

Відповідно до матеріалів справи
правоохоронному органу повідомлено
про подію злочину  через кілька годин
після настання насильницької смерті
сина заявниці. Але органам досудо-
вого слідства знадобився майже мі-
сяць, щоб відкрити кримінальне
провадження, що сприяло втрати до-
казів. 

Крім того, у справі «Кучерук проти
України» від 06 вересня 2007 року
(заява № 2570/04) ЄСПЛ передба-
чено, що слідство не відповідало ви-
мозі публічного контролю, оскільки
мати заявника майже 5 місяців не
була навіть проінформована про від-
мову  в порушенні кримінальної
справи за скаргою на жорстоке повод-
ження. 

Слід мати на увазі той факт, що
особа, яка направила заяву, повідом-
лення про вчинене кримінальне пра-
вопорушення, чекає на відповідь і
можливо готує відповідні матеріали
для забезпечення права на оскар-
ження бездіяльності  слідчого, проку-
рора, що полягає у невнесенні
відомостей про кримінальне правопо-
рушення до ЄРДР. 

Хоча ч.1 п. 1 ст. 303 КПК України
передбачено право оскарження на
бездіяльність  слідчого, прокурора, що
полягає у невнесенні відомостей про
кримінальне правопорушення до
ЄРДР, втім таке оскарження дій чи без-
діяльності тільки під час досудового
слідства.

До того ж, ст. 60 КПК України пе-
редбачає, заявник має право отри-
мати від органу, до якого він подав
заяву, документ, що підтверджує лише
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її прийняття і реєстрацію. Але зміст
цієї норми не вирішує вказаної про-
блеми.

Крім того, до цієї норми є таке заува-
ження. Не вказано строк направлення
цього документу заявнику, що дає мож-
ливість органу тривалий час не направ-
ляти це повідомлення на заяву.

Більш того, встановлені факти, коли
слідчі ГУ МВС України повідомляють
особу про початок досудового розсліду-
вання, посилаючись на ст. 214 п. 6 КПК,
що є не точним. Так, ця норма передба-
чає, що слідчий невідкладно у письмо-
вій формі повідомляє прокурора про
початок та підставу розслідування.

З врахуванням викладеного, автор
не ставити питання про доповнення КПК
України нормою про порядок оскар-
ження початку досудового розсліду-
вання. Оскільки за  24 годин після
подання заяви, повідомлення про вчи-
нене кримінальне правопорушення, не-
можливо всебічно, повно перевірити
первинні джерела інформації та отри-
мати інші суттєві данні. 

Якщо законодавець винесе зміни до
ч.1 ст. 214 КПК та нададуть прокурору,
слідчому повноваження проводить пе-
ревірку протягом до семи днів, то акту-
альним є оскарження  цього рішення
про відкриття кримінального провад-
ження.

Такі зміни до КПК не будуть обмежу-
вати права людини на судовий захист, і
будуть відповідати статям 8 ч. 3, 55 ч.
1,2 Конституції, а також вимогам ст. ст.
3, 21, ч. 2 ст. 22, ч.1 ст. 64 Основного За-
кону.  

Тому пропоную доповнити ч.2 ст. 214
КПК України і викласти в такої редакції.
Якщо слідчий або прокурор за заявою,
повідомленням про вчинення кримі-
нальне правопорушення проявив безді-
яльність про невнесене відомостей до
ЄРДР, то заявник це рішення може ос-
каржити в суд. 

Статті 203, 214 та інші норми КПК не
передбачають визначення понять
«заява», «повідомлення» про вчинення
кримінальне правопорушення та їх від-
мінність. У зв’язку з цим вважаю, що
заява – кримінальні –  процесуальний
документ, який повинен містити інфор-
мацію про конкретне кримінальне пра-
вопорушення.

Повідомлення може містити будь-
яку інформацію, Наприклад, про на-
дзвичайну поді, про крадіжку, про
пошкодження майна,  про ДТП. Як пра-
вило, повідомлення в поліцію (до
служби «102»), в прокуратуру надходять
мобільним або стаціонарним телефо-
нами. 

