Положення ПДА

Стан виконання

Розділ 2. Політичний діалог
Підрозділ 2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і
основних свобод
(і.3)Тісна
співпраця
в
реформуванні та посиленні
спроможності
системи
державного управління в
Україні
на
основі
оцінювання SIGMA,
включаючи
ефективну
боротьбу з корупцією

Стан виконання: у стані виконання.
Інформація:
Упродовж січня-лютого 2013 року до суду
направлено
кримінальні
провадження
за
вчинення 92
кримінальних правопорушень з
ознаками кримінальної корупції, із них фактів
хабарництва – 53, зловживання владою –
15.Також направлено до суду 2 кримінальних
провадження стосовно організованих груп з
корумпованими зв’язками.
У
місті
Києві направлено
до
суду
кримінальне провадження (60 епізодів злочинної
діяльності)
відносно
учасниківорганізованої
групи з корумпованими зв’язками у земельній
сфері, до складу якої входили: депутат Київської
обласної ради, приватний нотаріус, посадовці
Управління
земельних
ресурсів
у
Бориспільському районі Київської області, які в
період з грудня 2008 року до лютого 2010 року
незаконно заволоділи правом власності на
земельні ділянки, розташовані на території
Бориспільського
району
Київської
області,
загальною площею 208 га вартістю 163 млн. грн.
та в подальшому легалізували вказані ділянки
шляхом
їх
перепродажу
підконтрольним
комерційним структурам .
Загальна сума збитків склала 218
млн. гривень, із яких на 183 млн. грн. збитків
нанесено державним інтересам, а на 35 млн.
грн. – юридичним особам приватної форми
власності. Для забезпечення відшкодування
збитків на майно обвинувачених накладено
арешт на загальну суму 238 млн. грн.
За
розпочатими
кримінальними
провадженнями
здійснюється
досудове
розслідування
3399
кримінальних
правопорушень в сфері службової діяльності, з
них 549 – з ознаками злочину, передбаченого
ст.
368
КК України.
До відповідальності
притягується 681 особа (214 – за хабарництво),
з них 335 службових осіб органів влади та
управління
(85
–
за
хабарництво),
123
працівники контролюючих органів (51 – за

хабарництво) та 9 суддів (8 – за хабарництво).
У Запорізькій області документується
протиправна
діяльність
чотирьох
учасників
злочинної групи з корумпованими зв'язками
(один з міських голів та його заступники), які
систематично займалися хабарництвом при
вирішенні питань щодо перевезення пасажирів
автобусними
маршрутами
загального
користування. Попередньо встановлено, що
учасники групи одержали хабарів у розмірі
майже 1 млн. 500 тис. грн.
У
Рівненській
області
затримано
начальника однієї з ОДПІ області, який одержав
хабар у розмірі 25 тис. грн. за не нарахування
до сплати податкових зобов’язань на суму
100 тис. грн.
У сфері протидії адміністративній корупції
до суду направлено 213 протоколів, складених
за матеріалами органів внутрішніх справ, у тому
числі 128 (або 60,1%) – безпосередньо за
матеріалами спецпідрозділівБОЗ МВС України.
За
результатами
судового
розгляду
оштрафовано
77
осіб
за
вчиненняправопорушень,
передбачених
ст.
1722 (23),
1724 (9),
1725 (2),
1726 (42),
1727 (1) КУпАП, у тому числі 5 державних
службовців, 40 депутатів та 14 посадових осіб
органівмісцевого
самоврядування.
Загальна
сума штрафів склала 53 тис. 495 грн.
Зокрема, у Тернопільській області за
рішенням суду накладено штраф у розмірі 850
грн.
на
голову
Кременецької
РДА
(держслужбовець 3-ї категорії 7-го рангу),який
одержав від громадянина Італії дарунок у
вигляді картини вартістю 2200 грн. за дії в
інтересах дарувальника щодо підготовки та
винесення в подальшому розпорядження про
надання
дозволу
на
складання
проекту
землеустрою
на
відведення
у
власність
земельної ділянки загальною площею 4 га.

(іі.)Забезпечення
незалежності
судової
влади
та
ефективності
судів
і
органів

Стан виконання: виконується постіно.
Інформація:

прокуратури,
а
також
правоохоронних
органів,
зокрема:
1)продовження
реформування
судової
системи для подальшого
посилення
незалежності,
неупередженості
та
професіоналізму
судової
гілки
влади,
зокрема
шляхом
збільшення
навчальних програм для
співробітників
судів,
органів
прокуратури
та
правоохоронних органів

З
метою
підвищення
професіоналізму
працівників
правоохоронних
органів
співробітники МВС постійно беруть участь у
міжнародних заходах, а також проходять курси
підвищення кваліфікації в Україні. Так, планом
на
2013
рік
встановлено
необхідність
проходження
підвищення
кваліфікації
3016
працівниками ОВС, та спеціалізації – 755
працівниками ОВС.
Представниками
МВС
прийнято
участь
у
наступних заходах з обміну досвідом, навчання,
підвищення
кваліфікації суддів, прокурорів,
працівників правоохоронних органів:
-

з 03 до 07.03.2013 у міжнародній
конференції на тему „Жінки в поліції”, яка
проводилися у місті Тбілісі Республіки
Грузія
під
спільним
патронатом
посольства США в Грузії та МВС Грузії;

-

15.03.2013 у роботі круглого столу з
питань застосування глав 20 та 21
Кримінального процесуального кодексу
України,
який
проводився
Вищим
спеціалізованим
судом України
з
розгляду цивільних і кримінальних справ;

-

Так,
у
січні
завершився
проект
«Twinning»,
основною
метою
цього
проекту,
який
тривав
рік,
було
вдосконалення
системи
охорони
громадського
порядку
вітчизняними
правоохоронними
структурами
з
урахуванням європейських стандартів.

-

14 березня 2013 року у навчальнонауковому
ситуаційному
центрі
Національної академії внутрішніх справ
України фахівці Центру захисту дітей від
експлуатації он-лайн Великої Британії
провели семінар-тренінг з використання
програмного
забезпечення
для
криміналістичного аналізу непристойних
цифрових зображень дітей.

