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ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ЗУСТРІВСЯ
З ПОСЛОМ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ
НІМЕЧЧИНА В УКРАЇНІ

2 грудня 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч
із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в
Україні Ернстом Райхелем.
Юрій Луценко окреслив основні системні зміни, які вже відбулися у прокуратурі,
та розповів про подальші плани щодо реформування відомства.
Наголошуючи на пріоритетності напряму роботи у сфері протидії корупції,
Генеральний прокурор України зазначив, що подолання цього ганебного явища
всередині органів прокуратури відповідатиме очікуванням суспільства та сприятиме підвищенню рівня довіри до правоохоронних органів. Окрім того, Юрій Луценко повідомив про подальші наміри щодо залучення до органів прокуратури людей
з-поза системи.
Також під час заходу сторони обговорили окремі актуальні питання двостороннього співробітництва під час кримінального провадження.
Ернст Райхель запевнив у підтримці Федеративною Республікою Німеччина
комплексу реформ, які відбуваються в Україні, та готовності до продовження спів
праці в кримінально-правовій сфері.
Зустріч стала черговим кроком у поглибленні діалогу між представниками Украї
ни і Федеративної Республіки Німеччина.
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ОФІЦІЙНО

ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
УКРАЇНИ ЄВГЕНІЙ ЄНІН ПРОВІВ ЗУСТРІЧ
ІЗ ЗАСТУПНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН
АНДРІЄМ КРАВЧЕНКОМ
5 грудня 2016 року відбулася зустріч заступника Генерального прокурора Украї
ни Євгенія Єніна із заступником Генерального прокурора Республіки Казахстан
Андрієм Кравченком. На заході також був присутній Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв.
Під час зустрічі сторони розглянули питання міжнародного співробітництва у
кримінальному провадженні, зокрема укладення двосторонніх договорів про правову допомогу в кримінальних справах та екстрадицію.
Євгеній Єнін наголосив на важливості поглиблення співпраці між правоохоронними органами України і Республіки Казахстан у сфері протидії міжнародній організованій злочинності та запевнив, що українська сторона готова надавати найширшу
підтримку своїм партнерам на цьому напрямі.
Також у рамках зустрічі сторони обговорили можливі спільні перспективні шляхи боротьби з транскордонною злочинністю та домовились про подальший обмін
досвідом з цих питань. Зокрема, Андрій Кравченко повідомив про створення в
Астані регіонального хабу з протидії глобальним загрозам (тероризму, незаконному обороту наркотиків і зброї, торгівлі людьми, кіберзлочинності та корупції).
Учасники заходу висловили обопільну точку зору, що ефективне та оперативне співробітництво між правоохоронними відомствами обох держав є запорукою
успіху в протидії міжнародній злочинності.
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ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ
ЗАСТУПНИКА ГЕНПРОКУРОРА УКРАЇНИ
АНЖЕЛИ СТРИЖЕВСЬКОЇ З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
7 грудня 2016 року в Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч заступника Генерального прокурора України Анжели Стрижевської з представниками
Європейського Союзу.
Під час заходу сторонами обговорено можливі перспективні напрями розширення та удосконалення двосторонньої співпраці, у тому числі шляхом упровадження нового Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері верховенства права в Україні».
Анжела Стрижевська акцентувала увагу присутніх на потребах відомства і питаннях, які наразі є найбільш актуальними для органів прокуратури в зазначеній сфері.
Представники ЄС, зі свого боку, висловили готовність у подальшому наданні
Генеральній прокуратурі України підтримки на шляху реформування з метою
забезпечення її роботи відповідно до кращих європейських стандартів.
Підбиваючи підсумки зустрічі, сторони відзначили її конструктивний характер
та висловили сподівання на співпрацю у майбутньому.
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ПРОТИДІЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ЗУСТРІВСЯ ІЗ ПОСЛОМ
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ В УКРАЇНІ
МАНОДЖЕМ КУМАРОМ БХАРТІ
13 грудня 2016 року в Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч
Генерального прокурора України Юрія Луценка із Послом Республіки Індія в Україні
Маноджем Кумаром Бхарті.
Під час заходу учасники обговорили питання двостороннього співробітництва у
сфері протидії злочинності, зокрема щодо ефективного розслідування транснаціональних злочинів.
Зустріч стала черговим кроком у поглибленні діалогу між представниками
України та Республіки Індія.
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НА ШЛЯХУ ОДУЖАННЯ ВІД КОРУПЦІЇ

Олег Сенюк
військовий прокурор
Західного регіону України,
полковник юстиції
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Проблема корупції – і не тільки військовослужбовців – упродовж
останнього року набуває масштабного «керівного» виміру: за кожним «дрібним» хабарником криється його начальник. Саме тому військова прокуратура Західного регіону України здебільшого береться
за викриття «на гарячому» високопосадовців та офіцерів вищої ланки. До того ж, підсумки діяльності за вісім місяців 2016 року показали,
що цей підрозділ є найкращим у системі органів прокуратури України
щодо протидії корупції.
З огляду на злободенність реальної (не так званої риболовної)
антикорупційної діяльності та необхідність висвітлення цієї тематики в умовах війни наведемо яскраві приклади, що лежать в основі
реалізації пріоритетних напрямків нашої діяльності з протидії такому
соціокультурному феномену, як «корупція в Україні».
Упродовж 11 місяців 2016 року військовими прокурорами регіону
розслідувано та скеровано до суду 90 кримінальних проваджень,
пов’язаних із корупцією, у 45 провадженнях судами винесено
вироки.
Загалом за цей період військовими прокурорами у злагодженій діяльності та ефективній координації дій з оперативними підрозділами
СБУ та Національної поліції України затримано 82 посадовці, з яких
29 прикордонників, 16 співробітників національної поліції, 12 митників, шість військових комісарів, п’ять службових осіб Державної
служби надзвичайних ситуацій України, три співробітники Державної
фіскальної служби України та п’ять посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі двоє депутатів місцевих рад.
Сукупна сума отриманої неправомірної вигоди склала
561,5 тис. грн, 49,6 тис. дол. США, 3,8 тис. євро та 7,7 тис. угорських
форинтів.
Попереджено отримання неправомірної вигоди посадовцями у
сумі понад 2,5 млн гривень.
Результати роботи невеликої групи працівників (лише 25 слідчих
на вісім областей Західного регіону України) свідчать про її ефективність і громадську необхідність, довіру людей до нашої роботи,
а також розуміння державних проблем, які можуть розв’язати лише
люди з офіцерською честю.
До прикладу, 17 листопада 2016 року військова прокуратура Західного регіону України спільно з відділом по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Львівській області в межах
контролю за вчиненням злочину задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної
вигоди начальником управління житлового господарства Департаменту житлового господарства
та інфраструктури Львівської міської ради.
Установлено, що на початку року УСБ України
у Львівській області скерувало до військової прокуратури Західного регіону України повідомлення про те, що вказаний чиновник, зловживаючи
службовим становищем, з метою протиправного
особистого збагачення вимагає від підприємця
хабар за сприяння в укладенні Львівською міськ-
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радою з ТОВ договорів на проведення робіт з облаштування території у м. Львові.
За попередньою домовленістю горе-зловмисник пообіцяв за винагороду посприяти в укладенні трьох договорів на проведення капітального ремонту будинків загальною вартістю понад
892 тис. грн та одного договору з облаштування
території у м. Львові у сумі понад 10 млн грн. Розмір так званого відкату мав становити 8–10 % від
суми договору.
Оскільки відмова від надання неправомірної
вигоди могла зашкодити законним правам та інтересам підприємця, він був змушений погодитися на незаконні вимоги чиновника. З цієї миті до
справи взялися військові прокурори у тандемі з
оперативниками УСБУ.
Спецоперація, наслідком якої стало затримання «служителя міста», тривала близько 10 місяців.
Це сталося під час одержання ним другої частини
неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. грн. А перший «транш» у 10 тис. грн, тобто 8 % від суми договору, ним отримано 13 вересня.
Отже, за сприяння, звісно, підозрюваного
міською радою з травня по липень цього року
укладено з указаною комерційною організацією
договори на «замовлені роботи» в центральній частині міста. Це свідчить про те,
що в діях начальника управління житлового господарства Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. За цим фактом військовою
прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження і здійснюється досудове
розслідування. Чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
На час слідства підозрюваного вже відсторонили від виконання посадових
обов’язків у міській раді. Крім того, 19 листопада поточного року суд задовольнив
клопотання військової прокуратури регіону та обрав чиновнику міру запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн гривень.
Додамо, що вказана особа також підозрюється в іншому злочині, який у травні
поточного року призвів до пожежі та зсуву відходів на Грибовицькому сміттєзвалищі Львівщини. Сумнозвісна трагедія, унаслідок якої загинули люди, підозрюваного не зупинила. Незважаючи на те що горе й досі на вустах львів’ян, указаний
чиновник у розмові з підприємцем запропонував останньому за грошову винагороду (близько 5 % від суми угоди) посприяти в укладенні договорів щодо вивезення сміття зі Львова.
Описаний випадок – не перше та не єдине резонансне затримання високо
поставлених осіб на хабарі. Назвемо ще три таких, які відбулися з середини осені
по теперішній час.
Другим прикладом (за обернено хронологічним порядком) є викриття 3 листопада 2016 року слідчими слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону
України, які діяли спільно із співробітниками Управління СБУ в Чернівецькій області,
вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником управління внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області у
змові зі своїм заступником та за посередництва адвоката, а також намагання цими
особами підкупу військового прокурора Чернівецького гарнізону.
Встановлено, що військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону здійснюється досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється в отриманні хаба-
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ра. Вказані працівники МВС разом із адвокатом
вимагали у батька підозрюваного грошові кошти у розмірі 11 тис. дол. США, обіцяючи вплинути
на прийняття службовими особами військової
прокуратури Чернівецького гарнізону рішення
щодо перекваліфікації дій підозрюваного. Частину хабара, 5 тис. дол. США, планувалося передати військовому прокурору, а решту шість
тисяч розділити між собою.
Прокурор, як людина принципова та професійна, одразу звернувся з відповідним рапортом до керівництва військової прокуратури Західного регіону України.
Саме під час передачі прокурору гарнізону частини неправомірної вигоди у розмірі
5 тис. дол. США керівника Управління внутрішньої безпеки та його заступника було затримано. Під час обшуків у їхніх службових кабінетах
вилучено ще 3,5 тис. грошових коштів у іноземній валюті та близько 5 тис. гривень. Їх походження встановлюється.
У органах внутрішньої безпеки зловмисники працювали тривалий час, а на займаних на
час вчинення злочину посадах – віднедавна: начальник управління з травня цього року, а його
заступник – із серпня.
Зараз працівникам поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2
КК України, та Шевченківським районним судом міста Львова обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення
застави у розмірі 116 тис. грн кожному.
Досудове розслідування триває.
Наступний приклад – викриття 18 жовтня 2016 року слідчими військової прокуратури Західного регіону України та військовою прокуратурою Тернопільського
гарнізону спільно із співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Тернопільській області вимагання упродовж
серпня – жовтня поточного року неправомірної вигоди військовим комісаром Тернопільського обласного військового комісаріату.
Грошові кошти у розмірі 260 тис. грн призначалися за сприяння у призначенні
особи на посаду військового комісара одного з райвійськкоматів Тернопільщини
та нестворення надалі перешкод у службовій діяльності. Натомість громадянин
звернувся до правоохоронців.
Особу, яка вимагала неправомірну вигоду, затримано в порядку ст. 208 КПК
України під час одержання частини хабара у розмірі 66 тис. грн. У ході спецоперації, зокрема під час обшуку в кабінеті підозрюваного, виявили крім певних документів близько 5 тис. дол. США, талони на пальне, гранату і набої до пістолета.
За повну суму обіцяної неправомірної вигоди військовий комісар районного
військкомату повинен був збудувати дерев’яний будинок площею 170 кв. м для
військового комісара області. Для виконання домовленості був укладений договір
між військовим комісаром і підрядною організацією для будівництва будинку, а заявник (районний військовий комісар) сплатив частину коштів у розмірі 66 тис. грн.
Власне, затримання відбулося після того, як він приніс підтверджувальний документ щодо переказу грошей на відповідний рахунок.
Підозрюваному офіцеру оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 368 КК України, і 20 жовтня Шевченківський райсуд м. Львова обрав йому
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запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень.
Досудове розслідування триває.
На завершення ще один яскравий приклад нашої роботи. Це затримання
17 жовтня 2016 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону за матеріалами та спільно із співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Управління СБУ у Львівській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди заступника голови постійної комісії з питань земельних відносин,
охорони навколишнього середовища та архітектури, а також двох депутатів Винниківської міської ради.
10 тис. дол. США та однокімнатна квартира в м. Винниках вартістю понад
350 тис. грн як хабар призначалися за сприяння приватному підприємцю в продовженні оренди земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового
будинку у Винниках та неперешкоджання в здійсненні господарської діяльності.
Спершу здирники вимагали 100 тис. дол. США з умовою їх отримання до засідання сесії Винниківської міської ради. Але зрозумівши, що у місцевого підприємця
таких коштів немає, зменшили «ціну» і перенесли отримання грошової винагороди
за свої дії постфактум, тобто після голосування.
Після затримання зловмисників «на гарячому», у ході огляду місця події виявлено та вилучено грошові кошти і документи на квартиру. Посадовцям повідомлено
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і Шевченківським райсудом м. Львова 19 жовтня поточного року обрано запобіжні заходи у
вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Крім того, судом визначено для
них розміри застав: службовій особі встановлено 2,756 млн грн, а двом депутатам – 4,132 млн грн та 1,378 млн грн відповідно.
Досудове розслідування триває.
Прикладів успішної реалізації антикорупційної діяльності тільки впродовж цього
року зафіксовано не один десяток. Вони доводять, що військові прокурори Західного регіону України працюють не тільки на результат, а й заради кращого майбутнього України – очищення країни від недугу під назвою «корупція».
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ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ
ПРОКУРАТУРА ВІННИЧЧИНИ
ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРИДІЛЯЄ ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ ТА ХАБАРНИЦТВУ
Оскільки Вінниччина є аграрним регіоном і майже 80 % її площ складають землі сільськогосподарського призначення, основні зусилля
правоохоронних органів області спрямовуються на попередження,
виявлення та зупинення злочинів, предметом яких є земельні ресурси.

Доволі часто до зловживань причетні посадові особи державних органів контролю, які самі зобов’язані контролювати додержання земельного законодавства.

В’ячеслав Соколовий
прокурор Вінницької
області,
державний радник
юстиції 3 класу

Так, прокуратурою Вінницької області за результатами досудового
розслідування 15 березня 2016 року до суду скеровано обвинувальний
акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього начальника Держземінспекції області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Установлено, що держслужбовець, діючи в інтересах комерційних
структур, з метою ухилення від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва вніс завідомо недостовірні відомості у акт обстеження земельної ділянки для будівництва заводу з переробки сої,
чим завдав збитків державним інтересам на понад 210 тис. гривень.
Наразі судовий розгляд триває.
За результатами досудового розслідування прокуратурою Вінницької області 12 листопада 2016 року повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу одного із районних управлінь Держгеокадастру
в області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 368 КК України.
Встановлено, що службовець вимагав та отримав від громадянина
неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 2000 дол.
США за внесення змін до Державного земельного кадастру та видачу відповідного витягу із зміною права власності з орендаря на суборендаря земельної ділянки водного фонду загальною площею майже
11 гектарів.
На сьогоднішній час досудове розслідування завершується, чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В іншому прикладі правопорушниця, заступник начальника Управління Держгеокадастру одного з районів області, діючи в інтересах
підприємця, підписала та надала позитивний висновок про погодження проекту відведення земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства площею 0,9 га, які насправді перебували у
постійному користуванні двох державних підприємств лісового господарства та Міністерства оборони України.
Державному службовцю 17 листопада 2016 року повідомлено про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 264 КК України. На вказану ділянку ухвалою суду накладено арешт.

Поширення набули випадки, коли до зловживань з проектними документами щодо відведення та виділення земельних ділянок вдаються посадові особи органів місцевого самоврядування.
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На цей час у Жмеринському районному суді розглядається обвинувальний акт у
кримінальному провадженні щодо спеціаліста-землевпорядника однієї із сільських
рад області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368
КК України.
Установлено, що службовець вимагала та отримала через свого знайомого у
громадянина неправомірну вигоду у розмірі 500 дол. США за видачу викопіювання
земельної ділянки для подальшого оформлення її передачі у власність.
У Вінницькому районному суді розглядається обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо селищного голови за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, який,
зловживаючи службовим становищем, з метою передачі у власність третім особам
земельних ділянок видав завідомо неправдивий офіційний документ – експлікацію
земель. Проте ці землі перебували у користуванні інших мешканців територіальної
громади. Також посадовець склав завідомо неправдивий офіційний документ –
рішення сесії селищної ради про дозвіл на розробку відведення землі площею
4,5 га, щоб передати земельну ділянку в постійне користування одному з підприємств.
Судовий розгляд триває.