Заява, повідомлення про вчинення
кримінальне правопорушення пода-
ються  в усній і письмовий формі і мо-

жуть надіслати поштою чи іншим засо-
бом зв’язку або подаватися людиною. 

Якщо поліцейські відмовляється за-
реєструвати злочин, то необхідно мати
на увазі, це є порушенням закону та на-
дзвичайна подія. 

Навіть, якщо кримінальне правопо-
рушення незначне або не має перспек-
тив до розкриття  (наприклад, невідомі
дані про правопорушника, на місці події
не залишилися його сліди тощо), заяву
зобов’язані прийняти й зареєструвати.
На підставі ст. 214 КПК слідчий, проку-
рор повинен не пізніше 24 годин при-
йняти процесуальне рішення: внесті
відомості про кримінальне правопору-
шення до ЄРДР.   

На підставі викладеного, можна зро-
бити висновок, що слідчий, прокурор по-
винен надати заявникові юридично
грамотну і вмотивовану письмову відпо-
відь із посиланням на закони про при-
йняте рішення.

З метою виключення різного підходу
у правозастосовної практики та розу-
міння, тлумачення щодо цієї проблеми,
необхідно  ч. 4 ст. 214 КПК України (або
окремо частиною) доповнити другим ре-
ченням у такій редакції. 

Якщо слідчий або прокурор за за-
явою, повідомленням про вчинення кри-
мінальне правопорушення прийняв
рішення щодо невнесення відомостей
до ЄРДР, то повідомляє про це заяв-
ника. 

Актуальною залишається проблема
приховування від реєстрації заяв та по-
відомлень про правопорушення в тери-
торіальних органах поліції та відмова їх
внесення  до ЄРДР.

Приховування злочинів від реєстра-
ції заяв та повідомлень й безкарність
посадових осіб, які знизили вимоги  до
виконання законів, виконавчої дисцип-
ліни, дозволили ці порушення, нега-
тивно сприяє на слідчих, а також на
співробітників оперативних підрозділів,
на виконанні службових обов’язків.

Внаслідок чого, стали грубі пору-
шення норм КПК України, а також нор-
мативні акти МВС України щодо
прийому, реєстрації та розгляду заяв та
повідомлень про правопорушення. 

Ця негативна обставина не дозволяє
органам державної влади повністю от-
римати інформацією про склад злочин-
ності, її динаміку та структуру, а в
результаті, не точно обирається страте-
гія та тактика боротьбі зі злочинністю.      

Аналіз виступів міністрів внутрішніх
справ України   показав що вони вима-
гали припинити ганебну практику ук-
риття злочинів від обліку та наведення
порядку в обліково-реєстраційній роботі.
Не реагування працівників органів внут-
рішніх справ на звернення громадян про
злочини стала хронічною практикою.

Тому обґрунтовано виникає запи-
тання, а чому таке відбувається?

Вважаю, що однією з  причин є ви-
моги ст. 2 КПК України та інших законів
та відомчих актів про забезпечення
швидкого, всебічного розсліду-вання
правопорушень та невідворотності кри-
мінальної відповідальності.

Вивчення практики показало, що за
заявою, повідомленням про вчинення
злочину в територіальному органі поліції
проводять дії, спрямовані на його роз-
криття, а коли не знаходять підтвер-
дження щодо вчинення злочинних дій чи
не встановлюють особу,  яка їх скоїла,
або не бажають ї розкривати, то за ре-
зультатами перевірки матеріали спи-
сують, і тому  не вносять  ці відомості до
ЄРДР. Мають місце факти, коли такі по-
відомлення розглядалися як звичайні
скарги та необґрунтовано пересилались
на розгляд до інших установ та ві-
домств. 

Це робиться для того, щоб не погір-
шувати статистичної звітності щодо
фактичного рівня розкриття злочинів.

Таку існуючу  практику можна під-
твердити  наступними даними.

В Україні стан розкриття криміналь-
них правопорушень знаходиться дуже
на низькому рівні, який з кожним роком
погіршується. Так, в 2016 році залиши-
лись нерозкритими 71, 2 % криміналь-
них правопорушень; у 2015 – 61,6 %, а
в 2013 – 55, 5 %. Найнижчий показник є
в м. Києві – 15 %, критична криміногенна
ситуація в таких областях: Одеська – 19,
9 %; Харківська – 21,9; Київська – 23,5
та Запорізька – 23 %.  