-

19 квітня у МВС України відбулася зустріч
з представниками Міжнародної організації
з міграції на тему «Посилення управління
міграційними процесами та співпраці з
питаньреадмісії».

-

В

рамках

проекту

«Реформування

системи
кримінальної
юстиції
неповнолітніх в України» 12 квітня цього
року здійснено виїзд до Канади з метою
ознайомлення
з існуючими моделями
профілактичної роботи поліції з ітьми та
молоддю, які порушили закон.
(іі.)2)
ефективна
імплементація
Кримінального
процесуального кодекс у

Стан виконання: у стані виконання.
Іфнормація:
Головним слідчим управлінням МВС ужито
ряд
організаційних та
практичних заходів,
спрямованих на безумовне виконання вимог КПК
України, зокрема розроблено та видано ряд
відомчих та міжвідомчих нормативно-правових
актів,
що
регулюють
діяльність
органів
внутрішніх справ, а саме:
Інструкцію з організації взаємодії органів
досудового розслідування з іншими органами та
підрозділами внутрішніх справ у попередженні,
виявленні

та

розслідуванні

кримінальних

правопорушень, яку затверджено наказом МВС
від 09 серпня 2012 року № 700;
наказ

МВС

„Про

організацію

діяльності

органів досудового розслідування” від 09 серпня
2012 року № 686;
Положення

про

порядок

застосування

електронних засобів контролю, яке затверджено
наказом МВС від 09.08.2012 № 696;
Порядок спільних дій органів внутрішніх
справ, Державної інспекції техногенної безпеки
України та Міністерства надзвичайних ситуацій
під

час

проведення

виявлення,

припинення,

розслідування
пов'язаних

огляду

з

пожежі,

попередження

кримінальних
пожежами,

місця

та

правопорушень,

який

затверджено

спільним наказом МВС та МНС від 30 листопада
2012 року

№ 1106/1377;

Порядок

взаємодії

між

органами

внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я
та прокуратури України при встановленні факту
смерті

людини,

наказом

який

Генеральної

затверджено

спільним

прокуратури

України,

Міністерства охорони здоров’я та Міністерства
внутрішніх справ від 28 листопада 2012 року №
1095/955/119.
У
кожному
ГУМВС,
УМВС
таміськрайліноргані визначено
спеціально
уповноважених слідчих, які розслідуватимуть
кримінальні
правопорушення
у
сфері
господарської діяльності, пов’язані з пожежами,
учинені неповнолітніми.
З набранням чинності новим КПК України
значно
збільшилося
навантаження
на
працівників
слідчих
підрозділів
органів
внутрішніх справ. У зв’язку з цим штатну
чисельність слідчих підрозділів збільшено на
2,5 тис.
З метою забезпечення виконання функцій
нагляду за перебуванням затриманих в органах
внутрішніх справ у слідчих підрозділах уведено
посади осіб, відповідальних за перебування
затриманих, у кількості 779 одиниць, з яких
станом на 01.04.2013 укомплектовано 59,8 %.
Для реалізації положень КПК України
щодо
проведення
процесуальних
дій
у
режимівідеоконференції, у тому числі допитів,
упізнання осіб чи речей під час досудового
розслідування, придбано 100 терміналів для
системи відеоконференцзв’язку,
сервервідеоконференцій та відповідні пристрої
захисту інформації.
З
метою
забезпечення
належного
виконання вимог КПК у частині внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань закуплено 4 тис. комп’ютерів з
відповідним програмним забезпеченням.
Для належного застосування запобіжного

заходу у вигляді домашнього арешту здійснено
закупівлю 527 електронних браслетів і такої ж
кількості мобільних контрольних пристроїв.
У зв’язку з набранням чинності новим
Кримінальним процесуальним кодексом України
суттєво змінився підхід до обрання запобіжних
заходів особам, які підозрюються в учиненні
злочинів.
На
цей
час
більш
виважено
здійснюється підготовка клопотань до суду про
обрання стосовно них запобіжних заходів у
вигляді тримання під вартою.
Завдяки вжитим заходам за три місяці
поточного року на 4 тис., або 55 % зменшилася
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою (3352 проти 7429 торік).
Відносно
791
особи
застосовано
запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Особисте зобов’язання застосовано відносно
6272 осіб, особисту поруку щодо 124 осіб, та
заставу щодо 134 осіб.

(ііі)Забезпечення
до прав людини …

поваги

а) Сприяння імплементації
міжнародних стандартів з
прав людини
2)покращення обізнаності
з
прав
людини
серед
суддів,
прокурорів,
співробітників
правоохоронних
органів
шляхом
збільшення
навчальних
програм,
зокрема з питань боротьби
з
тортурами
та
нелюдським і принизливим
поводженням

Стан виконання: виконується постійно.
Інформація: У ході проведення занять у
Національній
академії
внутрішніх
справ
з
працівниками
підвищення
кваліфікації
начальників відділів, секторів карних розшуків,
начальниками міськрайвідділів, а також під час
виїздів у відрядження до територіальних органів
внутрішніх справ для проведення інспекторських
і
контрольних
перевірок
працівники
Департаменту постійно націлюють працівників
на суворе дотримання прав і свобод громадян,
недопущення
застосування
до
них
психологічного та фізичного насильства чи
принизливого поводження.
Питання забезпечення дотримання прав
людини
в
діяльності
працівників
карного
розшуку перебуває на постійному контролі
керівництва Департаменту.
За кожним фактом порушення прав і
свобод громад з боку працівників карного
розшуку проводяться службові розслідування за
результатами яких винні особи притягуються до
встановленої законом відповідальності.
Окрема