Наразі у суді слухаються кримінальні провадження про злочини з ознаками корупції зі встановленими значними збитками.
Зокрема, у Вінницькому міському суді триває судовий розгляд обвинувального
акта за обвинуваченням одного з керівників підприємств регіону, який організував незаконний видобуток корисних копалин на території Якушинецької сільської
ради. Йому висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28,
ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України.
Установлено, що керівник, використовуючи підроблені документи, складені
від імені службових осіб товариства, в порушення Кодексу України про надра, із
залученням спеціальної техніки та робітників здійснював незаконне видобування
корисних копалин місцевого значення (суглинків) із земельної ділянки загальною
площею 24 гектари.
Діями обвинуваченого природі заподіяно шкоду в розмірі 17 млн грн. У ході слідства на виробничій території також виявлено приєднання системи газопостачання
поза приладами обліку.
З метою викриття злочинної діяльності та отримання неспростовних доказів
процесуальним керівником та слідчим було заплановано проведення одночасних
обшуків на місці видобутку корисних копалин та на території заводу. Заздалегідь
отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, що використовувались директором, його заступником та головним бухгалтером підприємства. З метою унеможливлення витоку інформації про заплановані
слідчі та процесуальні дії було відомо
обмеженому колу осіб. Оперативним
працівникам, які залучались до проведення обшуків, до останнього моменту
не повідомлялось про їх місце та мету.
Під час проведення обшуків вдалося виявити та припинити незаконний
видобуток корисних копалин, вилучити документи (шляхові листи, облікові
відомості тощо), які працівники намагалися приховати, а також виявити та
припинити незаконне використання
газу у виробничій діяльності підприємства, яке здійснювалось через приєднаний до магістралі прихований газопровід.
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На майно керівника підприємства накладено арешт. Судовий розгляд т риває.
Немирівською місцевою прокуратурою за результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК
України, за фактом незаконного видобування піску та самовільного захоплення земельної ділянки керівником одного з господарств області.
Установлено, що керівник господарства самовільно використовував земельну
ділянку державної форми власності площею 2,74 га, на якій незаконно, без сплати
втрат сільськогосподарського виробництва, видобував корисну копалину місцевого значення – пісок. Загалом вказаними діями заподіяно збитків у сумі майже
1,5 млн гривень.
Судовий розгляд триває. У провадженні заявлено цивільний позов про стягнення із підозрюваного на користь бюджету заподіяної шкоди.

Напрацьовано практику притягнення до відповідальності осіб, які в порушення вимог закону проводили реалізацію заставленого у державних підприємствах майна.
Лише під час досудового розслідування та судового розгляду двох таких кримінальних проваджень, стосовно державних підприємств «Аграрний фонд України»
та «Державна продовольчо-зернова корпорація України», до бюджету повернуто
1,7 млн гривень.

Забезпечено державне обвинувачення у кримінальній справі стосовно
судді одного з районних судів області.
Суддю визнано винним у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3
ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з
конфіскацією майна, що належить йому
на праві власності, з позбавленням права обіймати посаду судді строком на
3 роки.
Судовим слідством встановлено, що
суддя неодноразово отримував неправомірну вигоду за ухилення правопорушників від відповідальності у справах
про адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 130 КУпАП.

Слідчим відділом Прокуратури
Вінницької області в 2016 році до
суду направлено обвинувальний
акт у кримінальному провадженні стосовно чотирьох службовців
Вінницької установи виконання
покарань.
Указані працівники шляхом зловживання службовим становищем отримали неправомірну вигоду у сумі понад
120 тис. грн від осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
Встановлено, що упродовж 2014–
2015 років посадовці установи забез-
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печували безперешкодний доступ родичів до
кімнати проведення тривалого побачення із
засудженими, а також передавали їм заборонені речі: засоби зв’язку, спиртні напої тощо.
Водночас працівника однієї з установ
виконання покарань Державної пенітенціарної служби України в області вироком
Вінницького міського суду визнано винним
та засуджено за ч. 1 ст. 368 КК України до
штрафу у розмірі 1200 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, строком на два роки.
Встановлено, що працівник за винагороду передавав засудженим до довічного ув’язнення
заборонені речі.

До суду скеровано також кримінальні
провадження щодо працівників поліції,
які, використовуючи службове становище, вимагали та отримували від порушників неправомірну вигоду.
Зокрема, вироком Ладижинського міського суду визнано винним та засуджено за ч. 1
ст. 368 КК України до штрафу у розмірі 1200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної
влади, строком на два роки працівника поліції, який вимагав та отримав винагороду за звільнення від адміністративної відповідальності порушників і нескладання
щодо них протоколів про адміністративні правопорушення.
Окрім того, Вінницьким міським судом у результаті судового розгляду визнано
винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-4
КК України, судово-медичного експерта обласного бюро судово-медичної експертизи, який за винагороду змінив тяжкість тілесних ушкоджень при проведенні експертизи.
Вироком суду на експерта накладено штраф у розмірі 750 неоподатковуваних доходів громадян з позбавленням права обіймати посади в органах судовомедичної експертизи строком на три роки.

Загалом упродовж поточного року правоохоронними органами області до суду скеровано 38 кримінальних проваджень з ознаками корупції, зокрема 14 – слідчими органів прокуратури.
Сума встановлених у провадженнях збитків складає 16 186 071 грн, з яких
511 109 грн – у провадженнях, що розслідувались слідчими органів прокуратури.
За результатами розслідування відшкодовано 9 836 811 грн збитків, накладено
арешт на майно у сумі 5 488 500 грн, у тому числі 1 350 000 грн – за кримінальними
провадженнями слідчих органів прокуратури.
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ПРОКУРАТУРОЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНІЦІЙОВАНО 155
ПОДАНЬ ІЗ ВИМОГОЮ ВСТАНОВИТИ ПРИЧИНИ,
ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ, ТА ПОКАРАТИ ПОСАДОВЦІВ
Як один із спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції, прокуратура Житомирської області активно використовує повноваження, надані їй Законом України «Про запобігання корупції» (Закон) та іншими законодавчими актами з цих
питань.
З метою подолання цього ганебного для держави явища правоохоронними органами області вживаються системні заходи,
спрямовані на посилення протидії корупційним проявам у регіоні
та утвердження принципу невідворотності відповідальності за корупційні порушення, зокрема результативно викриваються факти
адміністративно караної корупції.
Цього року до суду скеровано 55 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, з яких
майже половина (20) складена прокурорами. За результатами їх
Олександр Сичук
розгляду судами притягнуто до адміністративної відповідальності
прокурор Прокуратури
26 посадовців.
Житомирської області
Переважна більшість викритих адміністративних порушень
з питань організації діяльності стосувалася невиконання вимог посадовими особами щодо поу сфері протидії
відомлення про конфлікт інтересів, обмежень щодо сумісництва
та запобігання корупції,
та суміщення з іншими видами діяльності. На винних судом накластарший радник юстиції
дено стягнення у виді штрафу на загальну суму понад 86 тис. грн.
В одному випадку відносно правопорушника судом, окрім того,
прийнято рішення про конфіскацію неправомірно одержаного доходу.
Так, апеляційною інстанцією залишено у силі рішення щодо
визнання винним єгеря державного лісогосподарського підприємства у вчиненні корупційного правопорушення, розгляд якого у суді забезпечено за участі органів прокуратури. Посадовця
притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-4
КУпАП, накладено штраф на суму 5100 грн із конфіскацією одержаного ним від підприємницької діяльності доходу у сумі майже
4 млн гривень.
Встановлено, що особа, обійнявши посаду єгеря державного
лісогосподарського підприємства з березня 2011 року (з 2007 року
зареєстрована як підприємець), у порушення вимог пункту 1 ч. 1
ст. 25 Закону продовжила займатися підприємницькою діяльністю, пов’язаною із лісопильним виробництвом, посередництвом у
торгівлі деревиною, оптовою торгівлею деревиною та будівельними матеріалами, у тому числі за кордон. Упродовж ІІ півріччя
2015 року та І кварталу цього року, за інформацією фіскальної
служби, від підприємницької діяльності посадовець одержав понад 3 975 600 грн доходу.
Позицію прокуратури області враховано Апеляційним судом
Житомирської області та рішення першої інстанції залишено у силі.
Прокуратурою Житомирської області забезпечено участь у розгляді апеляційної скарги щодо оскарження постанови суду першої
інстанції, якою визнано винним та притягнуто до адміністративної
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відповідальності голову однієї з районних рад області за допущення ним конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень.
У травні 2016 року вказаний голова районної ради неправомірно виніс на сесію питання про розгляд звернення житлово-будівельного кооперативу, приховавши від депутатів наявність у нього конфлікту інтересів (він є членом цього
кооперативу), а також брав участь у зборах, на яких йшлося про залучення сесії
райради до сприяння у вирішенні спірного питання щодо надання житла мешканцю будинку, яке розглядається у суді.
Такими діями посадовець порушив вимоги ст.ст. 28, 35 Закону, оскільки не
вжив заходів щодо врегулювання реального конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень голови районної ради.
Апеляційний суд Житомирської області визнав доводи прокуратури обґрунтованими, а заявнику відмовив у задоволенні апеляційної скарги, залишивши у силі
постанову суду першої інстанції про притягнення посадовця до відповідальності
за порушення антикорупційного законодавства. Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 172-7
КУпАП керівника району притягнуто до адміністративної відповідальності у виді
штрафу в розмірі 3400 гривень.
За результатом розгляду адміністративного протоколу Бердичівської місцевої прокуратури судом визнано винним голову сільської ради у Бердичівському районі у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, та застосовано адміністративне стягнення у виді
штрафу в розмірі 5100 грн із позбавленням права обіймати посади та займатися
діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 11 місяців. Апеляційним судом Житомирської області
залишено в силі постанову Бердичівського міськрайонного суду.
Посадовець органу місцевого самоврядування, порушуючи вимоги Закону
України «Про запобігання корупції», діючи з корисливих мотивів, надав усну вказівку секретарю сільської ради підготувати рішення сесії про преміювання сільського голови у розмірі 100 відсотків посадового окладу, яке засвідчив власним
підписом, хоча достовірно знав, що відповідного рішення про преміювання сільського голови сесією сільської ради не ухвалювалося. Таким чином, упродовж
січня – травня 2016 року сільський голова незаконно отримав премію в сумі
14 тис. гривень.
За принципової позиції прокуратури постановами суду двох депутатів сільської ради, що в Ємільчинському районі, чоловіка та дружину, визнано винними
у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення особою у встановлених законом
випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів), та
оштрафовано кожного на 3400 гривень.
Судом встановлено, що подружжя депутатів – головний лікар-епізоотолог та
секретар сільської ради – неправомірно проголосували на сесії сільської ради
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
для себе (дружини) двох земельних ділянок загальною площею 0,58 га для ведення особистого селянського господарства та обслуговування житлового будинку. Усупереч вимогам ст. 28 Закону депутати не повідомили завчасно сесію
ради про наявність реального конфлікту інтересів – про те, що вони, як сімейне
подружжя, мають приватний інтерес у вирішенні зазначеного питання, а також
безпосередньо ухвалювали рішення в умовах реального конфлікту інтересів.
Органами прокуратури області активно використовується передбачене ч. 3
ст. 65 Закону право на ініціювання проведення службових розслідувань. Від
початку цього року внесено органам державної влади та місцевого самоврядування, юридичним особам публічного права 155 подань з вимогою встановлення
причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, пов’язаних з корупцією.
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За результатами розгляду подань до дисциплінарної відповідальності притягнуто 60 посадових осіб.
Зокрема, органами прокуратури області забезпечено належне опрацювання повідомлень органів Державної фіскальної служби України про встановлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларація), та наявною податковою інформацією.
Майже половина з унесених органами прокуратури області подань (77 із
155) стосувалася допущених посадовцями порушень вимог Закону України
«Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю. Наприклад, Житомирською місцевою прокуратурою встановлено численні випадки порушень
посадовими особами Корольовської районної ради міста Житомира вимог
ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо подання при звільненні декларацій за період, не охоплений раніше поданими
деклараціями.
У зв’язку з наявними порушеннями місцевою прокуратурою 18 лютого
2016 року внесено подання голові Корольовської районної ради м. Житомира з вимогою проведення службового розслідування за фактом неналежного
виконання посадових обов’язків головним спеціалістом – юрисконсультом
управління праці та соціального захисту населення районної ради, на якого
покладено організацію своєчасного щорічного подання посадовими особами
місцевого самоврядування відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
За результатами проведеного службового розслідування до винної особи
відповідно до розпорядження голови Корольовської районної ради м. Житомира застосовано захід дисциплінарного впливу у виді затримки у присвоєнні чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування строком на
3 місяці.
Також прокуратурою Житомирської області як спеціально уповноваженим
суб’єктом у сфері запобігання корупції самостійно вивчався стан дотримання
вимог фінансового контролю суб’єктами декларування.
При цьому встановлено факти внесення посадовими особами неповних
або недостовірних відомостей у декларації, які були залишені поза увагою
працівників органів держфінслужби, що проводили перевірку.
Так, прокуратурою Житомирської області 26 травня 2016 року внесено подання начальнику Головного управління Державної фінансової служби у Житомирській області щодо проведення службового розслідування стосовно
працівників Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції, які під
час перевірки достовірності відомостей про майновий стан керівників Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області не
виявили розбіжностей даних, вказаних у декларації, з інформацією державних реєстрів.
За результатами службового розслідування підтверджено факти неналежного виконання посадових обов’язків двома працівниками Житомирської
ОДПІ, до яких застосовано заходи впливу у виді позбавлення преміальних виплат.
Також вносилися подання за фактами невиконання вимог Закону, які не
містять ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Відповідно до результатів перевірок поширений характер мали порушення посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог ч. 1 ст. 12
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, упродовж 30 днів з дня їх подання.
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З вимогою усунення зазначених порушень Новоград-Волинською місцевою прокуратурою внесено 31 подання головам сільських, селищних та районної рад. За результатами їх розгляду декларації посадових осіб оприлюднені шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних
державних органів та органів місцевого самоврядування, а також доведені
до відома громади шляхом розміщення на інформаційних стендах цих органів. За допущені порушення застосовано заходи дисциплінарного впливу до
13 посадових осіб.
Крім того, за результатами розгляду подань місцевих прокуратур області у
36 органах місцевого самоврядування відповідно до вимог ч. 1 ст. 35 Закону,
ч. 2 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створено
постійні комісії з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою, та подарунками.
Органами прокуратури області вживалися заходи цивільно-правового характеру щодо відшкодування заподіяної шкоди та інших негативних наслідків
правопорушень, пов’язаних з корупцією.
З початку року місцевими прокуратурами заявлено чотири позови цієї категорії, половина яких – про відшкодування шкоди, заподіяної органам місцевого самоврядування правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, на загальну суму 17,9 тис. грн, друга половина – про визнання протиправними та
скасування незаконних рішень і правочинів.
Зокрема, Бердичівською місцевою прокуратурою 5 грудня 2016 року заявлено позов до Бердичівського міськрайонного суду про визнання незаконним та скасування рішення Малобраталівської сільської ради від 20 січня
2016 року про передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі – підприємцю, а також визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею 0,09 га, укладеного 28 січня 2016 року між Малобраталівською сільською
радою та підприємцем.
Встановлено, що депутат Малобраталівської сільської ради Любарського
району, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 35 Закону, не повідомила сесію
сільської ради про наявний у неї конфлікт інтересів та, діючи в інтересах свого
чоловіка, який є підприємцем, 20 січня 2016 року брала участь у розгляді сесією сільської ради питання про передачу йому на умовах оренди земельної
ділянки. За вчинені адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
депутат згідно з постановою Любарського районного суду від 23 травня
2016 року притягнута до адміністративної відповідальності за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7
КУпАП.
Судовий розгляд позову Бердичівської місцевої прокуратури триває.
Не залишаються органи прокуратури області осторонь питань достовірності відображення особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відомостей в електронних деклараціях. Наразі за участі
співробітників Управління захисту економіки в Житомирській області організовано низку перевірок за фактами неповного внесення службовцями до
електронних декларацій відомостей про майнові активи.
Прокуратура Житомирської області і надалі займатиме принципову позицію щодо протидії корупційним проявам, використовуючи повною мірою надані чинним законодавством повноваження.
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ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ,
ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ, В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Максим Кальний
начальник відділу
організації діяльності
у сфері запобігання
та протидії корупції
Прокуратури Донецької
області

Понад два роки на території Донецької області триває проведення
антитерористичної операції, тимчасово окупованими залишаються
найбільші й найпотужніші адміністративні центри області, як-от Донецьк, Горлівка, Макіївка, в яких мешкає більшість населення регіону.
Зважаючи на викладене, зусилля правоохоронних органів Донеччини спрямовані на протидію кримінальним правопорушенням та захист територіальної цілісності держави. Разом з тим не залишаються
поза увагою регіональної прокуратури Донецької області, яка плідно
співпрацює з іншими місцевими правоохоронними органами, питання
запобігання корупції.
Запобігання та протидія корупційним проявам є одним з пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури України, оскільки наслідки вчинення цих правопорушень позначаються як на житті пересічних
громадян, так і функціонуванні держави в цілому.

Саме запобігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією, виконує основну превентивну функцію, дисциплінує та
утримує посадовців від вчинення більш тяжких, у тому числі
кримінально караних, правопорушень у вказаній сфері.
Упродовж 11 місяців цього року (станом на 1 грудня 2016 року) правоохоронними органами Донецької області складено та спрямовано
на розгляд до суду 363 протоколи (найкращий показник у державі),
передбачені у главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі –КУпАП), з них: 92 – органами прокуратури області, 53 –
працівниками Управління Служби безпеки України в Донецькій області
та 216 – співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій
області Департаменту захисту економіки Національної поліції України
(у тому числі 138 за матеріалами регіональної прокуратури області).

