МВС України на постійній основі вживаються організаційні та практичні заходи, спрямовані на
активізацію роботи підпорядкованих підрозділів МВС України з виконання Порядку денного
асоціації Україна-ЄС. МВС України підготовлено відповідне доручення та затверджено План
заходів на 2013 рік з метою належного виконання порушених у Порядку денному питань.
На виконання п.2.1.3.
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 учасників організованої 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 направлено213 протоколів, складених за
матеріалами органів внутрішніх справ, у тому числі128 (або 60,1%) – безпосередньо за
матеріалами спецпідрозділів БОЗ 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 органів місцевого 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.
До пп.2.1.6.
Представниками МВС прийнято участь у наступних заходах з обміну досвідом, навчання,
підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів:
– 19.02.2013 у зустрічі з експертами Ради Європи з питання ефективності системи кримінальної
юстиції в Україні відповідно до європейських стандартів;
– 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;
– 15.03.2013 у форумі „Правосуддя в Україні: реалії та перспективи”, організованому Верховним
Судом України спільно з газетою „Юридичнапрактика”;
– з 19.03.2013 по 21.03.2013 здійснено виїзд у службове відрядження до Республіки Білорусь з
метою обміну досвідом та ознайомлення зі станом реформування правоохоронних органів.
До п. 2.1.9.
Працівниками карного розшуку уживається комплекс організаційних та практичних заходів,
спрямованих на забезпечення та створення сприятливих умов для всебічного захисту прав і свобод
людини та громадянина.
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.

До п. 2.1.12.

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 розслідування 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.
Упродовж 2012 року в державі вчинено 118 правопорушень відносно працівників мас-медіа, з
яких: одне вбивство, 3 – тяжких тілесних ушкодження, 54 – крадіжки, 4 – розбої, 12 – грабежів, 19
– хуліганств,
4 – легких тілесних ушкодження, 6 – умисних знищень або пошкоджень
майна, 2 – незаконних заволодіння транспортними засобами, 2 – шахрайства,
2 –
порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі декількох осіб, 1 – порушення
санітарних правил та норм з попередження інфекційних захворювань та масових отруєнь, 1
необережне спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень; погроза вбивством – 1.
Особи встановлені у 40 протиправних посяганнях:
Зокрема: 20.01.2012 у місті Сімферополі затримано місцеву жительку Холодову Т.Є., 1948 р.н., яка
30.09.2011 за місцем проживання в квартирі в результати сварки штовхнула свого
чоловіка Холодкова І.А., 1942 р.н., режисера державної теле- радіокомпанії «Крим». Від удару
головою останній помер;
16.01.2012 у місті Сніжному Донецької області затримано місцевого жителя Івануна В.С., 1987 р.н.,
який цього дня в приміщенні магазину «Гурман» м. Сніжне висловлювався брутальною лайкою та
використовував образи в адресу Пішехонова Сергія Олександровича, 1982 р.н., редактора газети
«Сніжне-Інформ».

19.02.2012 у Шевченківському районі міста Києва між ВороновськимОлександром
Станіславовичем (редактор Інтернет сайту «ТСН.UA» телеканалу «Студія 1+1») та місцевим
жителем Шутком Олексієм
Григоровичем
виник
конфлікт
та
бійка,
під
час
якої Вороновський отримав тілесні ушкодження та загубив пристрій для відстрілу гумових
куль
«Форт 12Р».
28.02.2012 у місті Дніпропетровську викрито раніше затриманого за вчинення
зґвалтування Кононова, 1983 р.н., без постійного місця роботи, який 06.12.2011 на вулиці
зазначеного міста вчинив розбійний напад на Бондарчук, 1986 р.н, журналіста газети «Cегодня»
заподіяв їй тілесні ушкодження й відібрав 100 гривень.
14.01.2012 у місті Запоріжжі затримано місцевого жителя Маслова В.О., 1985 р.н., який 12.01.2012
шляхом вільного доступу проник до приміщення міського осередку «Партії регіонів», звідки
викрав фотоапарат «Пентакс», диктофон та гроші в сумі 400 грн., що належать Коваль Яні Павлівні,
1985 р.н., журналісту міського осередку «Партії регіонів», позаштатному кореспонденту
регіональної газети «Наш час».
23.01.2012 у місті Тернополі до міліції звернулася місцева жителькаЦебрій, 1983 р.н., журналіст
Тернопільської філії Медіа-Корпорації “Ріа”. Вона заявила, що близько трьох годин тому
невідомий з її службового кабінету викрав гаманець, у якому знаходилися 700 гривень. 27.01.2012
за вчинення цього злочину затримано місцевого жителя Грабіка Л.В.
24.02.2012 у місті Комсомольську Полтавської області до міліції звернулася місцева жителька
Терен, 1964 р.н., редактор газети "Громадська думка". Вона заявила, що впродовж минулої ночі в
зазначеному місті невідомий з
її
службового
кабінету,
який
знаходиться в приміщенні Комсомольської міськради, викрав монітор. За вчинення цього
злочину наступного дня затримано місцевого жителя Акопяна, 1985 р.н., без постійного місця
роботи, раніше судимого. Викрадене вилучено.
12.03.2012 у місті Києві затримано Чурила та Капинуса, які напередодні в приміщенні
Центрального залізничного вокзалу «Київ-пасажирський» викрали мобільний телефон у місцевого
жителя Ляпкала Ю.В., оператора «Магнолія-ТВ».
08.06.2012 у місті Києві затримано місцевого жителя Шейна, який у цей день на вулиці міста
відібрав у підданого Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії кореспондента
газети «Індепендент» Джеймса гроші в сумі 1,2 тис. гривень.
Залишились нерозкритими 62 злочини. З них: 2 тяжких тілесних ушкодження зі смертельними
наслідками, 3 умисних легких тілесних ушкодження, 1 погроза вбивством, 2 розбої, 5 грабежів, 26
крадіжок,
2 шахрайства, 5 умисних пошкоджень майна, 13хуліганств, 2 незаконних
заволодіння транспортними засобами, 1 порушення правил безпеки дорожнього руху.
Слід зазначити, що в період з 2001 року по теперішній час на території України зареєстровано 34
злочини, передбачених ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК
України (2001 - 2004 роки – по 1, 2005 рік – 3, 2006 рік – 2, 2007 рік – 4, 2008 рік – жодної, 2009 рік –
5, 2010 рік – 8, 2011 рік – 4, 2012 рік – 4).
Цього року за фактами перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК
України) зареєстровано 4 злочини (розкрито 2).