увага

під

час

проведення

перевірок приділяється виявленню у службових
приміщеннях органів та підрозділів внутрішніх
справ сторонніх предметів, що можуть бути
використані для побиття, катування та тортур
громадян. Перевірявся також облік осіб, що
перебували в приміщеннях ОВС, порядок їх
поміщення до кімнат адмінзатриманих чергових
частин,
ІТТ,
вручення
всім
затриманим
«Пам'ятки для затриманих осіб», затвердженої
наказом МВС України від 13.08.2010 № 382, а
також
встановлення
в
ОВС
системвідеоспостереження з архівацією даних,
у відповідності до вимог наказу МВС України
від16.09.2009 № 404.
Завдяки систематичним відпрацюванням
працівниками
підрозділів
внутрішньої
безпеки міськрайлінорганів,
у
порівнянні
з
аналогічним
періодом
минулого
року,
спостерігається тенденція щодо зменшення
випадків зберігання сторонніх предметів у
службових приміщеннях органів та підрозділів
внутрішніх справ.
Загалом, у поточному році за матеріалами
УВБ,
ВВБ
органами
прокуратури
розпочато 112 кримінальних
провадження
за
фактами
порушення
працівниками
міліції
конституційних прав і свобод громадян, у т.ч.
59 - за спричинення громадянам тілесних
ушкоджень, 21 - за незаконне притягнення до
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності, 13
- за
незаконне
затримання, 10
- за незаконне
вилучення
майна, 7 - за проведення несанкціонованого
обшуку та 2 - за катування.
За результатами виявлених працівниками
внутрішньої безпеки порушень прав і свобод
громадян,
рішеннями
керівників
органів
внутрішніх
справ,
до
дисциплінарної
відповідальності притягнуто 68 працівників, з
них 14 - звільнено.

b)
Свобода
вираження
поглядів,
зібрання
та
об’єднання

Стан виконання: виконується постійно
Інформація:

2) Співробітництво щодо
створення
умов,
необхідних
для
вільної
роботи журналістів та їх
захисту
від
погроз та
фізичного насильства

З приводу забезпечення участі в заходах
щодо створення умов, необхідних для вільної
роботи журналістів та їх захисту, інформуємо,
що Головним слідчим управлінням проводяться
дії, спрямовані на реалізацію вимог Закону
України
від
23.09.1997
,,Про
державну
підтримку
засобів
масової
інформації
та
соціальний
захист журналістів”,
Указу
Президента України від 09.12.2000 №1323 ,,Про
додаткові
заходи
щодо
безперешкодної
діяльності
засобів
масової
інформації,
подальшого
утвердження
свободи
слова
в Україні” та наказів МВС України від 25.03.2010
№ 88 „Про вдосконалення взаємодії органів
внутрішніх
справ
із
засобами
масової інформації”, від 19.12.2011
№
936 „Про деякі питання покращання взаємодії
органів внутрішніх справ зі ЗМІ”.
Представники
ГСУ
беруть участь у
щомісячних
засіданнях
міжвідомчої
робочої
групи
„Відкрита розмова” з
аналізу
стану
додержання законодавства про свободу слова та
захист прав журналістів.
Злочини, учинені відносно журналістів
постійно перебувають на контролі керівництва
Головного слідчого управління, щоквартально
здійснюється аналіз стану їх розслідування.
Щоденно
відслідковується
стан
оперативної обстановки, пов’язаної з учиненням
злочинів відносно працівників мас -медіа та
щотижнево узагальнюється стан розс лідування
розпочатих за цими злочинами кримінальних
проваджень.
Крім
того,
в
Головному
слідчому
управлінні проводиться заслуховування стану
розслідування
кримінальних
проваджень
указаної категорії за злочинами, які набули
суспільного резонансу.
Всього з 2000 року вчинено 1522
злочини,
у
яких
потерпілими
визнано
працівників
засобів
масової інформації (у
поточному
році
розпочато
66
таких
проваджень),
із
них
вчинено
в
умовах
неочевидності 813, або 57% злочинів.
Департамент карного розшуку постійно
спрямовує зусилля на забезпечення безпеки
працівників мас -медіа.
З
початку 2013 року
відносно
представників
ЗМІ
вчинене 66 (у 17 особи
встановлені) кримінальних правопорушень, з
яких 4
(1) погрози
вбивством, 1 умисне

середньої тяжкості тілесне ушкодження, 8
(3)умисних
легких
тілесних
ушкоджень, 6
(2)хуліганств, 1
(1) грабіж, 16
(2) крадіжок
З (2)шахрайства, 4 (2) умисних знищення або
пошкодження майна тощо
Слід
зазначити,
що
в
період
з 2001 по2012 роки
на
території
України
зареєстровано34 злочини,
передбачених
ст. 171(Перешкоджання законній професійній
діяльності журналістів) КК України (2001 2004 роки - по 1 2005 - 3, 2006 - 2, 2007 - 4,
2008 - 0, 2009 - 5, 2010 - 8, 2011 - 4, 2012 - 4).
Цього року за фактами перешкоджання
законній
професійній
діяльності журналістів
(ст. 171 КК
України)
до
Єдиного
реєстру
досудових розслідувань унесено інформацію про
вчинення 18 кримінальних
правопорушень
У 8 випадках прийнято рішення про закриття
кримінального
провадження
на
підставі
п. 2 ч.1 (встановлена відсутність в діянні складу
кримінального
правопорушення)
ст. 284 КПК
України.

Зібрання:
право
на
свободу мирного зібрання

Стан виконання: у стадії виконання.
Інформація:
Відповідно до статті 39 громадяни мають
право збиратися мирно, без зброї іпроводити
збори, мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи
виконавчої
влади
чи
органи
місцевого
самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права
може встановлюватися судом відповідно до
закону і лише в інтересах національної безпеки
та громадського порядку — з метою запобігання
заворушенням
чи
злочинам,
для
охорони
здоров’я населення або захисту прав і свобод
інших людей.
Відповідно до положень Закону України
“Про міліцію” органи внутрішніх справ під час
мирних
зібрань
забезпечують
охорону
громадського порядку.
Департаментом
громадської
безпеки
постійно привертається увага підрозділів на
місцях
щодо
дотримання
законності
при

забезпеченні правопорядку під час проведення
масових зборів, та роз’яснюються положення ст.
39 Конституції України щодо прав громадян на
мирні зібрання.
Стан організації забезпечення охорони
громадського порядку перебуває на контролі
керівництва ДГБ.
Окрім того на даний час у Комітеті
Верховної Ради України з питань прав людини,
національних
меншин
і
міжнаціональних
відносин знаходиться проект Закону України
“Про мирні зібрання” (реєстраційний № 2450,
унесений Кабінетом Міністрів України).