За результатами судового розгляду 268 протоколів про
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, 249 посадовців, або 93 % притягнуто до адміністративної відповідальності.
Зокрема, до адміністративної відповідальності притягнуто 158 посадових осіб органів місцевого самоврядування (голови місцевих і
районних рад, їх заступники, секретарі рад, начальники відділів та
управлінь рад тощо), 67 депутатів місцевих і районних рад, 12 посадовців юридичних осіб приватного, публічного права та осіб, які надають публічні послуги, по п’ять посадовців райдержадміністрацій та
державних службовців, два посадовці органів цивільного захисту та
Пенсійного фонду України.

Як свідчать результати роботи правоохоронних органів
області, більшість посадовців (240) притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, тобто за
ст. 172-7 КУпАП.
Так, Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області
складено протокол за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП відносно директора комунального підприємства «Родинська житлова управляюча компанія»,
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який упродовж серпня – жовтня 2015 року уклав договори про виконання підрядних робіт на загальну суму майже 1 млн грн із приватним підприємством «Домінант-Сервіс», кінцевим беніфіціаром якого є сам директор комунального підприємства. Постановою суду директора КП «Родинська житлова управляюча компанія»
притягнуто до відповідальності із накладенням штрафів у сумі 1700 та 3400 гривень.
Красноармійською місцевою прокуратурою складено протокол відносно головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління освіти, молоді та
спорту Великоновосілківської районної державної адміністрації, який у порушення ст.ст. 27, 28 Закону України «Про запобігання корупції» не вжив заходів щодо
повідомлення свого керівника про наявність конфлікту інтересів, а саме про перебування у безпосередньому підпорядкуванні на посаді фахівців бухгалтерії тещі
та дружини. Правопорушника притягнуто до відповідальності та накладено адміністративне стягнення.
Галузевим відділом прокуратури області разом із управлінням внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби України у Донецькій області виявлено факт вчинення посадовою особою обласного ГУ ДФС дій в умовах
реального конфлікту інтересів, а саме проведення камеральних перевірок юридичної особи приватного права, одним з керівників якої є близька податківцю особа. За вказаним фактом Управлінням захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ
Національної поліції України складено протоколи про вчинення адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП та направлено
на розгляд до суду.

Шість посадовців притягнуто за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП) та
три – за порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУпАП).
Як приклад, галузевим відділом регіональної прокуратури області складено
протокол за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП відносно посадової особи Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, яка порушила вимоги ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю: у період виконання посадових обов’язків нею також
здійснювалися роботи на користь ПРАТ «МТС України» на загальну суму 13 тис. грн.
Постановою суду посадовця притягнуто до відповідальності, накладено штраф у
розмірі 5100 грн із конфіскацією на користь держави 13 тис. гривень.
Також співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ
Національної поліції України за результатами проведеного сумісно із галузевим відділом прокуратури області вивчення складено протокол за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП щодо
начальника відділу торгівлі департаменту реформ Маріупольської міської ради за
фактом сумісництва – посадовця органу місцевого самоврядування та генерального директора ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі». Жовтневим
районним судом м. Маріуполя посадову особу притягнуто до відповідальності та
накладено стягнення у сумі 5100 грн. Надалі обґрунтованість рішення суду першої
інстанції підтверджено постановою Апеляційного суду Донецької області.
Протягом 11 місяців 2016 року судом притягнуто до адміністративної відповідальності 155 посадових осіб за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією у бюджетній сфері, 39 – у транспортній, 23 – земельній, 17 – охорони довкілля,
6 – агропромисловому комплексі, 6 – у сфері освіти та 2 – охорони здоров’я.
Водночас є певні проблеми у винесенні судових рішень щодо правопорушень,
пов’язаних із корупцією, зокрема відсутність однакового правозастосування норм
закону суддями першої та апеляційної інстанцій. Незважаючи на той факт, що Закон
України «Про запобігання корупції», яким, у тому числі, внесено зміни до глави 13-А
КУпАП, набрав чинності 26 квітня 2015 року, трапляються непоодинокі факти винесення судами, навіть одним і тим самим суддею, різних рішень за ідентичними за
складом і змістом правопорушеннями, пов’язаними з корупцією.
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Двома розповсюдженими підставами для закриття проваджень за
протоколами про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією,
є відсутність складу адміністративного правопорушення через відсутність умислу та у зв’язку із закінченням строку притягнення особи до
відповідальності з часу виявлення правопорушення.
Так, суди під час винесення рішення за протоколами про правопорушення, пов’язані з корупцією, застосовують поняття «корупційне правопорушення» замість «правопорушення, пов’язане з корупцією». Значення цих термінів розкрито у ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції»: «правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги,
заборони та обмеження, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність». Таким чином, у розгляді
справ вказаної категорії слід ураховувати, що суттєва відмінність «правопорушення,
пов’язаного з корупцією» від «корупційного правопорушення» полягає у тому, що
ознаки корупції, згідно з указаною статтею закону, не підлягають встановленню та
доведенню за справами про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Неправильна оцінка судом ознак об’єктивної сторони адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, призводить до судових помилок.
Інша поширена підстава закриття судами проваджень за протоколами вказаної
категорії – закінчення строку притягнення особи до відповідальності з часу виявлення правопорушення, тобто на підставі ст. 38 КУпАП.
Причиною цього є відсутність законодавчого врегулювання терміна «дата виявлення правопорушення, пов’язаного з корупцією». Судді вважають датою виявлення правопорушення дату першого запиту, відібраного пояснення, надходження
інформації тощо. Водночас системний аналіз положень ст. 38 та інших норм КУпАП
дає підстави для висновку, що законодавець пов’язує початок обчислення строку
з моментом, коли встановлено, що у діях особи є склад правопорушення (встановлено правопорушення). Процесуально даний висновок оформлюється протоколом. У статті 254 КУпАП визначено, що при вчиненні адміністративного правопорушення складається протокол. Дії особи, яка має право скласти протокол, до
моменту складання протоколу можуть свідчити про виявлені окремі ознаки правопорушення, але факт, що виявлене діяння містить склад адміністративного правопорушення (встановлено об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону), зазначається лише під час складання протоколу, і саме з дати його складання
починається обчислення строку накладання стягнення.
Як наслідок, галузевим відділом регіональної прокуратури області внесено
48 апеляційних скарг на рішення судів першої інстанції про закриття проваджень
за протоколами даної категорії, з яких 41 апеляційну скаргу задоволено та чотири
відхилено. Не погоджуючись із вказаними вище рішеннями судів, регіональна прокуратура Донецької області ініціювала притягнення до дисциплінарної відповідальності сім суддів місцевого та апеляційного судів.

Окремою проблемою є тривалий розгляд судами протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, який у середньому
продовжується від двох до трьох місяців, що здебільшого обумовлено некомплектністю складу суду та навантаженням на суддів в умовах
проведення антитерористичної операції на території області.
Проблема некомплектності штату суддів: як місцевих судів, так і апеляційної
інстанції, що призводить до порушення строків судового розгляду протоколів та
притягнення особи до відповідальності, притаманна загалом усім областям держави, Донецькій – особливо.
Підсумовуючи зазначене вище, доходимо висновку, що лише змінами на законодавчому рівні та напрацюванням єдиної судової практики з розгляду протоколів про правопорушення, пов’язані з корупцією, можна усунути протиріччя та проблемні питання застосування норм права у вказаній сфері.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОКУРАТУР
ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ХАБАРНИЦТВУ

ПРОКУРАТУРОЮ КІРОВОГРАДЩИНИ РЕАЛІЗОВАНО
ПОСЛІДОВНУ ТА ЯКІСНУ РОБОТУ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Результатом діяльності органів прокуратури Кіровоградщини у сфері протидії корупції в поточному році стало викриття 149 корупціонерів, у тому числі 37 хабарників.
Незважаючи на докорінну зміну чинного законодавства, яке регулює питання антикорупційної роботи, та перехід частини функцій прокуратури до
новостворених правоохоронних органів, слідчі прокуратури та процесуальні
керівники доклали максимум зусиль у протидії корупції.
Прокуратурою розпочато 20 кримінальних проваджень вказаної категорії, загалом правоохоронними органами регіону – 37.
Так, гучним викриттям 2016 року стало кримінальне провадження, розпочате слідчими прокуратури за фактом вимагання та отримання 8,5 тис. дол.
США хабара трьома оперуповноваженими Кіровоградського відділу поліції.
Під час його розслідування слідчими встановлено, що заступник начальника
Кіровоградського відділу поліції створив та очолив злочинне угруповання.
Правоохоронці на чолі з керівником
крім вимагання та отримання хабара
вчинили інші тяжкі злочини, зокрема
катування особи.
Слідство перебуває на завершальній стадії. Колишнім працівникам поліції повідомлено про підозру за ч. 3
ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч. 2
ст. 127 (катування), ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство)
КК України і звільнено із займаних
посад.
Ще одне резонансне провадження розпочато слідчими прокуратури
за фактом отримання неправомірної
вигоди начальником Новоукраїнської
об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, який діяв спільно
із своєю підлеглою, начальницею одного з відділів. Здійснивши перевірку
фінансово-господарської діяльності
приватного підприємства, податківці
вимагали у його керівника сплатити
100 тис. грн за невключення до акта
перевірки виявлених порушень та ненарахування штрафних санкцій. Обом
зловмисникам наразі повідомлено
про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідство триває.
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За якісної та оперативної роботи слідчих прокуратури вже завершено розслідування половини розпочатих проваджень.
Наприклад, скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника Долинського відділу поліції та його першого заступника, які вимагали та отримали понад 50 тис. грн неправомірної вигоди за перекваліфікацію дій підозрюваної особи.
Поліціантів відсторонено від займаних посад. За вчинений корупційних злочин їм
загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 368 КК
України).
Такої ж тривалості строк ув’язнення загрожує і заступнику начальника Новгородківського райвідділу поліції, який за 10 тис. грн обіцяв закрити кримінальне провадження відносно мешканця району. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України
щодо правоохоронця наразі перебуває на розгляді суду.
Пред’явлені прокурорами цього року обвинувачення були підтверджені в повному обсязі щодо 11 хабарників, відносно яких судами постановлено обвинувальні вироки.
Зокрема, колишнього заступника голови Державної інспекції сільського господарства України, викритого на отриманні 357 тис. грн хабара, засуджено до
10 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Колишнього чиновника
визнано винним за ч. 4 ст. 368 КК України. Також вироком Кіровського районного
суду м. Кропивницького його позбавлено права займати посади в державних органах й органах місцевого самоврядування протягом 3 років та позбавлено 5 рангу
державного службовця.
Крім того, у хабарництві визнано винними: директора Онуфріївського кінного
заводу за хабар у розмірі 20 тис. грн; службовця Держземагентства в області, який
вимагав 2,1 тис. грн за надання витягів із земельного кадастру; державного виконавця з Новомиргородського району, який брав хабарі за ненакладання арешту
на майно та невстановлення заборон на виїзд за кордон; викладача Кіровоградського коледжу Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань», який
вимагав 4,6 тис. грн від студентки за успішну здачу сесії.
Вину вказаних осіб прокурори довели у суді та добились справедливих вироків,
незважаючи на посади і статуси винуватців.
Прокуратурою області проведено ефективну роботу щодо протидії корупції адміністративними засобами. Так, з початку року направлено до суду 95 протоколів
про правопорушення, пов’язані з корупцією. Найчастіше виявлялися факти, коли
депутати сільських чи міських рад брали участь у голосуваннях щодо виділення
собі або членам своїх родин земельних ділянок, а також ухвалювали рішення про
власне преміювання. За результатами їх розгляду судами до відповідальності при-
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тягнуто 46 корупціонерів. Крім того, корупціонери сплатили до бюджету штрафів
у сумі понад 120 тис. гривень.
Варто зазначити, що у зв’язку із законодавчими змінами, а саме створенням
Національного агентства з питань запобігання корупції, органи прокуратури та
Служби безпеки України позбавлені повноважень щодо виявлення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, відповідно, і складання протоколів за
ст.ст. 1724–1729-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Сьогодні на місцевому рівні такі повноваження мають лише регіональні підрозділи Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної
поліції України, ефективність роботи яких викликає певні зауваження.
Проблемою цієї галузі є також відсутність чітко визначених повноважень щодо
збору доказів, проведення перевірочних дій, витребування необхідних документів, даних, залучення експертів та фахівців для надання висновків у адміністративній справі, а також відсутність відповідальності посадової чи службової особи у
зв’язку з відмовою у виконанні законних вимог.
Оскільки відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» органи
прокуратури є спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції,
внесення відповідних змін до КУпАП та відновлення повноважень прокурорів на
складання адміністративних протоколів у цій сфері є вкрай необхідним.
Відповідні пропозиції відображено в ініціативі групи народних депутатів на чолі
з В. Карпунцовим у вигляді проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ухваленням Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури) від 23 вересня 2016 року № 5177, внесеному на розгляд Верховної
Ради України. Проте, на жаль, до цього часу законопроект не включено до розгляду на пленарному засіданні.
Упродовж поточного року прокурорами на Кіровоградщині виявлено випадки
вчинення корупційних правопорушень, за які наступала дисциплінарна відповідальність.
Так, за поданнями прокуратури, які вносилися у порядку
Закону України «Про запобігання корупції», до дисциплінарної відповідальності притягнуто 26 посадовців. Йдеться про
такі корупційні діяння, як внесення недостовірних відомостей до декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
З метою усунення заподіяної вказаними правопорушеннями шкоди та скасування
незаконних актів, ухвалених
із порушенням антикорупційного законодавства, органами
прокуратури області пред’явлено 7 позовів, з яких три про
відшкодування шкоди у сумі
25 тис. грн та чотири про скасування незаконних актів про
виділення земельних ділянок.
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В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИКРИТО
КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ
ПОСАДОВЦЯМИ ПОЛІЦІЇ, ОРГАНІВ ВЛАДИ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Слідчими прокуратури Івано-Франківської області впродовж січня – листопада
2016 року завершено розслідування у 16 кримінальних провадженнях з ознаками
корупції, в яких до кримінальної відповідальності притягнуто 18 осіб, зокрема: три
дежслужбовці, три посадові особи місцевого самоврядування, чотири працівники
правоохронних органів, три посадовці юридичних осіб публічного права. За хабарі
зловмисники обіцяли вплинути на слідчих при розслідуванні кримінальних проваджень, зняти арешт з майна, вирішити земельні питання, допомогти із працевлаштуванням у підрозділи, посприяти в знеціненні майнового комплексу, укладанні
договорів підряду тощо.
Скеровано до суду низку резонансних проваджень. Наприклад, до суду направлено кримінальне провадження щодо організованої групи, до складу якої входили
два посадовці Держземагентства, сільський голова та секретар сільради, які вимагали й одержали близько 80 тис. грн за вирішення питання про надання дозволу на
виготовлення проекту землевідведення на ділянку. Посадовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального праворушення, предбаченого ч. 3 ст. 28,
ч. 3 ст. 368 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На розгляді в суді перебуває також кримінальне провадження щодо депутата і
голови сільської ради, які вимагали та одержали 470 тис. грн хабара за вирішення
питання щодо виділення земельної ділянки.
За клопотанням прокуратури під вартою перебуває і перший заступник голови
однієї з районних державних адміністрацій, який за 28 тис. грн обіцяв повернути
підприємцю кошти за договорами підряду та укласти нові договори. Розслідування у цих провадженнях завершено.
Рекордну в цьому році на Прикарпатті суму неправоміної вигоди вимагав посадовець регіонального відділення Фонду держмайна України: за 150 тис. дол. США
він обіцяв сприяти в набутті права власності на нерухоме майно. Затримано особу
4 жовтня 2016 року під час одержання 20 тис. дол. США. Обвинувальний акт щодо
неї скеровано до суду для розгляду по суті.
Загалом судами постановлено судові рішення у 9 кримінальних провадженнях
цієї категорії, у 16 – триває судовий розгляд.
Слідчі прокуратури виконують кримінальне провадження щодо трьох працівників поліції, які вимагали та одержали 1,5 тис. дол. США за повернення вилученого
транспортного засобу.
Окрім того, органами прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у
151 кримінальному провадженні стосовно корупційних злочинів. Так, про підозру
повідомлено колишньому арбітражному керуючому ВАТ «Оріана», який розтратив
майно держпідприємства на понад 9 млн грн, а також вчинив замах на розтрату
майна у сумі 443 тис. грн. Підозрюваний перебуває під вартою.
Також про підозру повідомлено колишньому міському голові одного із райцентрів, який вчинив розтрату 220 тис. грн, перерахувавши їх за роботи, які виконані не
були.
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, зафіксовано в діях судді, директора державної установи, службовця райдержадміністрації, посадовця
митниці та інших.
Наразі судами розглянуто 61 адміністративну справу, до адміністративної відповідальності притягнуто 44 правопорушники, у тому числі 26 посадовців місцевого
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самоврядування, 6 посадових осіб юридичних осіб публічного права, 11 депутатів
місцевих рад, одну посадову особу райдержадміністрації.
Водночас відповідно до повноважень прокурора, визначених у ст. 65 Закону
України «Про запобігання корупції», внесено 53 подання.
Зокрема, притягнуто до відповідальності начальника відділення ІваноФранківської установи виконання покарань, яким необґрунтовано заохочувались
засуджені з метою скорочення термінів відбування покарання.
У Вищу кваліфікаційну комісію суддів України направлено заяву щодо вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, яка приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів.
Завдяки принциповості та послідовності прокурорів за їхніми апеляційними
скаргами скасовано два рішення судів першої інстанції про закриття адміністративних протоколів у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. Так, задоволено апеляційну скаргу прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури та
прийнято нову постанову, якою головного спеціаліста одного з управлінь обласної
держадміністрації визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 172-4 КУпАП. Також за апеляцією прокурора Косівського відділу прокуратури
міського голову визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2
ст. 171-7 КУпАП.
За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації організовано перевірку матеріалів щодо залучення комунальним підприємством до
проведення робіт юридичних осіб, співзасновниками яких були посадові особи
цього ж підприємства. З’ясовано, що комунальне підприємство уклало з двома
приватними фірмами, співвласниками яких є посадові особи КП, понад 40 договорів на майже 700 тис. грн. Щодо цих посадовців складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП.
Окрім того, реагуючи на звернення Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем», прокуратура Івано-Франківської області розпочала два
кримінальні провадження, одне з яких уже направлено до суду, заявила два позови, внесла три подання, направила два листи в Івано-Франківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України для початку розгляду
справи про захист економічної конкуренції.
Так, направлено до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України щодо директора комунального підприємства, який розтратив та використав не за цільовим
призначенням бюджетні кошти в сумі 23 млн гривень.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України стосовно депутата місцевої ради, який придбав земельну ділянку на аукціоні, що навіть не оголошувався.
Під час опрацювання інформації щодо проведення відділом освіти райдержадміністрації закупівлі послуг харчування дітей на суму 469 тис. грн встановлено, що
учасниками процедури закупівлі були фактично чоловік (директор приватного підприємства) та дружина (приватний підприємець). Однак комітет з конкурсних торгів у складі працівників відділу освіти не відмовив цим особам в участі у процедурі
закупівлі та не відхилив їхні пропозиції.
За результатами розгляду подань прокуратури в порядку ст. 65 Закону України
«Про запобігання корупції» голову, заступника голови та двох членів комітету із
конкурсних торгів притягнуто до дисциплінарної відповідальності, їм оголошено
догани.
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НАСТУПАЛЬНУ РОБОТУ ЩОДО ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ
ПРОВОДИТЬ ПРОКУРАТУРА МИКОЛАЇВЩИНИ
Корупція є корінь, з якого випливає
в усі часи і за будь-яких спокус
презирство до всіх законів
Томас Гоббс,
англійський філософ-матеріаліст
Протягом 11 місяців 2016 року органами досудового розслідування області розпочато 44 кримінальні провадження про вчинення корупційних злочинів. У 29 кримінальних провадженнях завершено досудове розслідування й обвинувальні акти
скеровано до суду.
У закінчених провадженнях виявлено 32 кримінальні правопорушення з ознаками корупції, встановлено збитків на суму 981 тис. грн, у тому числі інтересам
держави та територіальних громад – 956 тис. грн. Пред’явлено позовів на суму
887 тис. грн, зокрема в інтересах держави та територіальної громади – 784 тис. грн,
накладено арешт на майно у сумі 595 тис. гривень.
Посилено протидію корупційним проявам серед працівників правоохоронних
органів. Загалом слідчими прокуратури області до суду скеровано сім обвинувальних актів стосовно працівників правоохоронних органів.
Зокрема, у жовтні цього року слідчими прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано до суду обвинувальний акт
стосовно старшого інспектора одного із відділів Головного управління Національної поліції в області, який у серпні цього року одержав неправомірну вигоду в розмірі 3 тис. грн за вирішення питання про непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності та неперешкоджання його підприємницькій діяльності.
Роботу правоохоронних органів було спрямовано не лише на виявлення випадків одержання неправомірної вигоди, а й на фіксування фактів її надання.
Наприклад, 1 грудня 2016 року
слідчими прокуратури спільно з працівниками Управління внутрішньої
безпеки Національної поліції затримано 44-річного громадянина Азербайджану під час спроби дати хабар
у розмірі 5 тис. дол. США працівнику
поліції та слідчому прокуратури за повернення майна, що було вилучено
на законних підставах під час досудового розслідування кримінального
провадження за фактами численних
порушень у експорті рогатої худоби
за кордон. Розслідування триває.
За принципової позиції державних
обвинувачів цьогоріч у суді доведено
вину 15 корупціонерів, три особи засуджено до реальної міри покарання у виді позбавлення та обмеження
волі.
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Не зупиняється робота правоохоронних органів з протидії корупції адміністративно-
правовими засобами.
Правоохоронними органами області за 11 місяців 2016
року складено та направлено
до суду 73 протоколи про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, за результатами розгляду яких до
відповідальності притягнуто
32 особи.
До прикладу, 9 грудня 2016
року Апеляційним судом Миколаївської області підтримано
позицію прокуратури області про залишення в силі постанови Новобузького районного суду про притягнення до адміністративної відповідальності у виді штрафу в розмірі 3400 грн керівника одного з навчальних закладів району за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій
в умовах реального конфлікту інтересів). Указана особа не повідомила безпосереднє керівництво про реальний конфлікт інтересів при укладанні договору купівлі
комп’ютерної техніки з приватним підприємцем, який є його сином.
Погодившись з позицією прокурора, суд апеляційної інстанції залишив апеляцію
порушника без задоволення, у зв’язку з чим рішення суду першої інстанції набрало
законної сили.