Якщо за структурою злочинності, то
в 2016 року 82,5 % крадіжок не роз-
крито, що є великим і продовжує зрос-
тати.  Погіршується стан розкриття
вбивств та тілесних пошкоджень; грабе-
жів та розбоїв; шахрайств та хуліганств,
що підтверджує низьку ефективність ро-
боти органів досудового розслідування.

До того ж, в багатьох фактах краді-
жок (будинки, квартири, дачі, автобуси,
трамваї, маршрутні таксі, метро), грабе-
жів, тілесних ушкоджень слідчі територі-
альних органів поліції,  за заявою,
повідомленням про їх вчинення відмов-
ляють вносити відповідні  відомості до
ЄРДР, чим грубо порушують права гро-
мадян на захист з боку держави. 

Тому у суспільстві є невіра до у пра-
воохоронних органів. 

Так, у лютому 2017 р., нижчевказане
управління ЖБК м. Києва, на дошці
об’яв в під’їзді будинку вказало: «До
уваги мешканців та членів ЖБК «Моло-
діжний-21». В умовах, коли в державі
безперешкодно діє система чорних но-
таріусів, коли злочинці у сфері нерухо-
мості, мають безперешкодний доступ до
інформації, що перебуває у розпоряд-
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женні корумпованих чиновників, а саме
така інформація не захищена належним
чином, коли правоохоронні органи фак-
тично самоусунилися від припинення і
розслідування злочинів проти житлових
прав громадян, а часто навіть прикрива-
ють та приховують такі злочини, одним
надійним способом  захисту прав меш-
канців та захист цієї інформації від сто-
ронніх осіб, є самими мешканцями. У
зв’язку з цим картотека   мешканців, у
тому числі інформацію про власність
квартир правління ЖБК не буде переда-
ватися».

Незважаючи на це працівники орга-
нів Національної поліції повинні реєс-
трувати всі заяви і повідомлення про
злочини, а слідчий, прокурор вносити ці
відомості до ЄРДР та розпочинати роз-
слідування.

Більш того, Конституція України,
КПК  та інші закони України не передба-
чають такого поняття: «перспектива роз-
слідування». Сутність словосполучення
можна пояснити таким чином - якщо
злочин оперативно-слідчими заходами
не розкривають, то немає сенсу  відкри-
вати кримінальне провадження та роз-
починати слідство. За нерозкритий
злочин буде встановлено відомчий кон-
троль та прокурорський нагляд, а до ві-
домчих нарад будуть готуватися
відповідні документи. В ході проведення
таких нарад з певних осіб вимагатимуть
невідкладно вжити заходів щодо роз-
криття злочину, а у випадку тяганини мо-
жуть поставити питання про
дисціплінарне покарання.

Автор тривалі роки працював
слідчим, старшим слідчим прокуратур,
слідчим з особливо важливих справ про-
куратури СРСР, в.о. начальника слідчого
відділу Київської міжобласної спеціальної
прокуратури, а потім прокурором,  стар-
шим прокурором відповідних управлінь
Генеральної прокуратури України, і тому

добре знає проблеми щодо прийому заяв
та повідомлень про скоєння злочину та
проведення по них дослідчої перевірки.

Тому вважаю, якщо за заявою  або
повідомленням є конкретні свідчення
про правопорушення, то необхідно
внести відомості до ЄРДР та розпочати
розслідування, оскільки  слідчий має ве-
ликі шанси розкрити злочин.

Проведення  першочергових слід-
чих (розшукових) дій, направлено на от-
римання доказів вчинення злочину
певною особою. Слідчі дії: огляд місця
події, допити потерпілих, свідків, призна-
чення та проведення експертиз, освіду-
вання особи, обшуки та інші – мають
пошуковий і невідкладний характер. На
початковому етапі висуваються версії
події злочину, складаються узгоджені
плани розслідування, вживаються за-
ходи щодо забезпечення  взаємодії слід-
чих і прокурорів, –  процесуальних
керівників слідства – з оперативними
підрозділами. 