с)Забезпечення
дотримання прав осіб, які
належать
до
меншин,
зокрема:
співпрацювати
щодо
заходів
боротьби
зі
збільшенням
злочинів,
пов’язаних
з
проявами
нетерпимості та ненависті
(расизм,
ксенофобія,
антисемітизм, гомофобія)

Стан виконання: на постійному виконанні.
Інформація:
Департаментом та ГУМВС України в АР
Крим уживаються заходи щодо попередження
деструктивної діяльності радикальних релігійнополітичних
організацій,
у
тому
числі
й
іноземних, проявам расизму та ксенофобії,
зокрема
стосовно осіб кримськотатарської
національності.
З метою запобігання поширенню впливу
структур з вираженими проявами нет ерпимості
та недопущення їх створення здійснюється низка
заходів, зокрема постійний моніторинг ситуації,
що складається в молодіжному середовищі,
установлюються лідери, активні учасники, інші
члени радикально налаштованих організацій.
Дільничними інспекторами міліції
систематично
проводяться
профілактичні
зустрічі з учнями та студентами навчальних
закладів з метою формування їх світогляду на
основі етнічної та релігійної толерантності,
роз'яснюється
відповідальність
за
скоєння
правопорушень. Така ж робота проводиться й
за місцем проживання молоді, зокрема в
студентських гуртожитках. Під час зустрічей
серед іноземних громадян розповсюджуються
пам'ятки з роз'ясненням їх прав та обов'язків під
час перебування на території України, а також з
порядком звернення іноземних громадян до
органів внутрішніх справ України про вчинення
проти них протиправних дій.

У
місцях
компактного
проживання,
навчання та роботи іноземців, а також в місцях
розташування
культових
споруд
та
національних
культурно-освітніх
закладів
посилено охорону громадського порядку.
Проводиться робота щодо виявлення і
запобігання
деструктивній
діяльності
радикальних релігійно-політичних організацій, у
тому числі й іноземних, а також їх прихильників.
Проводиться робота щодо виявлення і
запобігання
деструктивній
діяльності
радикальних релігійно-політичних організацій, у
тому числі й іноземних, а також їх прихильників.
Підрозділами
органів
внутрішніх
справ
підтримується
необхідна
взаємодія
з
підрозділами СБУ та іншими правоохоронними
органами в частині обміну наявною інформацією,
у тому числі й оперативною, щодо організації та
проведення
спільних
попереджувальнопрофілактичних заходів, зокрема й на передодні
проведення масових заходів.
d)Боротьба проти тортур,
нелюдського,
принизливого
поводження:
поліпшення
умов
утримання
під
вартою,
вирішення
проблеми
свавільного тримання під
вартою

Стан виконання: у стадії виконання.
Інформація:
Стосовно вирішення проблем тримання
осіб під вартою повідомляємо, що за два місяці
поточного року кількість осіб, затриманих за
підозрою в учиненні злочинів зменшилася майже
на 4 тис., або 62,3% (2412 проти 6405 торік).
Завдяки вжитим заходам за три місяці
поточного року на 4 тис., або 55 % зменшилася
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою (3352 проти 7429 торік).
Відносно
791
особи
застосовано
запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Особисте зобов’язання застосовано відносно
6272 осіб, особисту поруку щодо 124 осіб, та
заставу щодо 134 ос іб.
З метою ефективного вирішення проблем
свавільного
тримання
під
вартою
та
вдосконалення законодавчої бази і поліпшення
практики
тримання
під
вартою,
зокрема
стосовно
досудового,
адміністративного
утримання та на виконання вимог доручення
Президента України від 5 липня 2012 року № 11/1795 щодо здійснення невідкладних заходів,
пов’язаних
із
прийняттям
Кримінального

процесуального кодексу України працівниками
Департаменту розроблено проект наказу щодо
внесення
змін
до
Правил
внутрішнього
розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання
органів внутрішніх справ України затверджених
наказом МВС від 02.12.2008 № 638, який
знаходиться
на
погодженні у
Міністерстві
охорони здоров’я та Генеральної прокуратури
України.

(е)Забезпечення
однакового
ставлення
2)
боротьба
побутовим
насильством

Стан виконання: виконується постійно.

з

Інформація: Повідомляємо, що заступником
начальника
Департаменту
громадської
безпеки МВС Запорожцевим А.В. 05.03.2013
взято участь у засіданні Комітету Верховної
Ради
України
з
питань
прав
людини,
національних
меншин
і
міжнаціональних
відносин та 06.03.2013 у засіданні Комітету
Верховної Ради України з питань сім`ї,
молодіжної політики, спорту та туризму де
розглянуто
проект
Закону
України
про
внесення змін до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
щодо
врегулювання питання відповідальності за
вчинення насильства в сім`ї (реєстр. №
1181, н.д.
Геращенко
І.,
Кондратюк О.,
Бережна І. та інші).
Також
заступником
начальника
управління
дільничних інспекторів міліції Лубенським Ю.В.
06.03.2013 взято участь у прес -конференції з
нагоди
початку
інформаційної
кампанії
„Насильство – сміття, яке треба виносити
з дому”, яка відбулася в Українському будинку в
м. Києві, вул. Хрещатик, 2

f)Забезпеченнядотримання
прав дітей:
- посилити співробітництво
щодо
запобігання
продажу,
незаконному
переміщенню,експлуатації
дітей;
- розроблення стандартів
ювенальної юстиції

Стан виконання: у стадії виконання.
Інформація:
Повідомляємо,
що
Управління
кримінальної міліції у справах дітей, у межах
компетенції,
вживає
комплекс
заходів,
спрямованих
на
запобігання
продажу,
незаконному переміщенню та експлуатації дітей,
протидії
злочинам
пов'язаних
з
проявами
нетерпимості і ненависті.
Упродовж 3 місяців
цього
року
неповнолітніми
вчинено 2389 кримінальних
правопорушень (-45,8%). Відносно
дітей