До органів влади та місцевого самоврядування внесено 139 подань, за
результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто
13 посадовців.
Робота в цьому напрямку продовжується.
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У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ДО РЕАЛЬНОГО
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА ВЧИНЕННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАСУДЖЕНО
ПОСАДОВЦІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ході реалізації антикорупційного законодавства працівники органів
прокуратури Чернівецької області не тільки виявляли корупційні правопорушення, але й результативно доводили в судах вину обвинувачених у хабарництві.
Зокрема, суд підтримав позицію державного обвинувача та засудив сільського голову с. Кам’яна Сторожинецького району Чернівецької області до
8 років позбавлення волі за вимагання та одержання хабара в сумі 130 тис.
дол. США.
Вказану суму посадовець вимагав та одержав від приватного підприємця
за надання в оренду земельної ділянки водного фонду загальною площею
9,77 га. Сільський голова не виносив це питання на розгляд сесії сільської
ради, проте, використовуючи надані йому владні повноваження, підробив
відповідні рішення сільської ради та договір оренди.
Також прокуратура Чернівецької області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника
голови Першотравневої районної у місті Чернівцях ради, який одержав
100 тис. дол. США неправомірної вигоди, та його підлеглого – начальника
відділу з питань благоустрою, санітарії та екології, який допомагав чиновнику отримати вказані кошти.
Суд підтримав доводи прокуратури та засудив екс-заступника голови районної ради до 5 років 6 місяців позбавлення волі, а начальника відділу з
питань благоустрою, санітарії та екології Першотравневої у місті Чернівцях
ради – до 4 років позбавлення волі.
Серед корупціонерів виявився й «борець» з корупцією.
Суд першої інстанції засудив голову Глибоцького відділення громадської
організації «Антикорупційна комісія Народної ради Чернівецької області»,
який працював майстром лісу Верхньопетрівецького лісництва державного
підприємства «Сторожинецький лісгосп», до 4 років позбавлення волі.
Встановлено, що обвинувачений, як службова особа, наділена владою,
використовуючи свій статус голови антикорупційної комісії, вимагав та
одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду в розмірі 45 000
грн за сприяння у виписуванні лісодеревини. Крім цього, «охоронець природи» підбурив підприємця до надання неправомірної вигоди в сумі 21 тис. грн
для виконувача обов’язків начальника відділу кадрової роботи та нагород
апарату Чернівецької обласної державної адміністрації. Після одержання
цієї суми зловмисник заволодів 6 тис. грн, а решту намагався передати посадовцю.
Оскільки з рішенням суду першої інстанції «антикорупціонер» не погодився, прокуратура доводить його вину в апеляційному суді.
У всіх інших випадках судами призначались інші покарання, починаючи
від штрафу та закінчуючи позбавленням волі із встановленням іспитового
строку.
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НА ПОЛТАВЩИНІ ПРОКУРОРИ ЗАТВЕРДИЛИ
ПОНАД 30 ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТІВ
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
ПРО КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Начальник одного з відділень Карлівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Полтавській області самостійно повідомив свого
безпосереднього керівника про пропозицію йому неправомірної вигоди у розмірі
20 тис. грн, зроблену мешканцем області. Це дало можливість у вересні 2016 року
затримати громадянина та встановити його причетність до іншого злочину – викрадення газоконденсату з трубопроводу. Запропоновані гроші призначалися для
вирішення питання про «кришування» поліцейським протиправної діяльності особи у сфері паливно-енергетичного комплексу.
Наразі вироком суду зловмиснику призначене покарання за ч. 1 ст. 292 та ч. 1
ст. 369 КК України у виді штрафу у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн.). Речові докази, а саме 20 тис. грн, конфісковано.
За частиною 1 ст. 368 КК України засуджено колишнього керівника Кременчуцької медико-соціальної експертної комісії № 1, який за 15 тис. грн пообіцяв допомогти жителю Глобинського району оформити І групу інвалідності. Вироком суду
обвинуваченому призначене покарання у виді штрафу у 25,5 тис. грн та позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій, строком на два роки.
На таку ж суму за ч. 2 ст. 369-2 КК України оштрафовано полтавця, який отримав
13 тис. грн від приватного підприємця за вплив директором Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в області на підлеглого, уповноваженого
приймати рішення про реєстрацію дозвільних документів.
Перебуває на розгляді в суді обвинувальний акт у кримінальному провадженні
щодо колишнього керівника Полтавського обласного комунального підприємства
«Полтавафарм», яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191
КК України. Упродовж 2012–2014 років жінка, систематично порушуючи встановлений законом порядок нарахування та виплати премій, отримала 400 тис. грн. Із метою відшкодування вказаної вище шкоди прокуратурою в межах кримінального
провадження заявлено цивільний позов.
Це далеко не всі приклади кримінальних проваджень про корупційні правопорушення, що розслідувались правоохоронними органами Полтавщини. Адже на кінець 2016 року слідчі підрозділи поліції Головного управління Національної поліції в
Полтавській області закінчили, а процесуальні прокурори затвердили та направили
до судів 33 таких обвинувальних акти стосовно 34 осіб. Злочинами завдано збитків на 4 млн 818 тис. грн. Для їх відшкодування накладено арешт на майно на понад
2 млн грн та пред’явлено позовів на майже 4 млн грн. Більшість кримінальних правопорушень вчинені у бюджетній сфері та в галузі охорони здоров’я.
Слідчими слідчого відділу прокуратури області направлено до судів 11 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях з ознаками корупції. Зокрема, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України стосовно заступника начальника відділу
Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Він та його посередник вимагали і отримали від керівника
фермерського господарства 30 тис. дол. США неправомірної вигоди за непроведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства.
Вироком суду першої інстанції до 9 років позбавлення волі засуджено начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області, котрий вимагав та отримав від засновника товариства 500 тис. грн
неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження.
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Загалом упродовж 11 місяців цього року слідчими слідчого відділу прокуратури області задокументовано 13 фактів отримання неправомірної вигоди на
загальну суму майже 1,4 млн гривень.

НАСТУПАЛЬНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ –
СПІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Важливим аспектом сучасної державної правової політики є впровадження
ефективної системи запобігання та протидії корупції. З огляду на це прокуратурою Хмельниччини у взаємозв’язку з іншими правоохоронними органами
й органами влади постійно проводиться активна антикорупційна робота.
Спільними заходами у поточному році зусилля спрямовані на викриття корупційних кримінальних правопорушень, насамперед серед правоохоронців та
осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Загалом упродовж 11 місяців 2016 року всіма органами досудового розслідування області розпочато 30 кримінальних проваджень про вчинення корупційних злочинів, у яких особам повідомлено про підозру за ст.ст. 368, 369-2,
191 КК України, та ін. Це, зокрема, працівники поліції, державної фіскальної та
міграційної служб, адвокати, посадовці Держгеокадастру та органів юстиції,
державної архітектурно-будівельної інспекції, органів місцевого самоврядування, медичної та освітянської сфери тощо – тобто, саме ті особи, які за покликанням мають захищати інтереси громадян.
Здебільшого викриті корупційні злочини були пов’язані з наданням неправомірної вигоди, суми якої коливаються у межах від 1 до 250 тис. грн.
Злочинцям-корупціонерам судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою з передбаченою законодавством можливістю внесення
застави та відсторонено їх від займаних посад. Згідно з рішеннями судів такими особами за те, щоб вийти з-під варти, сплачено понад 1,5 млн грн застави.
Зусилля слідчих та процесуальних прокурорів спрямовувались на оперативне завершення слідства у кримінальних провадженнях про корупційні
злочини. До суду вже направлено обвинувальні акти у 31 кримінальному провадженні: 15 – слідчими органів прокуратури, 16 – слідчими органів поліції.
Також посилено протидію корупційним проявам серед правоохоронців,
оскільки це негативне явище шкодить авторитету усієї правоохоронної системи. Прокуратурою області до суду скеровано 12 обвинувальних актів стосовно працівників правоохоронних органів, серед яких: заступник начальника відділення поліції, слідчі
поліції, оперуповноважені колишнього міськвідділу міліції, працівники поліцейського взводу супроводу,
кримінально-виконавчої інспекції,
цивільного захисту, органів міграційної та фіскальної служб.
Зокрема, у серпні цього року завершено слідство та направлено до
суду обвинувальний акт стосовно
двох майорів – колишніх старших
оперуповноважених Хмельницького відділу поліції, які одержали
300 дол. США неправомірної вигоди за перекваліфікацію злочину з
більш тяжкого на менш тяжкий.
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Крім того, у жовтні скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого
Ярмолинецького відділу поліції, який одержав 3000 грн неправомірної вигоди за
вплив на уповноважену особу правоохоронного органу у прийнятті нею рішення
щодо направлення обвинувального акта до суду. В обох указаних випадках зловмисників затримано «на гарячому» слідчими прокуратури спільно з працівниками
Управління Служби безпеки України в області.
Викриваються прояви корупції серед адвокатів, які при виконанні свого професійного обов’язку пропонують клієнтам «вирішити» питання не юридичним шляхом, а підкупом представників судових та правоохоронних органів.
У серпні цього року слідчим відділом прокуратури Хмельницької області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України в області затримано
адвоката, який підбурював обвинувачену в іншому кримінальному провадженні
до надання неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. дол. США особам, які займають
відповідальне становище, за зміну обвинувачення у кримінальному провадженні
та винесення їй судом вироку за менш тяжкий злочин. Також цьогоріч прокуратурою області уже скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15,
ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України щодо адвоката, який підбурював клієнта надати
неправомірну вигоду в розмірі 3 тис. грн за вирішення слідчим суддею міськрайонного суду питання про накладення арешту на спірний автомобіль.
Роботу правоохоронних органів спрямовано не лише на виявлення випадків
одержання неправомірної вигоди, а й на фіксування фактів її надання. Зокрема,
завершено розслідування виявлених працівниками прокуратури області та служби
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безпеки систематичних фактів надання та одержання неправомірної вигоди керівником районного відділу Державної реєстраційної служби України.
Встановлено, що упродовж тривалого часу діяла відпрацьована схема
«пришвидшеної» реєстрації договорів оренди земельних ділянок одному із агрохолдингів. За одну «реєстрацію» посадовець отримував 200 грн, а всього, як доведено слідством, за 254 такі договори він одержав майже 40 тис. грн неправомірної
вигоди.
За цими фактами прокуратурою області було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
І хабарника, і хабародавця затримано під час передавання чергової частини
грошей. Наразі триває судовий розгляд.
Зусилля правоохоронців області спрямовано передусім на викриття і припинення незаконних схем збагачення посадовців у різних сферах діяльності. Посилено
координаційну роль прокурора у конкретних кримінальних провадженнях. Лише
за листопад – грудень поточного року вдалось викрити шість фактів, пов’язаних із
одержанням та наданням неправомірної вигоди.
Зокрема, інформація про поширені факти хабарництва серед посадовців державної архітектурно-будівельної інспекції неодноразово викликала осуд і невдоволення суспільства. Зловмисники розробляють приховані схеми одержання та
передачі неправомірної вигоди високопосадовцям, викриття яких вимагає кропіткої та узгодженої роботи усіх правоохоронних органів, проте прокуратурою області спільно із службою безпеки в області це завдання виконано. За фактами отримання та передачі неправомірної вигоди посадовим особам Управління державної
архітектурно-будівельної інспекції області слідчим відділом прокуратури області
розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369,
ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.
Надалі у взаємодії із співробітниками служби безпеки викрито протиправну діяльність групи осіб, яка займалась вимаганням коштів із підприємців та громадян
за «вирішення» питань, пов’язаних із оформленням дозвільних документів в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в області.
Встановлено, що лише під час однієї із таких зустрічей зазначеними особами
мешканцю міста було вказано на необхідність надання й обов’язкову передачу
через визначеного посередника 1700 дол. США для успішних «погодження та реєстрації» документів щодо реконструкції об’єкта нерухомості.
За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (контроль за
вчиненням злочину) слідчим відділом прокуратури області спільно із співробітниками УСБУ в області викрито осіб, які отримували неправомірну вигоду для подальшої передачі керівництву Управління державної архітектурно-будівельної інспекції
у Хмельницькій області. Під час одержання чергової частини хабара в розмірі 900
дол. США зловмисників затримано на «гарячому», а кошти вилучено.
Також, незважаючи на ретельне маскування,
11 листопада 2016 року за безпосередньої участі
працівників Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури, завдяки скоординованим заходам із
співробітниками Управління захисту економіки
в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримано головного
інспектора будівельного нагляду Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області.
Встановлено, що посадовець вимагав та отримав від підприємця у службовому кабінеті неправомірну вигоду у розмірі 1000 дол. США за
погодження дозволу на початок будівництва фермерських приміщень.
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За вказаним фактом Кам’янець-Подільською
місцевою прокуратурою розпочато кримінальне
провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
Прояви корупції наявні й серед медичних працівників. Факти вимагання грошей у соціально
незахищених категорій населення викликають
неабияке обурення громадян.
Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими, уповноваженими на протидію корупції органами проведено кропітку роботу з викриття схем
систематичного отримання неправомірної вигоди
працівниками лікарської консультаційної комісії.
Так, 15 листопада 2016 року за безпосередньої
участі працівників Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури у взаємодії із співробітниками УСБУ в області під час одержання
чергового хабара в розмірі 300 дол. США за сприяння в наданні групи інвалідності
затримано голову лікарської консультаційної комісії Кам’янець-Подільської центральної районної лікарні. Крім того, під час обшуку у затриманої виявлено ще 3050
дол. США, 26 000 грн та список громадян, яким планувалося встановлення групи
інвалідності.
Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2
КК України. Судом як запобіжний захід їй обрано цілодобовий домашній арешт.
Фіксуються факти хабарництва, вчинені працівниками органів юстиції, зокрема
під час виконання судових рішень.
Наприклад, 24 листопада 2016 року за безпосередньої участі працівників Шепетівської місцевої прокуратури у взаємодії із співробітниками Управління захисту
економіки в області ДЗЕ Національної поліції України, із використанням негласних
слідчих (розшукових) дій, викрито протиправну корупційну діяльність начальника
Ізяславського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області.
Встановлено, що посадовець вимагав та отримав від керівника підприємства
неправомірну вигоду в розмірі 3000 грн за ненакладення арешту на банківські рахунки підприємства. Після одержання обумовленої суми хабара, будучи викритим
правоохоронцями, він намагався втекти та позбутися отриманих грошей. Проте
особу затримано, кошти вилучено.
За вказаним фактом Шепетівською місцевою прокуратурою зареєстровано
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Зловмиснику обрано судом
запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На цей час у провадженнях триває комплекс слідчих дій.
Крім того, 9 грудня 2016 року за участі працівників Старокостянтинівської місцевої прокуратури та співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, із використанням негласних
слідчих (розшукових) дій, під час отримання хабара в розмірі 5800 грн затримано
начальника Красилівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області, який за вказану суму обіцяв
зняти арешт із автомобіля.
Після одержання хабара посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України в
його робочому кабінеті.
За вказаним фактом місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових
розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Розслідування триває.
Зважаючи на актуальність своєчасного та повного декларування доходів і майна
чиновниками, прокуратурою Хмельниччини проводиться робота щодо виявлення
правопорушень під час електронного декларування. Зокрема, встановлені факти
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декларування недостовірної інформації, а також умисного неподання декларації
суб’єктом декларування.
Так, прокуратурою області виявлено порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» заступником начальника управління – начальником одного з
відділів Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області.
Встановлено, що відповідно до вимог зазначеного Закону у 2016 році цей посадовець зобов’язаний був подати щорічну декларацію за минулий рік упродовж
60 календарних днів після початку роботи системи електронного декларування.
Однак згідно з результатами моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у реєстрі відсутня декларація вказаної особи.
За цим фактом 8 грудня 2016 року прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України. На цей час слідчим відділом прокуратури
області проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин
кримінального правопорушення.
Крім того, Шепетівською місцевою прокуратурою спільно з працівниками
Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження за ст. 368
КК України встановлено, що підозрюваний умисно подав недостовірні відомості у
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: не вказав об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок,
що належить йому на праві власності.
За цим фактом 9 грудня 2016 року місцевою прокуратурою у Єдиному реєстрі
досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ст. 366-1 КК
України.
Логічним завершенням кримінального провадження має бути винесення обвинувального вироку судом. Тому особливу увагу органи прокуратури приділяють доведенню вини корупціонерів у судах та призначенню їм справедливого покарання.
За принципової позиції державних обвинувачів цьогоріч в суді доведено вину
20 корупціонерів, чотири особи засуджено до реальної міри покарання у виді позбавлення та обмеження волі, а іншим – призначено штрафи, визначені санкцією
відповідної статті.
Так, Апеляційним судом Хмельницької області залишено в силі вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким визнано винним за ч. 3 ст. 368 КК України
та призначено покарання у виді 5 років
позбавлення волі з позбавленням права
обіймати посади, пов’язані з роботою
в органах державної влади, строком
на три роки та з конфіскацією майна начальника відділу Держземагентства у Ярмолинецькому районі, який вимагав та
одержав 12 тис. дол. США за сприяння у
передачі в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства.
Хмельницьким міськрайонним судом засуджено заступника начальника Управління Держпраці в Хмельницькій області, який вимагав та
одержав від директора одного з ко-
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мунальних підприємств неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн за складання позитивного акта перевірки та реєстрацію ліфтів, які монтувало КП у приміщенні
торговельного центру в місті Хмельницькому. Вироком суду від 28 листопада
поточного року зазначеному службовцю за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, призначено покарання у виді
5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки та з конфіскацією майна.
Ще 15 кримінальних проваджень про вчинення корупційних злочинів, розслідуваних слідчими прокуратури, на даний час розглядаються в судах.
Не припиняється робота правоохоронних органів щодо адміністративноправової протидії корупції.
Впродовж 11 місяців 2016 року правоохоронцями складено та направлено до
суду 64 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
з них органами: прокуратури – 38, СБУ – 5, поліції – 21.
За результатами їх судового розгляду до відповідальності притягнуто 47 осіб:
25 посадових осіб органів місцевого самоврядування, по одному працівнику поліції, кримінально-виконавчої служби та іншого державного органу і 19 посадовців
юридичних осіб публічного права.
Так, правоохоронцями області складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відносно голови однієї з районних рад, який,
не повідомивши депутатів, прийняв рішення щодо свого преміювання в умовах
реального конфлікту інтересів. За результатами розгляду протоколу судом винну
особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штраф.
Також притягнуто до відповідальності виконувача обов’язків директора одного з міськрайонних центрів зайнятості, який в умовах конфлікту інтересів прийняв
рішення про укладення договорів на навчання за рахунок коштів фонду зі своїми
синами.
Переважно порушення закону посадовцями допускаються у прийнятті рішень
щодо видачі собі та близьким особам премій, отримання земельних ділянок, суміщення своєї посадової діяльності з іншими видами діяльності тощо.
Окрім того, з метою встановлення причин та умов, які сприяли невиконанню
вимог Закону України «Про запобігання корупції», упродовж 11 місяців 2016 року
органами прокуратури до органів влади та місцевого самоврядування внесено
193 подання, за результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 56 посадових осіб.
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ВИКРИТТЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
КОРУПЦІОНЕРІВ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМІВ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ ОДЕЩИНИ
Корупція є значною перешкодою у розвитку держави та демократичного суспільства, адже згубно впливає на довіру до державних органів, підриває авторитет співробітників цих відомств. Викриття корупціонерів та притягнення їх до відповідальності визначено пріоритетним напрямом роботи прокуратури.
Зокрема, на Одещині впродовж останніх декількох місяців співробітниками
прокуратури спільно з іншими правоохоронцями на хабарах викрито керівника
сектора податкової інспекції Суворовського району, начальника управління Теплодарської міської ради, лікаря Одеської обласної лікарні, керівника Березівського
лісгоспу, інспектора Одеської митниці та інших.
Гострим залишається питання виявлення корупціонерів серед правоохоронців.
Незважаючи на постійне очищення силових структур від таких недобросовісних
співробітників, досі трапляються випадки одержання ними неправомірних вигод.
Так, у 2016 році в Одесі «на гарячому» затримали слідчого Приморського відділу
поліції, а також чинного співробітника Малиновського відділу поліції та двох адвокатів – активістів громадської організації з протидії злочинності та корупції.
Загалом прокуратура Одещини скерувала до суду у поточному році обвинувальні акти стосовно 28 працівників органів внутрішніх справ, підозрюваних у
вчиненні корупційних злочинів.
Робота прокуратури у напрямку протидії корупції є послідовною та принциповою. Зокрема, на теперішній час у суді розглядаються обвинувальні акти стосовно
директора Інституту сільського господарства, підозрюваного в одержанні півмільйона гривень хабара, голови селищної ради Іванівського району, викритого на вимаганні та одержанні 200 тис. грн неправомірної вигоди, та інших.
У цьому році правоохоронці завершили досудове розслідування у провадженнях стосовно співробітників сфери освіти. Так, наприклад, до суду направлено обвинувальний акт щодо декана одного з факультетів Одеської національної академії
харчових технологій, яка підозрюється у вимаганні 10 тис. грн від громадянки за
допуск її доньки до екзаменаційної сесії.
Відповідатиме перед судом і начальник Одеського ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою, який обвинувачується в одержанні 20 тис. грн за зарахування до навчального закладу.
Крім того, слідчі прокуратури Одещини завершили досудове розслідування
щодо групи з шести чинних та двох колишніх «перевертнів у погонах», які тероризували одеситів. Обвинувальний акт щодо цих співробітників управління протидії
незаконному обігу наркотиків та їхніх поплічників, які проти волі утримували студентів морського училища, уже слухається у суді. Як з’ясувалося, ділки вимагали
та отримали 200 тис. грн від батьків за звільнення та непритягнення дітей до кримінальної відповідальності.
Слід зазначити, що прокуратура Одеської області працює також над очищенням своїх лав від недобросовісних працівників. Так, у поточному році з органів
прокуратури звільнено чотири працівники, підозрювані у вчиненні корупційних
злочинів.
Робота у вказаному напрямку триває.
Водночас важливим завданням прокурорів та слідчих є протидія економічній
злочинності у бюджетній сфері та захист державних коштів від злочинних посягань. Завдяки вжитим органами прокуратури заходам уже виявлено непоодинокі
випадки привласнення бюджетних коштів.
Зокрема, у 2016 році до суду для розгляду по суті направили обвинувальні акти
стосовно посадовців органів місцевої влади та самоврядування, які своїми протиправними діями спричинили значні збитки бюджету. Наприклад, триває судовий
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розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням двох начальників управлінь
Одеської міської ради у розтраті 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту дитячих спортзалів та дорожніх комунікацій.
Крім того, співробітники прокуратури Одещини підтримують державне обвинувачення у кримінальному провадженні за підозрою голови Крижанівської сільської
ради, причетної до заволодіння 2,7 млн грн державних коштів. У ході розслідування з’ясувалося, що до офіційних документів чиновниця разом із спільниками внесла неправдиві відомості про виконання берегоукріплювальних робіт уздовж Чорного моря, у той час як самі будівельні роботи у повному обсязі виконані не були.
Під час слідства установлено суму збитків, завданих державі, у розмірі понад
4 млн грн, крім того, накладено арешт на майно підозрюваної у сумі 4,5 млн гривень.
Слід зауважити, що уже притягнуто до відповідальності одного з фігурантів цієї
справи – інженера з технічного нагляду. Між ним та прокурором укладено угоду
про визнання винуватості та надалі судом чоловіка визнано винним і засуджено до
2 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю з технічного
нагляду на рік та визначено іспитовий строк в один рік.
Також прокуратура регіону направила до суду обвинувальний акт стосовно
посадової особи Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській
області, яка підозрюється у створенні злочинної схеми привласнення коштів із поточних банківських рахунків фіскальної служби шляхом підроблення фінансової
документації. Унаслідок злочинних дій упродовж 2014–2015 років головний бухгалтер фіскальної установи та її родичі привласнили майже 3 млн грн державних коштів. Під час обшуку за місцем мешкання громадянки правоохоронці також виявили і вилучили гроші та коштовності.
Органи прокуратури Одеської області надалі відстоюватимуть принципову позицію у притягненні до відповідальності осіб, причетних до розтрати державних
коштів.

ПРОКУРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗНАЧНУ УВАГУ ПРИДІЛЯЄ РОЗСЛІДУВАННЯМ
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КОРУПЦІЇ
Протягом 2016 року за результатами досудового слідства до суду скеровано
29 обвинувальних актів у сфері корупції.
Основна частина виявлених кримінальних правопорушень стосується одержання неправомірної вигоди – хабарів. Загальна сума неправомірної вигоди, задокументованої впродовж 2016 року прокуратурою Київської області, складає більше
ніж 42,2 млн гривень.
За вказаний період з участю прокурорів Київщини судами першої інстанції винесено сім обвинувальних вироків.
Наведемо декілька найяскравіших прикладів хабарництва.
12 вересня 2016 року біля Адміністрації Президента України працівники прокуратури Київської області спільно із співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали
чоловіка, який за 30 тис. дол. США пообіцяв судді продовжити термін його повноважень. Установлено, що наприкінці серпня поточного року зловмисник запропонував одному із суддів у м. Києві, п’ятирічний строк повноважень якого закінчився,
за грошову винагороду в розмірі 30 тис. дол. США отримати позитивну рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та позитивне рішення Верховної
Ради України щодо обрання на посаду судді безстроково та окремо за винагороду в розмірі 500 дол. США прискорити отримання позитивного висновку спецперевірки, яка проводиться Службою безпеки України. Після одержання вказаних
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коштів правопорушника затримано правоохоронними органами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Досудове
розслідування у кримінальному провадженні
триває.
13 вересня 2016 року у центрі столиці працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління
по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБУ затримали чоловіка, який, у
змові із іншими особами, за 70 тис. дол. США
обіцяв допомогти громадянину отримати посаду Голови Державного агентства лісових
ресурсів України. У ході проведення обшуків
правоохоронними органами виявлено та вилучено велику кількість зброї, спецзасоби, форму працівників правоохоронних органів, генеральські погони, безліч нагород та шеврони
спецзагону «Гюрза», підроблені номерні знаки, підроблене посвідчення високопосадовця.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено, до суду
скеровано обвинувальний акт за правовою
кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 2
ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (закінчений замах
на шахрайство).
У березні 2016 року працівниками прокуратури Київської області спільно із співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській облас-
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ті затримано голову і начальника відділу однієї з райдержадміністрацій Київської
області за фактом вимагання та подальшого отримання неправомірної вигоди у
розмірі 200 000 грн за укладення договорів оренди земельних ділянок на території Київської області.
Після отримання неправомірної вигоди правопорушників затримано «на гарячому», їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування закінчено, до суду для розгляду по суті скеровано обвинувальні акти
стосовно службовців.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ПОСАДОВЦІ НАЖИВАЛИСЬ
НА ЛІФТАХ У ЛІКАРНІ
Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт
у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 367 КК України за фактом
службової недбалості, щодо посадової особи управління капітального будівництва
Тернопільської обласної державної адміністрації.
У ході досудового слідства встановлено, що через неналежне виконання службових обов’язків начальника виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, який підписав
акти про виконання робіт із встановлення ліфтів у радіологічному корпусі Тернопільської університетської лікарні, обласному бюджету завдано збитків у сумі
732 118 гривень.
З’ясовано, що управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної
державної адміністрації було укладено договір із виконавцем робіт про здійснення за державні кошти реконструкції радіологічного корпусу комунального закладу
Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня», в тому числі встановлення ліфтів «Otis-200R».
Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з монтування ліфтів не виконані, проте акти приймання виконаних будівельних робіт підписано та на їх підставі перераховано бюджетні кошти.
На теперішній час триває судовий розгляд стосовно обвинувачення службової
особи Тернопільської обласної державної адміністрації.
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ПРОКУРАТУРОЮ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВИКРИТО ВИСОКОПОСАДОВЦІВ НА ПРИВЛАСНЕННІ
МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ
2016 рік для прокуратури Дніпропетровської області багатий на резонансні справи, що стосуються викриття «геніальних» схем із розкрадання
мільйонів гривень бюджетних коштів, яке забезпечить перебування їхніх
«винахідників» на лаві підсудних.
Найяскравішим прикладом серед представників влади, які втілили в
життя злочинну аферу із збагачення за рахунок держави, є колишній перший заступник мера Дніпра – його дії спричинили територіальній громаді
міста збитків у сумі близько 30 млн гривень.
Так, у період своєї діяльності посадовець разом з директором департаменту та начальником відділу Дніпропетровської міської ради умисно
не організували та не проконтролювали здійснення організаційних заходів із оформлення пайової участі забудовників у створенні інженернотранспортної інфраструктури міста, внаслідок чого 53 підприємства не
сплатили до державного бюджету грошові кошти у вигляді пайових внесків у сумі понад 18,3 млн грн. Наразі всі три зловмисники перебувають на
лаві підсудних.
Прокуратурою також встановлено, що перший заступник міського голови, достовірно знаючи про рішення Дніпропетровської міської ради та
Господарського суду Дніпропетровської області про передачу на баланс
одного з комунальних підприємств об’єктів нерухомого майна, не забезпечив їх виконання, внаслідок чого 230 об’єктів нерухомої комунальної
власності вартістю близько 8 млн грн залишилися на балансі житлово-комунальних підприємств. Надалі ці підприємства було визнано банкрутами,
а об’єкти нерухомості на їх балансі згідно з процедурою ліквідації перейшли у власність приватних юридичних осіб.
Крім того, посадовець підписав та видав рішення виконавчого комітету
Дніпропетровської міської ради про передачу нежитлового приміщення з
балансу діючого комунального підприємства на баланс іншого, яке на той
час не здійснювало господарської діяльності та відносно якого у 2012 році
було розпочато процедуру банкрутства. Відтак це стало підставою для вибуття вказаного приміщення з комунальної власності шляхом відчуження
через процедуру ліквідації підприємства, що спричинило державі збитки у
сумі майже 3,5 млн гривень.
У поточному році прокуратурою області також викрито колишнього
заступника голови Дніпропетровської обласної ради, який підозрюється
у зловживанні службовим становищем, що спричинило державі збитки у
сумі 15 млн грн. Встановлено, що в 2011 році посадовець уклав з товариством з обмеженою відповідальністю, одним із засновників якого є донька його цивільної дружини, договір оренди цілісного майнового комплексу будівель Аульської хлоропереливної станції. Внаслідок застосування
орендної ставки у розмірі 5 % вартості майна замість 10 % за весь період
дії договору до бюджету не надійшло 15 млн грн. Наразі особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення
застави у розмірі 13 млн 780 тис. гривень.
Не залишилась поза увагою органів прокуратури злочинна діяльність
інших високопосадовців. Так, на лаві підсудних опинилися: екс-директор
ДП «Дніпропетровський облавтодор» за спричинення державі збитків у
сумі майже 10 млн грн, які мали піти на ремонт доріг; службовець Дніпропе-
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тровської обласної державної адміністрації та директор ТОВ, які на неіснуючому капітальному ремонті каналізаційної насосної станції збагатилися на майже 800 тис. грн бюджетних коштів; директор приватного
підприємства та заступник начальника державного підприємства, які,
окрім неякісно виконаного ремонту вулиць Павлограда, привласнили
половину виділених на нього бюджетних коштів, що складає близько
2 млн гривень.
Як окремий приклад можна навести схему розкрадання грошових коштів публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця»,
100 % акцій якого належать державі. Прокуратурою встановлено, що
службові особи ПАТ «Укрзалізниця» розробили та погодили документацію і техніко-економічне обґрунтування нібито необхідності проведення ремонтних робіт опор мостів (достовірно знаючи, що в цьому
немає потреби), значно завищивши їхні кількість та вартість, а також
забезпечили перемогу на тендерних торгах спеціально для цього
створеному товариству з обмеженою відповідальністю. Підписавши
акти приймання фактично не виконаних робіт, зловмисники спричинили підприємству збитки у сумі 1,3 млн грн. Наразі їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191
КК України (службове підроблення; привласнення, розтрата майна
шляхом зловживання службовим становищем).
Викриття корупційних злочинів надалі залишиться одним з пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури Дніпропетровської
області, адже саме викриття розкрадання бюджетних коштів та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності позитивно позначиться на політичному та економічному розвитку не лише регіону,
а й усієї країни.
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ПОВЕРНЕННЯ ПРОКУРОРУ
ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА СУДОМ
В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОТИ
ТА ВСЕБІЧНОСТІ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ

Григорій Рябенко

Олена Єні

військовий прокурор
Центрального регіону України,
державний радник юстиції 3 класу

заступник начальника відділу
підготовки та підвищення
кваліфікації військових прокурорів
Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

УДК 343.13

Відповідно до пункту 3 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК
України) в підготовчому судовому засіданні суд може прийняти рішення про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу.
Таке лаконічне законодавче формулювання
на практиці викликає низку проблем, пов’язаних
із практичною реалізацією цієї норми, та досить
часто призводить до необґрунтованого розширювального її тлумачення.
Важливою стадією судового провадження
є підготовче провадження, під час якого вирішуються питання можливості призначення судового розгляду обвинувального акта (клопотання
про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру) або ж інші альтернативні питання.
Стадію підготовчого провадження законодавець фактично розділив на дві частини: з’ясування судом першої інстанції питань, викладених
у ч. 3 ст. 314 КПК України, та вирішення питань,
пов’язаних з підготовкою до судового розгляду
(ст. 315 КПК України).
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Однак за період чинності КПК України так і не
сформувалася єдина судова практика, зокрема,
щодо повернення обвинувального акта (чи відповідного клопотання) прокурору.
Тож метою цієї статті є дослідження законодавчих положень та практичних питань, які виникають при поверненні обвинувальних актів прокурору зі стадії підготовчого судового засідання.
Питанням підготовчого судового провадження (попереднього розгляду – за КПК 1960 року)
присвячені праці таких науковців, як О.В. Бабаєва,
С.І. Дячук, Н.О. Зражевська, О.В. Калужинський,
О.П. Кучинська, В.В. Луцик, Л.Г. Матієк, І.Д. Перлов, Н.П. Сиза, В.М. Трофименко, А.В. Федіна,
О.Ф. Шминдрук, та ін. Натомість проблеми повернення обвинувального акта у фахових юридичних
джерелах проаналізовано набагато менше, тому
існує необхідність їх наукового дослідження.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Законом передбачено повернення обвинувального акта, який «не відповідає вимогам КПК
України». При цьому вимоги до обвинувального
акта (його змісту та додатків) зазначені у ст. 291
КПК України. Потрібно також згадати і ст. 293
цього Кодексу, яка передбачає одночасність
(при переданні до суду) надання копій обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового
розслідування стороні захисту. Тож буквальне
тлумачення закону дає привід говорити лише
про необхідність оцінки:
1) обвинувального акта на предмет наявності у ньому відповідних складових та додатків,
визначених у ст. 291 КПК України (при цьому
слід також пам’ятати, що у кримінальному провадженні про злочин, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, таким
необхідним додатком є письмове роз’яснення
прокурора обвинуваченому про можливість,
особливості та правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних);
2) правильності процедури складання, затвердження обвинувального акта та передання
його до суду разом із одночасним наданням відповідних копій стороні захисту.
Водночас декотрі судді, повертаючи обвинувальні акти прокурору, тлумачать пункт 3 ч. 3
ст. 314 КПК України занадто широко, не обмежуючись лише вимогами ст.ст. 291, 293, 384 Кодексу. Наприклад, зазначається не про недоліки
обвинувального акта, а про недоліки реєстру матеріалів досудового розслідування чи розписки
підозрюваного. До того ж, в останні роки набула
поширення практика повернення обвинувального акта у зв’язку з вiдсутнiстю гербової печатки
на ньому. Така позиція підтримувалася не лише
окремими суддями місцевих судiв, а й інколи
озвучувалася суддями апеляційних судів: на одному з науково-практичних семiнарiв для правникiв представник апеляцiйного суду висловив
позицiю, що непроставлення гербової печатки є
грубим порушенням закону [1].
Але слiд зауважити, що процесуальний закон
жодною мiрою не передбачає таку вимогу до
обвинувального акта. Окрiм того, нова Iнструкцiя з дiловодства в органах прокуратури [2]
у Перелiку документiв, якi посвiдчуються гербовою печаткою (додаток 57), не передбачає
обвинувального акта чи клопотань. Із цього вбачається єдиний висновок: вимога щодо наявності відтиску печатки на вказаних процесуальних
документах є незаконною.
Таке розширювальне тлумачення пункту 3
ч. 3 ст. 314 КПК України часто призводить до порушення розумних строків кримінального про-

вадження, необґрунтованої критики сторони
обвинувачення стороною захисту та деякими
ЗМІ (незважаючи на те, що у багатьох випадках
такі судові рішення надалі скасовуються в апеляційному порядку), підвищення навантаження на
процесуальних керівників тощо.
Сумнівною здається й практика повернення
прокурору матеріалів кримінального провадження зі стадії апеляційного провадження деякими
апеляційними судами, що здійснюється після скасування вироків судів першої інстанції у зв’язку
з певними порушеннями, зокрема й наявністю,
на думку суддів апеляційного суду, недоліків у обвинувальному акті. Фактично матеріали провадження направляються прокурору, обминаючи
суд, який таке провадження розглянув та ухвалив
рішення. У цих випадках вбачається пряме порушення вимог ч. 1 ст. 407 КПК України, яка чітко передбачає перелік повноважень суду.
Як приклад розширювального тлумачення
можна навести кримінальне провадження що
до В., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 405
Кримінального кодексу України. Ухвалою суду
першої інстанції від 6 травня 2016 року обвинувальний акт з додатками було повернуто прокурору. Суд мотивував своє рішення тим, що
у переліку процесуальних дій взагалі не вказано
повідомлення про підозру, кому і коли таке повідомлення було вручене, при цьому повідомлення про підозру включено в перелік процесуальних рішень, тоді як воно є процесуальною дією.
Крім цього, у реєстрі матеріалів досудового
розслідування не вказано строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
відсутні дані про отримання копії обвинувального акта і реєстру захисником обвинуваченого,
а також відсутні будь-які дані щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до
Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі –
Реєстр). Також суд вказав на те, що в обвинувальному акті не зазначено телефонів учасників
провадження, а повноваження прокурора у судовому засіданні неможливо перевірити.
Не погодившись із рішенням суду, прокурор
подав апеляційну скаргу, обґрунтувавши її таким
чином. Вказівка суду на невідповідність Реєстру
вимогам ст. 109 КПК України не є підставою для
повернення обвинувального акта, при цьому помилковість, на яку вказує суд, за своєю суттю
жодним чином не впливає на зміст обвинувального акта. Крім того, складання Реєстру є прерогативою слідчого або прокурора. Вимоги до його
складання містяться у ч. 2 ст. 109 КПК України та
мають чітко визначений перелік, а вказані судом
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вимоги до Реєстру є особистою думкою судді,
а не вимогами кримінального процесуального закону. Відповідно до положень ст. 109 КПК Украї
ни в Реєстр вносяться відомості щодо матеріалів
і рішень, ухвалених під час досудового розслідування. Станом на дату направлення обвинувального акта в Реєстрі зазначалась дата, коли спливає
строк запобіжного заходу. Надалі питання щодо
визначення виду та строку запобіжного заходу вирішувалось, коли матеріали перебували на розгляді в суді, а тому вони не підлягали включенню до
Реєстру. Після повернення обвинувального акта
прокурору останнім, крім виконання вимог ст. 290
КПК України, будь-які слідчі або процесуальні дії
не здійснювались, а тому і не відображались у Реєстрі. Прокурор зазначив і про те, що суду були
надані всі передбачені кримінальним процесуальним законом документи, а надання інших, на які
вказав суд у своїй ухвалі, законом не передбачено, при цьому їх відсутність не перешкоджає призначенню судового розгляду, під час якого вся
інформація, що викликає сумнів, може бути перевірена як за ініціативою суду, так і за клопотанням
інших учасників судового розгляду.
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та зазначив, зокрема, що законодавець навів вичерпний перелік відомостей, які
має містити обвинувальний акт, а також чітко визначив ті процесуальні документи, що в обов’язковому порядку додаються органом досудового
розслідування до обвинувального акта. При цьому повернення обвинувального акта прокурору
передбачає не формальну його невідповідність
вимогам закону, а наявність у ньому таких недоліків, які перешкоджають суду призначити судовий
розгляд. У цьому випадку судом першої інстанції
не було зазначено жодної невідповідності обвинувального акта вказаним вище вимогам кримінального процесуального закону. Суд не навів
таких достатніх та обґрунтованих недоліків, які
перешкоджали б призначити судовий розгляд
у кримінальному провадженні. Положення ст. 109
КПК України не містять вичерпного переліку процесуальних дій, що підлягають відображенню
у Реєстрі, не регулюють зміст Реєстру матеріалів
досудового розслідування, який є лише інформаційним додатком до обвинувального акта. Отже,
прокурор, слідчий на свій розсуд вказує у Реєстрі ті процесуальні дії, що доводять винуватість
підозрюваного, обвинуваченого. Колегія суддів
погодилася з апеляційними доводами прокурора
і в тій частині, що законність повноважень слідчого та прокурора жодним чином не перешкоджає
призначенню обвинувального акта до розгляду,
а їх перевірка можлива і під час судового розгля-
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ду. Крім того, ні у ст. 109, ні у ст. 291 КПК України,
якими визначено вимоги до обвинувального акта,
не передбачено надання суду інших документів,
окрім обвинувального акта та реєстру матеріалів
досудового розслідування [3].
Отже, для застосування судом процедури повернення обвинувального акта відповідно до вимог закону мають бути реальні підстави. Їх причинами є помилки, недоліки у діяльності слідчого
чи прокурора при складанні, підписанні, затвердженні обвинувального акта та направленні його
до суду.
Помилки фактично можна поділити на дві
категорії: формальні, пов’язані з неуважністю, –
незатвердження прокурором обвинувального
акта, або його непідписання; зазначення в акті не
повних імен та по батькові, а лише ініціалів; відсутність необхідних анкетних відомостей щодо
обвинуваченого, потерпілого; незазначення обставин, які пом’якшують чи обтяжують покарання, та розміру витрат на залучення експерта, недолучення додатків тощо (цi помилки усуваються
швидко); та істотні (їх виправлення може потребувати проведення певних процесуальних дій).
До таких випадків, зокрема, належать ситуації, коли обвинуваченому у вчиненні злочину, за
який передбачено покарання у виді довічного
позбавлення волі, прокурор не роз’яснив можливість та особливості розгляду кримінального
провадження стосовно нього судом присяжних
або роз’яснив вже після направлення обвинувального акта до суду. На жаль, усунути таку помилку в судi неможливо, оскільки ця дія повинна
відбутися саме на досудовому розслiдуваннi. Як
вбачається з правового висновку Верховного
Суду України вiд 25 червня 2015 року, невиконання прокурором вимог ст. 384 КПК України є підставою для повернення обвинувального акта [4].
Iстотнi помилки досить часто пов’язуються
з неконкретнiстю обвинувачення, невстановленням тих чи інших фактичних обставин злочину.
При цьому така ситуація майже завжди знаходиться «на межі» довільного тлумачення того,
що ще не розглянуто та не досліджено у передбаченому законом порядку, а тому є найбільш
дискусійною.
Уявімо, наприклад, випадок, коли сторона захисту заявляє під час підготовчого судового засідання клопотання про повернення обвинувального
акта саме з підстави неконкретності обвинувачення. Прокурор у такому разі має висловити перед
судом свою думку з цього приводу. Якщо прокурор впевнений у конкретностi обвинувачення, він
наполягатиме на призначенні судового розгляду,
якщо ж аргументи сторони захисту є обґрунто-
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ваними – варто «поглянути» на обвинувачення
по-новому, за наявностi сумнiвiв спробувати усунути таку помилку через застосування процедури
повернення обвинувального акта.
Але трапляються випадки, коли захисники чи
судді допускають передчасну оцінку доказів або
ставлять під сумнів доведеність вини, що аж ніяк
не може бути предметом обговорення на підготовчому судовому засіданні. Наприклад, один
з адвокатів висловлює таку сумнівну, на наш погляд, думку: «КПК надав стороні захисту достатньо прав та повноважень, які, при своєчасній їх
реалізації, дозволяють ... ставити під сумнів обґрунтованість обвинувального акта прокурора,
а по суті – висновки сторони обвинувачення про
винуватість тієї чи іншої особи. Цінність та практична ефективність такого ресурсу захисту, як
обвинувальний акт, полягає в можливості сумніватися в його обґрунтованості в стадії підготовчого судового засідання» [5] (виділено – авт.).
Також у окремих резонансних провадженнях
помітні намагання дискредитувати сторону обвинувачення шляхом різного роду повідомлень
у соціальних мережах та засобах масової інформації, в яких довільно трактується повернення
обвинувального акта прокурору. Наприклад,
в одному випадку ЗМІ було прокоментовано,
що, «як повідомив на своїй сторінці нардеп, ...
суд повернув обвинувальний акт щодо ... до прокуратури. З цього можна зробити висновок, що
доказова база, надана прокуратурою, є надзвичайно слабкою» [6] (виділено – авт.). Враховуючи, що у підготовчому судовому засіданні не
досліджуються та не можуть досліджуватися докази, і їх зміст жодним чином не відображений
у обвинувальному акті, наведене вище повідомлення є юридично нікчемним.
Тож, звичайно, прокурору в таких випадках
слід заперечувати проти задоволення цих необґрунтованих клопотань. Свою позицію щодо
конкретності обвинувачення прокурор може посилити передусім шляхом спростування доводів
щодо недолiкiв обвинувачення, а також процитувавши відповідні рішення Європейського суду
з прав людини у прив’язці до конкретних обставин цього провадження, із доведенням достатності часу і можливостей для обвинуваченого
для підготовки свого захисту (наприклад, рішення «Маттоціа проти Італії» [7], «Ващенко проти
України» [8], «Фоті та інші проти Італії» [9] та ін.).
На практиці однією з підстав для повернення прокурору обвинувального акта суди першої
інстанції вказують неповноту досудового розслідування, дійшовши такого висновку лише
шляхом аналізу встановлених прокурором фак-