Комплексне використання  проце-
суальних та оперативно-розшукових за-
собів (у тому числі агентури) дає
можливість ефективно працювати по
розкриттю злочину «по гарячих слідах».  

Навіть робота агентів в НАБУ дає ре-
зультат, але їх діяльність повинно відпо-
відати закону.    

Крім того, якщо у кримінальному
провадженні буде встановлена відсут-
ність події чи в діянні складу криміналь-
ного правопорушення, або не
встановлені достатні докази для дове-
дення винуватості особи, то слідчий,
прокурор може закрити кримінальне
провадження. 

З метою підвищення ефективності
розкриття злочинів та їх розслідування
та прокурорського нагляду у цьому на-
прямку, вирішення заяв та повідомлень
про кримінальне правопорушення роз-
глянемо і таку проблему. 

Огляд місця події як спосіб фіксації
даних є важливим засобом отримання
інформації в розслідуванні криміналь-
ного правопорушення.

Лише у ст. 214 КПК України огляд
місця події у невідкладних випадках
може бути проведений до внесення до
ЄРДР. 

Однак, прокурор, здійснюючи нагляд
за додержанням законів у криміналь-
ному провадженні у формі процесуаль-
ного керівництва, може стати учасником
на цій стадії тільки після внесення відо-
мостей про злочин до ЄРДР, що знижує
ефективність у забезпеченні законності. 

З огляду на викладене, пропоную
частину 3 ст. 214 КПК України, після слів
«у невідкладних випадках може прове-
дений», доповнити словами «слідчим,
прокурором», далі за текстом. В цій або
іншій статті КПК, слід передбачити по-
вноваження прокурора приймати участь
в огляді місця події.

Таке повноваження прокурора,  як
спосіб, буде обґрунтовано сприяти у ви-
рішенні заяв та повідомлень про кримі-
нальне правопорушення; додержанні
законів у кримінальному провадженні у
формі процесуального керівництва.

Звертаю увагу, що помилково за
новим КПК вживається в певних назвах
терміни  «кримінальна справа», у тому
числі в системі Верховного Суду Ук-
раїни. Навіть в системі органів прокура-
тури України є такі назви: «Управління  з
розслідування особливо важливих
справ». Більш того призначаються на
посаду: «слідчий з особливо важливих
справ», що не повністю відповідає за-
кону.  Але за новим КПК вказано терміни
про «кримінальне провадження». 

Крім того, вживаються слова «роз-
слідується кримінальна справа», що є
не точним. Оскільки розслідується зло-
чин за кримінальним провадженням, а
не процесуальні дії, документи.

Пам'яті колеги       

Коли номер готувався до друку, прийшла сумна звістка про передчасну смерть генерал – майора
міліції Володимира Васильовича Буднікова. 

З цією прекрасною, мужньою людиною, висококласним керівником найвищого рівня багатьох членів
колективу редакції поєднувала багаторічна спільна робота.

Володимир Васильович відрізнявся від деяких керівників районної ланки, обласної, столичного УВС
завжди тим, що не боявся приймати самостійних рішень, часто брав удар на себе тоді, коли хтось зверху
вагався чи не насмілювався взяти за це відповідальність. Не всім це подобалось, тому і доля у нього
була нелегкою.

А ще генерал Будніков ніколи не цурався вибачитися перед колегами, або підлеглими, якщо при-
пускався якихось помилок, а в кого їх не буває.

Наша журналістська група наприкінці дев’яностих була в Луганську у відрядженні. Воно було тривалим і складним, врахо-
вуючи рівень та обсяг завдань, поставлених перед нами керівництвом МВС. Час тоді був непростий, регіон теж із найскладні-
шою оперативною обстановкою.

Кожен день нас з приязною посмішкою зустрічав генерал Володимир Будніков, усіляко сприяючи нашій журналістській ро-
боті, бо добре розумів важливість медіа в сучасному демократичному суспільстві. 

Ось таким ми його і запам’ятали назавжди: усміхненим, доброзичливим, худорлявим, спокійним, виваженим, готовим за-
вжди прийти на допомогу тим, хто її потребував.

Колектив редакції
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Auf Wiedersehen, Regensburg!Auf Wiedersehen, Regensburg!