учинено 4015 кримінальних
правопорушень,
у
тому числі 508 - тяжких та особливо тяжких. Від
протиправних
діянь
потерпіло 4169 дітей,
з
них 1237 малолітніх (до 14 років).
За вказаний період органами внутрішніх
справ відкрито 4 кримінальних провадження за
торгівлю, учинену відносно дітей (ст.149 КК
України), 6 - за ввезення, виготовлення, збут і
розповсюдження
порнографічних
предметів
(ст. 301 КК України), 1 - за сутенерство або
втягнення
особи
в
заняття
проституцією
(ст.303 КК України).
Крім
того,
відкрито 121 кримінальне
провадження за розбещення неповнолітніх, 49 за статеві зносини з особою, яка не досягла
статевої
зрілості та 22
- за
насильницьке
задоволення статевих пристрастей неприродним
способом.
У взаємодії з підрозділами боротьби з
кіберзлочинністю
постійно
здійснюється
моніторинг глобальної системи Інтернет з метою
виявлення та притягнення до кримінальної
відповідальності
осіб,
які
використовуючи
Інтернет ресурси розповсюджують та збувають
продукцію порнографічного характеру створену
за участі дітей.
Працівники
Управління
постійно
приймають участь у міжнародних, національних
та
регіональних
семінарах,
конференціях,
тренінгах з питань протидії злочинам проти
статевої свободи та статевої недоторканості
дітей.
Так, в рамках проекту „Реформування
системи кримінальної юстиції неповнолітніх в
Україні", 12.04.2013 здійснено виїзд до Канади з
метою ознайомлення з існуючими моделями
профілактичної роботи поліції з дітьми та
молоддю, які порушили закон.
У
лютому
цього
року
спільно
з
представниками
правоохоронних
органів
Республіки Білорусь та Молдови взято участь у
спеціалізованому
курсі
„Протидія
дитячої
порнографії в Інтернеті", який відбувся в м.
Мінськ
(Білорусія)
на
базі
міжнародного
навчального
центру
підготовки, підвищення
кваліфікації, перепідготовки кадрів у сфері
міграції і протидії торгівлі людьми Академії МВС

щодо
оволодіння
навичками
використання
спеціалізованого програмного забезпечення в
рамках Системи захисту дітей.
Крім того, у березні цього року прийнято
участь у засіданні міжвідомчої робочої групи у
складі представників Міністерства соціальної
політики України, Міністерства юстиції та
Міністерства закордонних справ України щодо
шляхів удосконалення механізму захисту дітей
від
сексуальної
експлуатації
та
дитячої
порнографії, а також приведення у відповідність
законодавство України з метою реалізації
пункту 10 статі 7 (Право дітей та підлітків на
захист) Європейської соціальної хартії.
За

ініціативою Управління кримінальної
міліції
у
справах
дітей
МВС
України 17.04.2013проведено круглий стіл за
участю представників Генеральної прокуратури
України, зацікавлених міністерств і відомств,
громадських
організацій,
які
здійснюють
діяльність у сфері захисту прав дітей, на тему:
„Реформування
приймальників-розподільників
для дітей як складова реалізації Концепції
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в
Україні". У першу чергу, серед питань щодо
впровадження новітніх форм і методів роботи з
дітьми, які перебувають у конфлікті із законом,
обговорювалася пропозиція УКМСД МВС щодо
використання
можливостей
приймальниківрозподільників для дітей щодо застосування
програм
корекції
поведінки
та
заходів
соціальної реабілітації.
Разом з тим, з метою попередження
протиправних дій з боку членів радикальних
молодіжних
угрупувань,
недопущення
використання дітей в антигромадських масових
заходах, відповідно до доручення Управління
КМСД
від 20.03.2013
№9,підпорядковані
підрозділи областей зобов'язано забезпечити
проведення заходів загальної та індивідуальної
профілактики,
зокрема
здійснення
профілактичних
бесід,
інформаційнороз'яснювальної роботи в засобах масової
інформації щодо відповідальності передбаченої
за порушення норм законодавства.

Підрозділ

2.2.Боротьба

з

корупцією
-

-

Розвиток
співробітництва
в
рамках
Групи
держав Ради Європи
проти
корупції та
подальшій
імплементації
її
рекомендацій;
Імплементація
Національної
антикорупційної
стратегії у співпраці
з установами ЄС.

Стан виконання:у стані виконання.
Інформація:
законодавства
у
опрацьовано:

З
метою
вдосконалення
сфері
протидії
корупції

доручення КМУ
від 10.01.2013 №
807/1/1-13
щодо
удосконалення
антикорупційного законодавства (вх. УДЗ №
1134кб
від
10.01.2013)
направлено
лист
до Міністерства юстиції України (вих. УДЗ №
1007/Чн від
22.01.2013)
про
опрацювання
проекту Закону України „Про внесення змін у
деякі
законодавчі
акти
України
щодо
вдосконалення
антикорупційного
законодавства",
запропонованого
Верховною
Радою Автономної Республіки Крим;
- на виконання доручення Апарату ВРУ
надіслано
до
управління
забезпечення
міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної
Ради України інформаційно-аналітичні матеріали
до
конференції
Всесвітньої
організації
парламентарів "Проти корупції", що відбулася з
31.01.2013
по
02.02.2013
у
м.
Маніла
(Республіка
Філіппіни).
В
інформаційноаналітичних матеріалах розглянуто
питання
імплементації Конвенції ООН проти корупції, змін
до законодавства з протидії відмиванню коштів,
а також надано відомості щодо практичних
результатів боротьби з корупцією;
розглянуто
лист
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від
11.01.2013 № 4001–05/988–06, на виконання
якого опрацьовано
та
погоджено
проект
розпорядження Кабінету Міністрів України „Про
затвердження плану дій щодо поглиблення
співробітництва між Україною та Організацією
економічного співробітництва та розвитку на
2013–2016 роки”,
розробленийМінекономрозв итку;
- законопроект «Про відповідальність
юридичних
осіб
за
корупційні
правопорушення»
відповідні
пропозиції
і
зауваження надано до ВРУ ;
- доручення Комітету ВРУ від 31.01.2013
№ 04-20/3-193 щодо надання пропозицій і
зауважень до законодавчих актів України у
сфері запобігання і протидії корупції (реєстр. №