тичних обставин кримінального правопорушення у підсумковому процесуальному документі,
без дослідження доказів, наданих сторонами
кримінального провадження, вказуючи на необхідність прокурору встановити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій або процесуальних дій додаткові фактичні дані у кримінальному
провадженні, які забезпечать, на думку суду, дотримання вимог закону щодо повноти та всебічності досудового розслідування.
З такими висновками не можна погодитися,
оскільки вони суперечать загальним принципам
кримінального процесуального законодавства
України, якими не передбачено стадії додаткового досудового розслідування.
Законодавець у ч. 1 ст. 290 КПК України встановив, що, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному,
його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового
розслідування та надання доступу до матеріалів
досудового р
 озслідування.
Згідно з ч. 8 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення
строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені
з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими.
З цього можна зробити висновок, що обвинувальний акт складається тільки після закінчення досудового розслідування, а тому суд першої інстанції
при поверненні обвинувального акта прокурору не
має права зобов’язувати останнього вчиняти слідчі
або інші процесуальні дії. Фактично суд таким чином здійснюватиме не властиву йому функцію.
Окрім того, КПК України (ст. 36) не наділяє
прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, повноваженнями приймати рішення
про направлення кримінального провадження
органу досудового розслідування для здійснення додаткового досудового розслідування, як це
прямо передбачав Кримінально-процесуальний
кодекс України 1960 року.
КПК України передбачає поняття «відновлення досудового розслідування», але його застосування можливе лише після зупинення досу-
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дового розслідування. Так, виходячи зі змісту
ст. 282, «зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора,
якщо підстави для його зупинення перестали
існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення
процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення
слідчих (розшукових) чи інших процесуальних
дій». Законодавець передбачив тільки одну підставу для відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні – підстави для
його зупинення перестали існувати. У цій же та
інших статтях КПК України не передбачає повернення судом обвинувального акта для усунення
недоліків як підставу для прийняття прокурором
процесуального рішення про відновлення досудового розслідування.
Вже під час судового розгляду кримінального
провадження для встановлення, на думку суду,
наявності чи відсутності фактів та обставин, що
мають значення для кримінального провадження, законодавець наділив суд повноваженнями
надати відповідні доручення органу досудового
розслідування на проведення слідчих (розшукових) дій. Частина 3 ст. 333 КПК України передбачає, що у разі, якщо під час судового розгляду
виникне необхідність у встановленні обставин
або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не
можуть бути встановлені або перевірені іншим
шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу
досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. Однак суд не може доручити
проведення слідчих (розшукових) дій прокурору, оскільки, відповідно до положень ст. 38 КПК
України, не є органом досудового розслідування.
У разі надання судом доручення органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії, прокурор – процесуальний керівник
вживає заходи щодо своєчасного і повного виконання доручення, надання доступу до отриманих
матеріалів учасникам судового провадження та

надання їх суду у встановлений строк (пункт 20.2
наказу Генерального прокурора України № 4гн
«Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» [10]). Але проблема полягає в тому, що КПК України не передбачає для
процесуального керівника повноважень на вжиття заходів впливу на слідчого щодо виконання
доручення у встановлені судом строки.
При цьому законодавець залишив неврегу
льованими питання: дій прокурора та суду у випадку невиконання органом досудового розслі
дування доручення на проведення слідчих
(розшукових), процесуальних дій у визначені судом строки з об’єктивних причин; допустимості
доказів, зібраних після встановленого строку
(з урахуванням вимог ст. 86 КПК України), з огля
ду на те, що повноваження на проведення слідчих (розшукових) дій у слідчого закінчилися,
а можливість прокурора – процесуального керівника особисто провести такі дії не закріплена
у положеннях ст. 333 КПК України.
За таких обставин є необхідність передбачити в КПК України право прокурора звернутися до
суду з клопотанням про продовження строку виконання органом досудового розслідування доручення, за результатами якого суд постановляє
ухвалу, якою задовольняє її зі встановленням нового строку.
Слід пам’ятати також про право прокурора
змінити обвинувачення в суді. Невстановлення
певних обставин можна усунути під час судового розгляду шляхом зміни обвинувачення, що
дасть можливість зекономити час та уникнути
процесуальних витрат, які матимуть місце при
поверненні обвинувального акта та ймовірному
оскарженні прокурором цього рішення.
Практичних проблем, які виникають сьогодні
при поверненні обвинувальних актів, ще багато.
Помилки допускають всі – слiдчi, прокурори, захисники, судді. За таких обставин необхідним
вбачається надання пленумом найвищого судового органу України відповідних рекомендаційних роз’яснень, які дали б змогу виробити єдину
практику в цьому питанні.
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ПОВЕРНЕННЯ ПРОКУРОРУ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА СУДОМ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОВНОТИ ТА ВСЕБІЧНОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Проаналізовано положення КПК України щодо повернення обвинувального акта прокурору в підготовчому
судовому засіданні, а також судову практику з цих питань. Зроблено висновок про наявність
розширювального тлумачення пункту 3 ч. 3 ст. 314 КПК України, що часто призводить до порушення
розумних строків кримінального провадження та зайвих процесуальних витрат. Також досліджуються дії
сторони обвинувачення, пов’язані з таким поверненням, пропонуються окремі зміни
до чинного законодавства.
Ключові слова: обвинувальний акт; недоліки; повернення обвинувального акта прокурору; досудове
розслідування; підготовче судове засідання.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРУ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА СУДОМ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛНОТЫ И ВСЕСТОРОННОСТИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы положения УПК Украины о возвращении обвинительного акта прокурору
в подготовительном судебном заседании, а также судебная практика по этим вопросам. Сделан вывод
о наличии расширительного толкования пункта 3 ч. 3 ст. 314 УПК Украины, которое часто приводит
к нарушению разумных сроков уголовного производства и лишним процессуальным издержкам. Также
исследуются действия стороны обвинения, связанные с таким возвращением, предлагаются отдельные
изменения в действующее законодательство.
Ключевые слова: обвинительный акт; недостатки; возвращение обвинительного акта прокурору;
досудебное расследование; подготовительное судебное заседание.

Hryhorii Riabenko, Olena Yeni
RETURNING OF AN INDICTMENT TO A PROSECUTOR BY COURT IN TERMS OF ENSURING
COMPLETENESS AND COMPREHENSIVENESS OF PRE-TRIAL INVESTIGATION
The article analyzes the provisions of the CPC of Ukraine on returning of an indictment to a prosecutor
at the preliminary hearing and the court practice on these issues. The conclusions are made concerning the presence
of an expansive interpretation of p. 3 p. 3 article 314 CPC of Ukraine, which often leads to reasonable time abuse
in criminal proceedings and to unnecessary procedural expenses. Also, prosecution actions concerning the returning
are examined and amendments to legislation are offered.
Keywords: indictment; disadvantages; returning of an indictment to a prosecutor; pre-trial investigation;
preliminary hearing.
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за додержанням законів органами,
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кандидат юридичних наук, доцент
УДК 343.13
Злочини у бюджетній сфері знекровлюють фінансовий ресурс нашої держави. Незважаючи на
систематичне реагування правоохоронних органів на зазначений сегмент, ситуація залишається далекою від норми. І саме тому наразі необхідно вживати кардинальних заходів з метою усунення
причин та умов їх вчинення.
У будь-якій країні злочинність починає зростати, якщо правоохоронні органи уповільнюють темпи боротьби з цим соціальним явищем.
Не є винятком і періоди структурних змін у суспільстві. Так чи інакше, Україна вже понад два
роки перебуває у такому непростому періоді –
це, зокрема, події і в Криму, і на Сході нашої
держави. Одночасно в межах реформування
державної служби в судових та правоохоронних
органах відбуваються структурні зміни. На жаль,
окреслене коло питань не сприяє консолідації
правоохоронців у протидії злочинності. Поряд із
загальнокримінальною злочинністю також активізується «білокомірцева», яку «приваблює» фінансова система України, банківська, податкова
і, звичайно, бюджетна.
У чинному Кримінальному кодексі України
(далі – КК України) закріплено лише дві норми,
які передбачають відповідальність за кримінальне поводження з бюджетними коштами. Йдеться
про ст. 210 «Нецільове використання бюджетних
коштів, здійснення видатків бюджету чи надання
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кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» та ст. 211
«Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують
витрати бюджету всупереч закону» [1].
Як зазначають науковці [2], вчинення цих
злочинів можливе у формах, виключно передбачених диспозиціями матеріального закону: нецільове використання бюджетних коштів; здійснення видатків та надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних призначень або з
їх перевищенням усупереч Бюджетному кодексу або закону про Державний бюджет України
на відповідний рік, а також видання службовою
особою нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
Поділяючи таку точку зору, зазначимо, що
бюджетні кошти – дуже «ласий шматок» для
«не чистих на руку» ділків та чиновників, а також
політиків, що мають право формувати відповідні бюджети і розпоряджатися ними. Способів
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заволодіння ними, у криміналістичному розумінні, злочинний елемент вигадує безліч. Йдеться
не про одного чиновника, який вкрав бюджетні
кошти, а про цілі механізми, схеми злочинних
дій, у яких задіяні десятки фізичних та юридичних осіб, дії яких охоплюються не лише ст. 210
КК України, а цілим рядом злочинів на кшталт: ч. 5
ст. 191, ст.ст. 200, 205, 209, 218-1, 222, 364–369 цього Кодексу, і які почасти пов’язані з виведенням
бюджетних коштів за межі держави. Cвідченнями цього є резонансні злочини, що вчиняються:
– керівництвом багатьох банків («Михайлівський», «Дельта-банк» тощо);
– 	 ділками у податковій сфері (викриття багатомільйонних оборудок та вилучення конвертованої готівки у фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності);
– 	 державними службовцями при закупівлі послуг і товарів (закупівля Міноборони товарів
неналежної якості);
– менеджментом великих державних підприємств;
– 	 при закупівлі-продажу енергоресурсів;
– 	 шляхом банальних зловживань та хабарів, які
скоюють чиновники високих рангів [3]; тощо.
Більше того, варто також пам’ятати, що ці
злочини вчиняються в умовах неочевидності та є
дуже латентними. І безумовно, певна їх кількість
не виявлена. Це повинно бути серйозним подразником для системи правоохоронних о
 рганів.
Виклики такого характеру постійно постають
перед Українською державою, потребують нових пріоритетних змін у законодавстві та в удосконаленні системи і роботи прокурорів, слідчих
та працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів.
Як це не прикро визнавати, але, як свідчать
статистичні дані та експертні оцінки, правоохоронці не виробили ефективної системи попередження, виявлення та розслідування злочинів
у бюджетній сфері – системи, яка унеможливлювала б вчинення таких злочинів. А, як відомо, для
держави економічно доцільніше попередити
такі злочини та вжити заходи щодо профілактики, ніж боротися з їх наслідками.
Для того щоб попередити такий складний злочин на початковій стадії, правоохоронцям необхідно задіювати увесь наявний арсенал сил і засобів,
передбачених відповідними профільними законами, що регулюють роботу оперативних підрозділів, а так само й уніфіковані та універсальні можливості Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК України). Йдеться, безперечно,
про реалізацію негласних слідчих (розшукових) дій
(НСРД), передбачених главою 21 КПК України [4].

Безумовно, для початку роботи такого механізму оперативним службам потрібно працювати над отриманням відповідної інформації, яка
свідчить про готування до вчинення економічного злочину. Існує багато випадків, коли заявник
звертається у загальному порядку до правоохоронних органів із заявою про вчинення такого
злочину. Однак ці випадки більше виняток, аніж
правило. Злочини, пов’язані із заволодінням бюджетними коштами, як зазначалося вище, характеризуються високою латентністю, і правоохоронцям треба достатньо потужно попрацювати,
щоб здобути таку інформацію. Її можливо отримати, використовуючи Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [5], а також чинний КПК України.
Отже, якщо правоохоронцями отримано
означену інформацію, перевірено її та внесено
до ЄРДР, слідчий може звернутися до прокурора з клопотанням про проведення НСРД. Прокурор, розглянувши його, має переконатися у додержанні всіх вимог закону. Насамперед НСРД
можуть проводитись лише у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила,
неможливо отримати в інший спосіб, а також
якщо вони передбачені ст.ст. 260–264 (у частині
дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 КПК
України, виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. При цьому слідчим та прокурором повинні
бути витримані усі вимоги закону, передбачені
ст.ст. 246–257 Кодексу.
Коли йдеться про розслідування тяжкого чи
особливо тяжкого злочину у бюджетній сфері,
можливо, почасти необхідно проводити НСРД,
пов’язані із втручанням у приватне спілкування:
1) аудіо-, відеоконтроль особи;
2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції;
3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Найбільш доцільним та ефективним для боротьби із вказаною групою злочинів, на нашу
думку, буде проведення: аудіо-, відеоконтролю
особи; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації
з електронних інформаційних систем, моніторингу банківських рахунків, що передбачено законодавцем у ст. 269-1 КПК України, і, звичайно,
такої комплексної дії, як контроль за вчиненням
злочину.
Коли у кримінальному провадженні повноважними суб’єктами приймається рішення про
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проведення негласної слідчої (розшукової) дії,
такий процес повинен бути чітко організований.
Оскільки особи, які мають злочинний умисел
на заволодіння бюджетними коштами, – це, як
правило, високоосвічені люди, то, перш ніж його
реалізувати, вони здійснюють ретельну підготовку до вчинення злочину.
Кожен суб’єкт НСРД повинен виконувати
завдання, що відповідає функціональному призначенню його підрозділу, та свої обов’язки.
Наприклад, якщо слідчому закон не забороняє
проводити НСРД, то це не означає, що саме
він має проводити, скажімо, зняття інформації
з електронних інформаційних систем. Оскільки,
по-перше, він не володіє необхідними знаннями,
по-друге, не має відповідної техніки, по-третє,
для цього існують оперативні підрозділи та їх
працівники, що виконують таку роботу професійно щодня.
Відповідно, цим процесом керує прокурор як
процесуальний керівник розслідування та прокурор, який здійснює нагляд. І перш ніж підтримати клопотання про проведення НСРД, йому необхідно здійснити перевірочні дії.
Прокурорський нагляд – це завжди перевірка. Перевірка законності рішень, прийнятих під
час досудового розслідування. Безумовно – своїх рішень щодо погодження процесуальних дій,
які стосуються обмеження конституційних прав
і свобод громадян, рішень, що прийняті піднаг-

лядними органами при підготовці НСРД. Основну
увагу треба звернути на наявність складу злочину, чи якісно підготовлені матеріали, чи є вони
достатніми для проведення НСРД та звернення
із відповідним клопотанням до слідчого судді.
І так само, якщо під час перевірки прокурор
дійде висновку про відсутність у матеріалах
складу злочину або у разі інших підстав, він має
право заборонити або припинити НСРД.
Найбільша ефективність проведених НСРД
виявляється у використанні їх результатів як
доказів у кримінальному провадженні та беззаперечному доведенні вини особи, що вчинила
злочин (ст. 256 КПК України). При цьому бажано
запобігати спричиненню фінансової шкоди державним чи приватним інтересам, а якщо вже
таке сталося, то з якнайшвидшим їх відновленням і відшкодуванням.
Для цього необхідно створити такі умови,
щоб вчиняти злочин було економічно не вигідно.
Передусім це можливо у разі ухвалення відповідних законодавчих змін та підзаконного нормативного регулювання.
Наявність ефективного законодавства не
змусить довго чекати на позитивний результат
від чітко узгоджених та скоординованих дій
правоохоронних органів з ефективного попередження, викриття і розслідування злочинів у бюджетній сфері, засудження винуватих осіб та відшкодування завданої шкоди.
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ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
Розглянуто проблематику виявлення, попередження та розслідування злочинів у бюджетній сфері за
допомогою негласних слідчих (розшукових) дій. Висвітлюється необхідність специфіки протидії зазначеній
категорії злочинів, які вчиняються в основному приховано. Акцентується саме на ранньому етапі їх
викриття правоохоронними органами та запобіганні спричиненню фінансової шкоди державним інтересам.
Ключові слова: бюджетна сфера; латентність; негласні слідчі (розшукові) дії; прокурор.
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НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ (РОЗЫСКНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАЗОБЛАЧЕНИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Рассмотрена проблематика выявления, предупреждения и расследования преступлений в бюджетной
сфере с помощью негласных следственных (розыскных) действий. Освещается необходимость специфики
противодействия указанной категории преступлений, совершающихся в основном скрыто. Акцентируется
именно на раннем этапе их разоблачения правоохранительными органами и предотвращении причинения
финансового ущерба государственным интересам.
Ключевые слова: бюджетная сфера; латентность; негласные следственные (розыскные) действия;
прокурор.