Ciao, Laces!Ciao, Laces!

Розпочато форму-
вання команд МПАКУ

для участі у 71-му Між-
народному поліцей-

ському ралі 2018 року.

Необхідну інформа-
цію про цей захід Ви

можете отримати на на-
шому сайті. Членам

корпорації, які бажають
прийняти участь в 71-

му Міжнародному полі-
цейському ралі 2018

року необхідно зверну-
тися до керівництва

відповідно регіональ-
ного відділення МПАКУ,
або безпосередньо до

центрального офісу
корпорації.

Довідки за тел: 
067 225 10 00, 
073 060 61 61

Повну інформацію
щодо програми 71-го

Міжнародного поліцей-
ського ралі можна отри-

мати на сайтах:
www.2018.ipmc.org,
www.psf2018.com,
www.ipmcu.org.ua

Ця інформація стала чудовим приводом
згадати основні етапи та підсумки 70-го
ювілейного «зоряного пробігу», який відбу-
вався у липні минулого року у німецькому
Регенсбурзі.

В ті літні дні команда Міжнародної полі-
цейської автокорпорації України гідно
представляла нашу державу на престиж-
них міжнародних змаганнях.

22-23.07.
2017

В Україні стартують участники Міжнародного
поліцейського ралі з міст Київ, Одеса, Полтава,
Дніпро, Хмельницький, Краматорськ.
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Ciao, Laces!Ciao, Laces! 25.07.
2017

Фініш в кінцевому пункті 
автопробігу в м. Регенсбург.
В автопробігу взяли участь 
понад 400 членів Корпорації, 
які прдставляли клуби 
з 12 країн Європи.

За підсумками автопробігу клуб №163 «PMC Ukraine» посів 1-е
місце в категорії «Д» (кількість учасників до 25 осіб включно),

а клуби №179 «PMC Interpol» та «PMC Kiev»  поділили 4-е
місце в категорії «А» (кількість учасників до 5 осіб включно).
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26.07.
2017

 Проведення індівідуальних змагань з фігурного водіння автомобіля, у яких
взяли участь представники клубів №163 «PMC Ukraine» та №191 «PMC
Odessa». Найкращий результат показав П. Чекан, посівши 37 місце серед
117 учасників.

У змаганях по фігурному водінню авто-
мобіля серед жінок виступила В. Сере-
дюк (м. Хмельницький.)
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27.07.
2017

28.07.
2017

Засідання конгресу делегатів IPMC,
найважливішою подією якого було
обрання нового президента IPMC.
Ним став Томас Майер. Його попе-
редника Рейнхарда Мозера, який очо-
лював IPMC протягом 17 років,
обрано почесним президентом IPMC.

Заключні заходи та передача прапора IPMC організатору 71-го Міжнародного
поліцейського автопробігу, який фінішуватиме у червні 2018 року в італій-
ському місті Лач.
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9-й зоряний автопробіг відбувся влітку 1954
року у найбільшому місті Баварії  -  Мюнхені, яке
отримало свою назву через стародавні поселення
монахів (від давньоверхньонім “Munichen” - у чен-
ців). За часів Другої світової місто 71 раз піддава-
лося бомбардуванню, в результаті чого 60% міста
та історичний центр були зруйновані. Зрештою,
Мюнхен був повністю перебудований зі збережен-
ням первісних вуличних планувань. Після війни
Мюнхен став відігравати значну роль в німецькій
економіці, політиці і культурі, що призвело до того,

що у міста з'явилося прізвисько Heimliche Haupt-
stadt (“секретна столиця”).

У 1954 Мюнхен прийняв більше ніж 1400 учасни-
ків із семи країн на 800 одиницях автотранспорту.
Місто зачарувало спортсменів численними архітек-
турними пам’ятками, стародавніми соборами та па-
лацами, з найвідоміших - площа Марієнплац.
Найпрекрасніші спогади залишили святковий вечір
з радіо та телебаченням, а також парад поліцей-
ських на автомобілях через все місто.

Дарина Ткачук

ІСТОРІя УТвОРЕННя мІЖНАРОДНОї 
ПОЛІцЕйСькОї АвТОкОРПОРАцІї (ipMC)

1954 рік
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