2033) – відповідну інформацію надано до ВРУ .
У
цьому
році
представниками
антикорупційного бюро ГУБОЗ взято участь у:
- засіданні Робочої групи з розгляду
проблемних
питань
суб’єктів
первинного
фінансового
моніторингу
–
небанківських
установ та аналізу ефективності заходів, що
вживаються ними для запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню
тероризму, яке відбулося 28 лютого 2013 року у
приміщенніДержфінмоніторингу;
-

засіданні експертної

комісіїДержфінмоніторингу з
узагальнених
узагальнених

розгляду

матеріалів

і

матеріалів,

додаткових
підготовлених

для передачі до правоохоронним органам, яке
відбулося

28 лютого

2013

року

у

приміщенніДержфінмоніторингу;
- з 5 по 7 березня 2013 року у
міжнародному
семінарі
на
тему:
«Удосконалення
практик
національних
правоохоронних органів з прямого міжвідомчого
міжнародного
співробітництва
з
метою
виявлення
та
розслідування
легалізації
злочинних доходів», що проводився в м. Баку,
Азербайджанська Республіка, в рамках проекту,
який
реалізується
Регіональним
представництвом в Центральній Азії Управління
ООН з наркотиків та злочинності (UNODC ROCA)
в партнерстві з ГУАМ.
Також 22 квітня 2013 року представники
МВС,
зокрема
співробітники
Головного
управління
боротьби
з
організованою
злочинністю та Головного слідчого управління
взяли
участь
увідеоконференції з
питань
боротьби
з
корупцією,
яка
відбулася
в
приміщенні
Представництва
Європейського
Союзу в Україні. У зазначеному заході крім
представників МВС брали участь представники
Секретаріату
КМУ,
Міністерства
юстиції,
Генеральної
прокуратури,
Міністерства
економічного розвитку, Апарату РНБО, народні
депутати. На нараді розглядалися питання щодо
результатів аналізу Європейською стороною
законопроектів у сфері боротьби з корупцією,
які раніше надавалися до ЄС для опрацювання
(реєстр. Номери 2033, 2032, 1103, 2608).

Розділ 3. Співробітництво з питань юстиції, свободи, безпек и
-

Вжиття заходів щодо
укладення
Угоди
з Євроюстом іЄвропо
лом

Стан виконання: у стадії виконання.
Інформація:
26
вересня
2011 року
представниками Європолу у Посольстві України
в Королівстві Нідерланди українській стороні
були офіційно передані проекти Угоди про
оперативне
співробітництво,
а
також
Запитальник
з
проблематики
захисту
персональних даних в правоохоронних органах
України.
Задіяними
структурними
підрозділами
МВС України у взаємодії з Міністерством юстиції
України, Державною службою України з питань
захисту
персональних даних, Міністерством
закордонних
справ
України
опрацьовано
Запитальник Європолу щодо
стану
захисту
персональних даних в Україні. Опрацьовані та
узагальнені
відповіді
на
Запитальник Європолу 13 жовтня 2011 року
були надіслані на адресу Кабінету Міністрів
України та Міністерства закордонних справ
України з метою його подальшого скерування
дипломатичними
каналами
до
СекретаріатуЄврополу. 20 жовтня 2011 року
відповіді
на
Запитальник Європолу були
офіційно
передані
до
Секретаріату Європолу представниками
Посольства України в Нідерландах.
Робочим
апаратом Укрбюро Інтерполу
спільно з Управлінням міжнародних зв’язків МВС
України
попередньо
опрацьовано
та
проаналізовано наданий проект Угоди про
оперативне
співробітництво
між
Україною
таЄврополом. За результатами опрацювання
Угоди виник ряд питань, які потребували
додаткового
уточнення
та
роз’яснення
з
бокуЄврополу, у зв’язку з чим їх було
спрямовано
каналами
Інтерполу
до
Європейського
поліцейського
офісу
для
розгляду та опрацювання.
05.01.2012 проект Угоди про оперативне
співробітництво між Україною таЄврополом з
урахуванням позицій сторін був направлений
для узгодження до зацікавлених Центральних
органів виконавчої влади.
05.03.2012 опрацьований проект Угоди
між Україною та Європолом про стратегічне та

оперативне
співробітництво
із
переліком
зауважень державних органів влади України до
зазначеного
проекту
Угоди
листом
№
3309/Чн був
надісланий
до
МЗС
України.
20.03.2012
МЗС
України
проект
Угоди
направлено до Посольства України в Королівстві
Нідерланди
листом
№
311/61219-600-558.
21.03.2012
проект
Угоди
був
офіційно
переданий
до
Секретаріату Європолу представниками
Посольства України в Королівстві Нідерланди.
10.04.2012 під час зустрічі українській
стороні
було
роз’яснено,
що
представникиЄврополу не можуть вступати у
офіційні переговори до тих пір, поки Спільний
Наглядовий
Орган,
що
складається
з
представників країн-членів ЄС не надасть
формальний дозвіл. При цьому рішення про
надання формального дозволу приймається на
основі Звіту про систему захисту персональних
даних в Україні, що готується фахівцями
юридичного
відділу Європолу на
основі
відповідей
на
основний
та
додатковий
Запитальники.
Крім
того,
українській
стороні
був
переданий додатковий Запитальник, який, серед
іншого містить перелік нормативно-правових
актів України у сфері захисту персональних
даних, що повинні бути передані до Європолу.
Робочим
апаратомУкрбюро Інтерполу
зазначений
Запитальник
був
направлений
04.05.2012 для опрацювання до Державної
служби України з питань захисту персональних
даних та Мін’юсту, а також 07.05.2012 до УМЗ,
РСУ, ДІАЗ, УЮЗ МВС України.
У
взаємодії з Міністерством юстиції
України та Державною службою України з
питань захисту персональних даних здійснено
опрацювання
додаткового
ЗапитальникаЄврополу з проблематики захисту
персональних даних в Україні, який був наданий
Європейським поліцейським офісом. Робочим
апаратом Укрбюро Інтерполу
надіслано
опрацьований
Запитальник
до
МЗС,
представники якого в свою чергу передали його
до Європолу за
номером
311/61219-600-1245
від 06.06.2012 року.
Після
поліцейським