До п. 2.1.13.
Управлінням масових та спортивних заходів Департаменту 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.
Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових зібрань визначено
положеннями Закону України "Про міліцію", Статуту патрульно-постової служби міліції України,
затвердженого наказом МВС від 28.07.1994 № 404, а також організації та здійснення викладено у
Методичних рекомендаціях дій працівників ОВС щодо забезпечення правопорядку під час
проведення масових заходів і акцій (2009 рік), Методичних рекомендаціях щодо алгоритму дій
працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ у ситуаціях, які можуть виникнути в
рамках проведення футбольних матчів, інших масових заходів, у тому числі за участю іноземних
громадян (2012 рік), Методичних рекомендаціях щодо дій органів внутрішніх справ із
забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів за
участю народних депутатів України (2013 рік).
До п. 2.1.16.
Згідно з Планом основних заходів МВС України на 2013 рік уживаються заходи з метою виявлення
радикально налаштованих осіб, організацій і угруповань, діяльність яких спрямована на
поширення ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, приниження національної честі та
гідності або образи почуттів громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями та притягнення їх
до встановленої законом відповідальності.
Відповідна робота проводиться з попередження та розкриття злочинів, учинених проти іноземців.
З метою запобігання поширенню ксенофобії, расової та етнічної дискримінації працівники карного
розшуку у взаємодії з іншими суб’єктами профілактичної діяльності здійснюють:
- аналіз відомчої нормативної бази ОВС з метою виявлення та усунення чинників, що можуть
призводити до випадків расизму та ксенофобії в правозастосовній діяльності, а також до
дискримінації представників етнічних та релігійних меншин, іноземців, біженців та осіб без
громадянства;
- установлення осіб, які є членами радикально налаштованих організацій і угруповань;
- контроль за процесами в молодіжному і підлітковому середовищі для на встановлення лідерів
та активних учасників радикально налаштованих неформальних молодіжних організацій, а також
осіб, які втягують їх у протиправну діяльність та сприяють існуванню таких угруповань;
- оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих
угруповань, у тому числі під час проведення громадсько-політичних заходів;
- забезпечення оперативних позицій у місцях розташування гуртожитків та інших місцях
проживання, навчання передусім вихідців з країн Африки, Азії, Латинської Америки, для впливу на

ситуацію, що складається в молодіжному середовищі;
- інформаційно-просвітницьку робота серед громадськості.
Спільно з Головним слідчим управлінням Міністерства широко застосовується практика вивчення
матеріалів кримінальних та оперативно-розшукових справ за нерозкритими особливо тяжкими і
тяжкими злочинами, де потерпілими є іноземці, та заслуховування керівників слідчо-оперативних
груп про хід роботи з установлення осіб, причетних до їх учинення.
Департаментом громадської безпеки та підрозділами на місцях уживаються заходи щодо протидії
протиправній діяльності радикально-налаштованих молодіжних організацій, а також проявам
расизму та ксенофобії.
Здійснюється постійний моніторинг ситуації, що складається в молодіжному середовищі,
виявляються та ставляться на профілактичний облік прихильники неонацизму, расизму
та скінхедівського руху.
У кожному органі внутрішніх справ закріплено досвідчених працівників, які безпосередньо
узагальнюють оперативну та іншу інформацію щодо діяльності радикальних молодіжних
угрупувань та їх намірів, з метою вирішення правоохоронних завдань, віднесених до компетенції
міліції.
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.
Підрозділами ГУМВС, УМВС в регіонах підтримується необхідна взаємодія з Управліннями СБУ та
іншими правоохоронними органами в частині обміну наявною інформацією, в тому числі і
оперативною щодо організації та проведення спільних попереджувально-профілактичних заходів.
Також, проводиться обмін наявною інформацією про ситуацію яка складається напередодні
проведення масових заходів.
Крім того, в Міністерстві розроблено План заходів на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 25.04.2012 №236-р ,,Про затвердження плану заходів щодо формування
громадської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві”, затверджений заступником
Міністра. Зазначеним планом, зокрема, передбачено проведення моніторингу засобів масової
інформації з метою виявлення матеріалів, що можуть призвести до розпалювання національної,
расової, релігійної ворожнечі та нетерпимості до особи; включено до навчальних планів вищих
навчальних закладів та курсів підвищення кваліфікації системи МВС спеціальні курси ,,Психолого-

педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі, ,,Толерантне
спілкування – один із засобів впливу на особистість”, ,,Психологія попередження та вирішення
конфліктів у закладах освіти”, а також проведення на постійній основі зустрічей з представниками
громадських організацій національних меншин з актуальних питань їх діяльності.
До п.2.1.18.
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). Також зменшилася й кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою на 2,9 тис., або 57% (2210 проти 5143 торік).
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
№ 1-1/1795 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.
До п. 2.1.21.
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.
До п. 2.1.22.
Уживаються заходи щодо розвитку міжнародної співпраці з правоохоронними органами
іноземних держав, які протидіють торгівлі людьми та злочинам проти моральності. З цією метою
проводиться:
постійний обмін інформацією щодо організованих злочинних угруповань (у т.ч.
транснаціональних) та окремих осіб, які діють у сфері торгівлі людьми;
-

виконання запитів за матеріалами кримінальних та оперативно-розшукових справ;

-

спільні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

-

обмін позитивним досвідом роботи під час проведення спільних нарад, конференцій,

“круглих столів” тощо.
Налагоджено тісну співпрацю з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями,
зокрема: Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні, Представництвом Міжнародної
організації з міграції в Україні, Американською Асоціацією Юристів, Міжнародним жіночим
правозахисним центром “Ла Страда –Україна”, Координатором проектів Організації з безпеки та
співробітництва в Європі в Україні, які сприяють захисту прав та законних інтересів потерпілих від
злочинів зазначеної спрямованості, забезпечуючи надання їм реінтеграційної, реабілітаційної,
фінансової, психологічної та медичної допомоги.
У співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні забезпечено реалізацію двох проектів:
“Посилення спроможності українських інституцій у переслідуванні торгівлі людьми та наданні
допомоги жертвам”, та “Розбудова Національного механізму перенаправлення постраждалих від
торгівлі людьми вУкраїні”.
Цього року спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні заплановано реалізацію ще 2-х
проектів, зокрема: “Відповідь на виклики у протидії торгівлі людьми та кіберзлочинності
в Україні” та “Поширення національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми вУкраїні”.
Для покращання нормативно-правового забезпечення протидії торгівлі людьми на національному
рівні активно ведеться робота з удосконалення законодавства у зазначеній сфері.
Так, 2012 року виявлено 162 факти торгівлі людьми. Установлено
187 потерпілих від
таких злочинів, у тому числі 124 жінки, 14 неповнолітніх та 2 малолітні особи. За вчинення цих
правопорушень до кримінальної відповідальності притягнуто 94 особи. Крім того, припинено
діяльність
6 організованих злочинних груп, що діяли в цій сфері.
З початку 2013 року виявлено 51 факт торгівлі людьми, повідомлено
9 особам про підозру в
учиненні кримінальних правопорушень, відносно 5 осіб судами застосовано запобіжні заходи
(тримання під вартою – 3, домашній арешт – 2).
Установлено 46 потерпілих від зазначених кримінальних правопорушень, з яких 29 жінок, 1
неповнолітній та 2 малолітні дитини.
Так, на Чернігівщині припинено злочинну діяльність групи з 5 осіб, які використовуючи вразливий
стан одинадцяти громадян Закарпатської області, шляхом обману, шантажу з подальшим
залученням у боргову кабалу, незаконно їх експлуатували на роботах у фермерському
господарствіСоснівського району. Одна з постраждалих є неповнолітньою.
Житель Автономної Республіки Крим, погрожуючи фізичним насиллям та використовуючи важке
матеріальне становище, вимагав у багатодітної матері продати йому за 30 тис. грн. двох
неповнолітніх синів. На сьогодні вживаються заходи щодо документування протиправної
діяльності зазначеної особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.
За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або
інша незаконна угода щодо людини) КК України.
До п.2.2.2 та 2.2.3.

З метою вдосконалення законодавства у сфері протидії корупції опрацьовано:
- 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 інформаційно-аналітичних 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”,
розробленийМінекономрозвитку;
- 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 приміщенні Держфінмоніторингу;
- засіданні експертної комісії Держфінмоніторингу з розгляду узагальнених матеріалів і
додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для передачі до правоохоронним органам,
яке відбулося 28 лютого 2013 року у приміщенні Держфінмоніторингу;
- 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.
Питання протидії корупції та хабарництву перебуває на постійному контролі ГУБОЗ МВС України.
УМЗ МВС