узагальнення
Європейським
офісом відповідей та положень

законодавства України, буде узгоджена дата
проведення
ознайомчого
візиту
представниківЄврополу, який стане формальною
перевіркою імплементації чинного законодавства
та практики, а також дотримання принципів
захисту персональних даних у правоохоронних
органах України.
На виконання доручення Першого віцепрем’єрміністра
В.І.Хорошковського №
848/1/1-12-ДСК від
15.06.2012
сформовано
делегацію
для
участі
у
відповідних
консультаціях
з Європолом таЄвроюстом у
складі
представників
Мін’юсту,
МВС
та
Державної служби України з питань захисту
персональних даних, які, за погодженням з
секретаріатами
згаданих
інституцій
ЄС,
відбулись 3-4 липня 2012 року у м. Гаага.
Метою проведення заходу було попереднє
узгодження
проекту
Угоди
між
Україною
та Європолом про оперативне та стратегічне
співробітництво, що дозволить у подальшому
належним чином підготуватися до подальших
офіційних переговорів та суттєве прискорення
досягнення їх кінцевого результату.
Крім того повідомляємо, що 08.08.2012 до
МЗС
України
листом
№
12138/Чн були
направлені попередньо опрацьовані проекти
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною
та Європейським поліцейським офісом щодо
встановлення
захищеної
лінії
зв’язку
та
Двосторонньої
угоди
між
Україною
та
Європейським
поліцейським
офісом
про
підключення комп’ютерних мереж із переліком
зауважень
задіяних
Центральних
органів
виконавчої влади України.
10.08.2012
МЗС
України
проект
Меморандуму
та
Двосторонньої
угоди направлено до Посольства України в
Нідерландах листом № 311/61219-600-1638.
04.09.2012
проекти
Меморандуму
та
Двосторонньої угоди були офіційно передані до
Секретаріату Європолу представниками
Посольства України в Нідерландах.
У грудні 2012 року делегація МВС України
взяла участь у семінарі «Європол та треті
сторони» у м. Гаага, Нідерланди, під час якого
Українською Стороною було звернуто увагу

представників Європолу на те, що за відсутністю
Угоди
про
оперативне
співробітництво
з Європоломунеможливлюється
здійснення
у
повній мірі обміну оперативною інформацією, а
також
наголошено
про
прискорення
розглядуЄврополом проекту
Угоди
про
оперативне співробітництво.
Окрім того, українською делегацією були
ініційовані
та
відбулись
переговори
з
представниками
юридичного
та
технічного
департаментів Європолу щодо встановлення в
Національному контактному пункті МВС України
захищеного каналу зв’язку. Під час зустрічі були
постатейно
розглянуті
положення
проектів
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
Європейським поліцейським офісом та Україною
щодо встановлення захищеного каналу зв’язку
та Двосторонньої угоди між Україною та
Європейським
поліцейським
офісом
про
підключення комп’ютерних мереж.
За результатами переговорів було усунуто
та узгоджено ряд суперечностей за текстами
Меморандуму та Угоди, та було досягнуто
домовленості про те, що Європоломдо МВС
України у найближчий час будуть надіслані
опрацьовані
представникамиЄврополу проекти
вказаних документів для подальшого розгляду
та
узгодження
з
зацікавленими
органами
Української Сторони.
23.01.2013
на
нашу
адресу
з
Європейського поліцейського офісу надійшов
опрацьований
юридичним
департаментомЄврополу проект
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
Європейським
поліцейським
офісом
та
Україною
щодо
встановлення захищеного каналу зв’язку.
06.03.2013
на
нашу
адрес у
з
Європейського поліцейського офісу надійшов
проект Двосторонньої угоди між МВС України
та Європолом про
підключення
комп’ютерних
мереж.
27.03.2013 проекти Меморандуму про
взаєморозуміння
та
Двосторонньої
угоди
надіслано на погодження до відповідних служб
МВС України.
Після
Меморандуму

опрацювання
МВС
проектів
про
взаєморозуміння
та

Двосторонньої угоди їх буде надіслано на
погодження до Центральних органів виконавчої
влади України.

-

Співробітництво
в
рамках
Місії
Європейської Комісії
з надання допомоги
в питаннях кордону
Україні і Молдові

Стан виконання: у стадії виконання.
Інформація:
04 квітня поточного року керівництвом
УБНОН ГУМВС України
в Одеській області на
виконання доручення керівництва МВС, за
листом
Місії
Європейського
союзу
по
прикордонній допомозі Молдові та Україні від
06.03.2013
№
01.410/НоМ/130306/OUT/UAMoIAAOSU/IAC/IM,
прийнято участь в оперативній нараді Місії
(EUBAM), яка відбулась у місті Одеса в штаб
квартирі Місії.
Основне питання, яке виносилось на
нараду
стосувалось
проблеми
ідентифікації
нелегальних
посівів
коноплі
та результатів
роботи органів та підрозділів внутрішніх справ
Одеської області щодо протидіїнаркозлочинності,
зокрема, щодо перекриття каналів надходження
наркотиків на територію держави та області,
взаємодії з іншими правоохоронними органами з
питань
розповсюдження
наркоманії
і
незаконного обігу наркотиків.

-

Запровадження
Національної
стратегії
щодо
наркотиків

Стан виконання: у стадії виконання.
Інформація:
Спільно з Міністерством охорони здоров’я,
Державної служби України
з контролю за
наркотиками та Міністерством юстиції України
постійно проводиться аналіз законодавства у
сфері
боротьби
з
незаконним
обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів.
Ведеться
робота
щодо
опрацювання
міжнародних
нормативноправових актів, які регулюють відносини у сфері
співпраці боротьби з міжнародною злочинністю.
Так, у січні поточного року опрацьовано
проект Закону України “Організаційні засади
здійснення контролю у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів”,
що надійшов з Державної служби контролю за

наркотиками.
Даний законопроект розроблено з метою
підвищення ефективності реалізації державної
політики у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів, протидії
поширенню наркоманії як однієї з основних
реальних загроз національній безпеці України.
Прийняття
вказаного
законопроекту
дозволить підвищити ефективність реалізації
державної політики у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів,
протидії поширенню наркоманії, буде слугувати
вдосконаленням
законодавства
у
сфері
протидії наркозлочинності, посилить контроль за
обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин, прекурсорів, забезпечить ефективну
взаємодію органів державної влади у питаннях
протидії незаконному ввезенню, вивезенню,
транзиту,
розповсюдженню
і
реалізації
наркотичних засобів, пс ихотропних речовин і
прекурсорів, забезпечить повне
і своєчасне
виконання міжнародних зобов’язань України.
У лютому поточного року опрацьовано та
погоджено
проект
розпорядження
Кабінету
Міністрів України „Про схвалення Концепції
Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на
20142018 роки” та проект
постанови
Кабінету
Міністрів України ,,Про затвердження Порядку
придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин
і прекурсорів у
закладах охорони здоров’я”.
У
березні
2013
року
опрацьовано
оновлений
Розподіл
компетенції
органів
державної влади та підкомітетів в рамках
Комітету з питань співробітництва між Україною
та ЄС з виконання Порядку денного асоціації
Україна ЄС,
а також вивчено порядок
підготовки
та
надання
інформації
до
електронного Інформаційного бюлетеня з питань
інтеграції України до Європейського союзу.
Розглянуто та погоджено Указ Президента
України «Про представника України в комісії
ООН з наркотичних засобів».
Базуючись на досягнутих угодах з іншими
країнами,
Управління
БНОН
продовжує

послідовну
політику
в
налагодженні
міжнародних стосунків між правоохоронними
органами,
спрямовану
на
недопущення
контрабанди наркотиків як на територію нашої
держави, так і транзитного переміщення через
державні кордони країни.
Стабільна співпраця, що ґрунтується на
загальноприйнятих
у
світі
підходах
та
принципах, є ключовим елементом ефективної
протидії міжнародній злочинності.
5
лютого
керівництво
Управління
приймало
участь
у
координаційній
нараді
представників
правоохоронних
структур
України, посольств окремих країн ЄС – донорів
технічної допомоги Україні та міжнародних
організацій
з
питання
протидії
та
запобігання наркозлочинності. Метою зустрічі
був
обмін
інформацією
щодо
розвиткунаркоситуації в Україні та Європі, досвід
профілактики наркозлочинності,
а
також
визначення напрямів активізації співробітництва
з
реалізації
проектів
щодо
боротьби
з
незаконним обігом наркотиків.
З 12 по 14 лютого керівництво УБНОН
МВС взяло участь у третій Міжнародній науковопрактичній
конференції
“Інформаційні
технології
і
напрямки
наукових
досліджень у коноплярстві” з доповіддю на тему:
“Виконання вимог державної програми “Заможне
суспільство,конкурентноспроможна економіка,
ефективнадержава”.
З 25 лютого по 1 березня, згідно із
запрошенням
відділу
з
правоохоронних питань Посольства США в
Україні, представники УБНОН МВС взяли участь
у проведенні курсу підвищення кваліфікації з
питань
боротьби
з
незаконним
обігом
наркотиків, що проходив на базі Міжнародної
правоохоронної
академії в
місті Будапешт
(Угорщина).
Курс
проводився
інструкторами Адміністрації
США
з
питань
боротьби з незаконним обігом наркотиків.
Програма курсу охопила такі питання, як
порядок пошуку
і вилучення різних
видів наркотиків та інших доказів і поводження з
ними,
в
тому
числі забезпечення їх
правильного
збору,
збереження,
документування та передача в інші компетентні
органи. До участі в курсі були запрошені

представники правоохоронних органів з Грузії,
Казахстану та України.
З 4 по 6 березня поточного року
представником УБНОН МВС взято участь у
Міжнародному
семінарі
«Доступністьтаблетованих форм опіоїдів для
знеболення в країнах Східної Європи та Азії»,
що проходив у місті Відень (Австрія). Під час
проведення
семінару
було
презентовано
відповіді на такі запитання, як:
- органи, які здійснюють контроль у сфері
обігу
наркотичних
засобів
та
розподіл
повноважень між ними;
- порядок формування та затвердження
квот
на
наркотичні
засоби,
що
використовуються у медичній сфері;
перелік
законодавчих
актів,
регулюють обіг наркотичних засобів;

які

- перелік знеболювальних препаратів, які
зареєстровані на території країн та форми їх
випуску.
01 квітня 2013 року на виконання
доручення
віце-прем’єр-міністра
України
Костянтина
Грищенка
від
29.03.2013
№
2588/5/1-13,
за
участю
представників
Державної служби України з контролю за
наркотиками, Міністерства закордонних справ,
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
фінансів України у Будинку Уряду відбулась
нарада з питань набуття Україною членства у
Групі
з
співробітництва
у
боротьбі
з
зловживанням
та
незаконним
обігом
наркотичних речовин
Ради Європи (Група
,,Помпіду”).
МВС
прагнучи
до
розвитку
взаємовигідного співробітництва України
з
міжнародними
організаціями
в
сфері
протидії наркозлочинності зацікавлене в
приєднанні
нашої
держави
до
Групи ПомпідуРади Європи.
Зазначена Група є розробником цільових
профілактичних
програм
у
сфері
протидії наркозлочинності,
профілактичних
заходів, які адаптовані до нових тенденцій
розвитку
наркоманії,
займається
аналізом
масштабу
і
характеру
ризиків,

пов'язаних з надмірним вживанням наркотиків,
як для самих наркоманів, так і для суспільства в
цілому.
16 квітня 2013 року відбулось друге
засідання
вказаної
вище
наради
за
участюпредставників Республіки Молдова та
Польщіна якій розглядались питання, пов’язані з
новими
психотропними
речовинами
та
контрафактними лікарськими засобами. Також, у
нараді приймали участь працівникиПівденного
регіонального
управління
Державної
прикордонної служби України,Південної митниці,
науково-дослідного
експертнокриміналістичного центру при ГУМВС України в
Одеській області.

МВС України