Ihor Rohatiuk
COVERT SURVEILLANCE (SEARCH) ACTIVITIES AS A TOOL
FOR EFFECTIVE PREVENTION, DETECTION
AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE PUBLIC SECTOR
Article deals with the issues on detection, prevention and investigation of crimes in the public sector by means
of covert surveillance (search) activities. It dwells on the need of counteraction against the defined category of crimes
that are committed mostly in a discreet way. The attention is focused on the early stage of crimes exposure by law
enforcement bodies and prevention of financial harm to the public interests.
Keywords: public sector; latency; covert surveillance (search) activities; prosecutor.
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ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ
З БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ

Віталій Куц
викладач відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук, професор
УДК 343.2
Поняттям незаконного поводження з бюджетними коштами в кримінальному праві охоплюється
широке коло правопорушень, основним чи додатковим об’єктом яких виступає бюджетна система
держави, а предметом – бюджетні кошти. Про зазначені правопорушення переважно йдеться в розділі VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності» Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України), але про них згадується і в інших його розділах. З огляду на обмежений обсяг
статті зосередимо увагу на кримінально-правовій характеристиці тих із них, що вчиняються службовими особами і проявляються в незаконному заволодінні бюджетними коштами або їх одержанні.
Кримінально-правовою характеристикою вва-
жається систематизована інформація про істотні
ознаки певного кримінально-правового явища
[1, с. 180; 2, с. 155]. Незаконне заволодіння бюджетними коштами та їх одержання, вчинювані
службовими особами, як різновид «білокомірцевої» злочинності, більшою мірою є кримінологічним, а не кримінально-правовим явищем. Але, як
відомо, в статтях Особливої частини КК України
відображаються конкретні прояви таких явищ у
виді злочинів, за які встановлюються відповідні
санкції. Злочинне заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб найбільш яскраво
репрезентує злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК
України та наступними частинами статті, а злочинне одержання таких коштів – шахрайство з
фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
Через те що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-
небезпечного діяння, яке містить склад злочину
(ч. 1 ст. 2 КК України), дослідника при здійсненні кримінально-правової характеристики певного злочину перш за все цікавлять об’єктивні
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та суб’єктивні ознаки його складу, а також те,
чи адекватно вони відображені в тексті закону.
Пошук відповідей на зазначені питання, що стосуються складів названих вище злочинів, і є процесом їх кримінально-правової характеристики.
Без здійснення такої характеристики в процесі
прокурорської діяльності неможливо з’ясувати
сутність і зміст цих злочинів, їх суспільну небезпечність та відмінність один від одного. Зазначеним і зумовлюється актуальність теми статті.
Питання кримінально-правової характеристики незаконного заволодіння чужим майном
шляхом зловживання службовим становищем
переважно висвітлювались у публікаціях вітчизняних дослідників, присвячених більш широкій
проблематиці протидії злочинам проти власності, зокрема П.С. Матишевського, М.І. Мельника, В.О. Навроцького, М.І. Панова, А.О. Пінаєва,
М.І. Хавронюка та інших. Шахрайству з фінансовими ресурсами присвячували свої дослідження Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, В.Р. Мойсик,
В.І. Осадчий та інші. Разом із тим на кримінально-
правовій характеристиці незаконного заволо-

ДОСЛІДЖЕННЯ
діння та одержання бюджетних коштів шляхом
зловживання службовим становищем увага не зосереджувалась, хоча потреба в цьому відчувається як в теорії, так і в практиці прокурорської діяльності. Бюджетні кошти були і залишаються «ласим
шматком» для корисливо налаштованих службових осіб. Протидії незаконному поводженню з такими коштами не сприяють наявні недоліки законодавчої регламентації кримінально-правового
реагування на факти незаконного заволодіння чи
іншого одержання зазначених коштів
До числа об’єктивних ознак складу злочину,
як відомо, відносяться його об’єкт, предмет та
об’єктивна сторона. Об’єктом злочину останнім
часом дедалі частіше визнаються не міфічні суспільні відносини, як було раніше, а конкретні соціальні цінності [3; 4; 5]. У даному випадку такою
цінністю виступає бюджетна система держави. Її
значущість як об’єкта кримінально-правової охорони зумовлена тим, що в сучасних умовах бюджет є не просто фінансовим планом держави
чи конкретної адміністративно-територіальної
одиниці, – він постає як основний фінансовий інструмент, що найбільш повно характеризує параметри економіки (структуру доходів і витрат,
динаміку макроекономічних показників тощо),
визначає стан соціальної захищеності населення, дає змогу визначити концептуальні засади
розвитку економіки [6, с. 531].
При цьому слід мати на увазі, що бюджетна
система у складах зазначених вище злочинів не
є основним безпосереднім об’єктом. Вона виступає в них додатковим, причому не обов’язковим, а факультативним об’єктом. Це означає, що
бюджетна система піддається злочинному впливу в результаті вчинення цих злочинів не завжди,
а лише у випадку, коли предметом незаконного
заволодіння чи одержання виступають бюджетні кошти.
Залежно від того, яка цінність є основним безпосереднім об’єктом злочину, законодавцем визначене місце останнього в структурі Особливої
частини КК України. Так, у складі злочинного заволодіння бюджетними коштами, передбаченого
ст. 191 КК України, основним безпосереднім об’єктом є власність, тому про цей злочин ідеться в розділі VІ «Злочини проти власності» Особливої частини КК України. У складі шахрайства з фінансовими
ресурсами основним безпосереднім об’єктом є
визначений законодавством порядок фінансування потреб суб’єктів господарювання, через що
цей злочин передбачено у розділі VІІ «Злочини у
сфері господарської діяльності» Кодексу.
Згідно з приміткою до ст. 210 КК України бюд
жетними коштами як предметом злочину є кош-

ти, що включаються до державного бюджету
і місцевих бюджетів незалежно від джерела їх
формування. Зазначені кошти знаходяться на
єдиному казначейському рахунку, а також на рахунках бюджетних установ в органах Державної
казначейської служби України або на рахунках у
банківських установах, у передбачених законом
випадках, чи в касах бюджетних установ. У процесі виконання відповідного бюджету бюджетні
кошти опиняються у їхніх одержувачів – юридичних осіб публічного або приватного права. При
цьому такі кошти за своїм походженням залишаються бюджетними, тому незаконне заволодіння ними спричиняє шкоду бюджетній системі
держави.
Предметом у складі заволодіння, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, виступає чуже майно
у виді бюджетних коштів, довірених службовій
особі, яким вона незаконно заволодіває. Про це
в тексті закону прямо не йдеться, але зазначене
вбачається зі змісту закону. Натомість у ст. 191
КК України вказано на «ввірене» і таке, що перебуває у «віданні суб’єкта», майно. За часів визнання незаконного заволодіння чужим майном
шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем злочином виключно проти публічної власності склалась традиція
розмежування ввіреного і такого, що перебуває
у віданні, майна. Обов’язковою ознакою ввіреності майна і перебування його у віданні до цього
часу вважають наявність письмового підтвердження вказаних фактів Насправді жодної сутнісної розмежувальної ознаки між ними не існує,
а також не вимагається наявності письмового
підтвердження факту ввіреності майна. Ввірене
майно знаходиться у віданні суб’єкта і навпаки.
Ввірити майно один суб’єкт може іншому й без
письмового оформлення, наприклад, попросивши постерегти речі на вокзалі чи «перетримати»
певний час цінну колекцію у себе вдома. Причому
це може бути майно будь-якої форми власності.
Слідчо-судова практика поки що неохоче реагує
на факти заволодіння чужим приватним майном,
ввіреним суб’єкту, через ст. 191 КК України, що
не узгоджується з конституційним положенням
щодо рівності усіх форм власності в Україні.
У складі шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) предмет злочину законодавцем максимально деталізовано. Ним можуть
виступити такі бюджетні кошти: субсидії, субвенції, дотації, кредити, пільги щодо податків, на
незаконне одержання яких спрямовані злочинні
устремління службової особи.
Об’єктивна сторона зазначених злочинів відображена у відповідних статтях Особливої час
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тини КК України по-різному. У частині 2 ст. 191
КК України йдеться про привласнення, розтрату
чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Постає питання,
яку роль вони відіграють у структурі об’єктивної сторони розглядуваного злочину: діяння чи
способу його вчинення? Автори коментарів цієї
статті ухиляються від відповіді на поставлене
питання, говорячи або про три форми вчинення
«цього» злочину, не формулюючи його назви [7,
с. 496; 8, с. 218], або про три форми розкрадання [9, с. 387]. Також висловлюється позиція, що в
ч. 2 ст. 191 КК України «описується» самостійний
основний склад злочину, що має три форми
об’єктивної сторони [6, с. 407; 6, с. 410].
З подібним розумінням об’єктивної сторони
цього злочину погодитись важко. Існує усталена
термінологія її кримінально-правової характеристики, якої слід неухильно дотримуватись. Ні
поняття «форми вчинення злочину», ні «форми
його об’єктивної сторони» не використовуються
при її здійсненні. Натомість вживаються такі терміни, як «суспільно небезпечне діяння»; «спосіб,
час, місце, обстановка, знаряддя та засоби його
вчинення»; «шкідливі наслідки такого діяння»;
«причинний зв’язок між вказаним діянням і його
наслідком».
Недолуга інтерпретація об’єктивної сторони
цього злочину деякими коментаторами обумовлена невдалим його законодавчим визначенням.
Замість того, щоб у назві статті закріпити суспільно небезпечне діяння як обов’язкову ознаку об’єктивної сторони, а в тексті її частин описати способи його вчинення, законодавець там і там називає
способи, причому не лише кримінально-правові,
але й суто технічні (привласнення та розтрата –
в ч. 2 ст. 191 КК України), що не мають кримінально-
правового значення. У виконанні службовою
особою «привласнення» та «розтрата» охоплюються поняттям «зловживання службовим становищем», тому втрачають кримінально-правовий
сенс. Ними може зацікавитись лише криміналіст,
вивчаючи слідову картину процесу зловживання
службовим становищем. Поряд з привласненням
та розтратою службова особа в процесі заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем з таким же успіхом може використовувати таємність чи відкритість, обман
чи насильство як суто технічні операції, що утворюють змістовне наповнення зловживання. Саме
через вказані обставини фахівці вважають текст
ст. 191 КК України «вочевидь невдалим викладом
законодавчого матеріалу» [6, с. 407].
Враховуючи зазначене вище, висловимо припущення, що в назві ст. 191 КК України йдеться
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про незаконне заволодіння ввіреним майном.
Важливо точно розуміти його зміст. Зазначений
термін поступово витісняє з тексту КК України
поняття «викрадення», яке не несе юридичного
навантаження, а є побутовим висловом. Заволодіння як злочинне діяння, спрямоване на спричинення шкоди власності, є складним за своєю
конструкцією явищем. Воно утворюється з двох
більш простих дій-операцій: 1) вилучення чужого
майна; 2) звернення його на користь інших осіб.
При цьому перша операція, вилучення, характеризується такими двома ознаками, як його
незаконність та вчинення визначеним у законі
кримінально-правовим способом. Друга операція, звернення, також має дві ознаки, а саме –
безоплатність його здійснення та конечність.
Тимчасове звернення чужого майна на користь
інших осіб не утворить складу незаконного заволодіння чужим майном.
Екстраполюючи зазначене вище на заволодіння службовою особою бюджетними коштами у складі злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191
КК України, зазначимо, що таким є незаконне,
вчинене шляхом зловживання службовим становищем вилучення певного обсягу таких коштів з
бюджетної системи та безоплатне звернення їх
назавжди на користь цієї особи чи інших осіб.
На відміну від заволодіння бюджетними
коштами, що в структурі об’єктивної сторони
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
є суспільно небезпечним діянням, зловживання службовим становищем виступає способом
вчинення цього діяння. Офіційного визначення
поняття такого зловживання не існує. В одній із
постанов Пленуму Верховного Суду України наголошується на необхідності його відмежування від перевищення службових повноважень
і при цьому зазначається, що при зловживанні
«службова особа незаконно, всупереч інтересам служби використовує надані їй законом права і повноваження» [10, с. 8]. З цього вбачається,
що зловживання службовим становищем, по-
суті, означає вихід службовою особою за межі
встановлених законом її повноважень. Але це
настільки неочевидно, що інколи створюється
враження, що службова особа взагалі не вийшла
за межі своїх повноважень. Зазначене враження
може підкріплюватись не зовсім вдалою інтерпретацією ситуації, що розглядається. Так, зустрічаються вислови, що діяння службової особи під час зловживання нею своїми службовими
повноваженнями «можуть бути вчинені лише
в межах наданих цій службовій особі повноважень» [8, с. 796]. Але це – ілюзія. Насправді, не
вийшовши за межі повноважень, вчинити зло
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вживання службовим становищем неможливо.
В коментарях КК України правильно наголошується, що зловживання полягає в поведінці, яка
суперечить інтересам служби і є незаконною [7,
с. 981]. Незаконне діяння, що суперечить інте
ресам служби, навряд чи можна вважати таким, що не виходить за межі повноважень. Інша
справа, що такий вихід є неявним, тобто неочевидним, що характерно для перевищення службових повноважень, але все-таки він має місце.
Зазначене й об’єднує зловживання службовими
повноваженнями з їх перевищенням в однорідне кримінально-правове явище та обумовлює
їх співвідношення як загального складу злочину зі спеціальним. Відмінність між ними полягає
в тому, що при зловживанні має місце неявний
(неочевидний) вихід за межі службових повноважень, а при перевищенні – він явний, тобто
очевидний для всіх.
Як зазначалось вище, попри вказівку в ч. 2
ст. 191 КК України ще й на привласнення та розтрату, вони у складі цього злочину виконують
суто технічну роль. Незважаючи на те, що службова особа, якій певні бюджетні кошти ввірені,
привласнює їх або розтрачує, з кримінально-
правової точки зору така службова особа заволодіває зазначеними коштами шляхом зловживання службовим становищем, тому що наявні
усі ознаки такого зловживання. Привласнення
ж або розтрата у цьому випадку відіграють роль
криміналістичного способу виконання зловжи
вання, а не кримінально-правового способу заволодіння. Прокурор має враховувати зазначене при описуванні складу вказаного злочину у
відповідних процесуальних документах і особ
ливо – при проголошенні обвинувальної промови в суді, що свідчитиме про глибоке знання ним
відповідної кримінально-правової «матерії».
Термін заволодіння у складі злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слід розуміти не
як процес діяння, а як його результат, тому що
склад цього злочину традиційно належить до
числа матеріальних. Це означає, що злочин вважається закінченим не з початку вилучення бюджетних коштів, а з моменту звернення вилучених коштів уповноваженою службовою особою
на свою користь чи користь інших осіб.
Щодо об’єктивної сторони шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) перш
за все слід зауважити, що суспільно небезпечне
діяння в ньому полягає не в заволодінні бюджетними коштами у визначеному вище сенсі останнього, а в діяннях, спрямованих на незаконне
одержання таких коштів. Законодавець визначив їх наступним чином: «Надання неправдивої

інформації … з метою одержання …» предмета
злочину. Крім того, в ч. 1 ст. 222 КК України вказується, що зазначене діяння є шахрайством з
фінансовими ресурсами лише «у разі відсутності
ознак злочину проти власності».
Яких же ознак злочину проти власності бракує
в шахрайстві з фінансовими ресурсами? Узагальнено можна стверджувати, що бракує незаконного заволодіння коштами як складного діяння
(вилучення чужого майна і звернення його на користь інших осіб) з визначеними вище чотирма
його ознаками. Місце незаконного заволодіння
бюджетними коштами у складі шахрайства з
фінансовими ресурсами займає діяння, спрямоване на незаконне одержання таких коштів.
Необізнаним може здатись, що різниця між заволодінням і одержанням бюджетних коштів
відсутня. Але фахівець-правник має усвідомлювати цю різницю. Саме вона свідчить про різну
сутність цих злочинів та неоднакову їх суспільну
небезпечність: перший із них є більш тяжким порівняно із другим, що підтверджується відповідними санкціями.
Також на відміну від незаконного заволодіння бюджетними коштами шахрайство з фінансовими ресурсами є злочином з формальним складом. Воно вважається закінченим з моменту
надання уповноваженому суб’єкту неправдивої
інформації, вказаної в ч. 1 ст. 222 КК України.
Характеризуючи суб’єктивні ознаки вказаних
злочинів, слід зазначити, що з суб’єктивної сторони вони вчиняються виключно умисно. Щодо
виду умислу висловимо припущення, що при незаконному заволодінні бюджетними коштами
шляхом зловживання службовим становищем
можливий як прямий, так і непрямий умисел,
який обумовлюється наявністю матеріального
складу злочину. При шахрайстві з фінансовими
ресурсами у виді бюджетних коштів можливий
лише прямий умисел, оскільки склад цього злочину формальний.
Крім вини у формі умислу обов’язковими
ознаками суб’єктивної сторони у складі злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, є корисливий мотив, а передбаченого ст. 222 КК України –
мета одержання предмета злочину. За неможливості довести зазначені мотив і мету кваліфікація
вчиненого за вказаними кримінально-правовими
нормами виключається.
Суб’єктом розглядуваних злочинів виступає
службова особа. Перш за все доцільно з’ясувати
її належність до числа загальних чи спеціальних
суб’єктів, тому що в літературі зустрічаються протилежні висновки з цього приводу. Вирішення
цього питання залежить від того, який критерій
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покладено в основу такого розподілу суб’єктів.
Якщо за основу взяти характер кримінально-
правової заборони, то, визначивши її, можна
віднести суб’єктів цих злочинів до того чи іншого
виду. На нашу думку, заборона «не вчиняй незаконного заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем», що становить зміст диспозиції кримінально-правової
норми, закріпленої в ч. 2 ст. 191 КК України, є спеціальною, оскільки адресується виключно службовим особам, адже інші особи не мають такого
становища. Тому й суб’єктом у сенсі виконавця
цього злочину може виступити лише службова
особа, а це відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України
свідчить про наявність спеціального суб’єкта
злочину. Поняття службової особи наведено в
ч. 3 ст. 18 КК України.
Кримінально-правова заборона на вчинення
шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222
КК України) стосується не спеціального кола
осіб, а будь-кого із суб’єктів злочину, визначених
у ч. 1 ст. 18 КК України, тобто є загальною. Від-

повідно й порушник цієї заборони є загальним
суб’єктом злочину, щоправда, з додатковою
ознакою – службова особа. Оскільки законодавець без належних на те підстав не визнав вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами
службовою особою кваліфікованим злочином,
у зазначеному випадку необхідна додаткова кваліфікація діяння за ст. 364 чи ст. 364-1 КК України
залежно від сфери права, в якій вчинено злочин
(публічне чи приватне). Без цього формула звинувачення не відповідатиме фактично вчиненому, тобто кваліфікація кримінального правопорушення буде неточною.
Отже, доходимо висновку, що кримінально-
правова характеристика складів найбільш поширених проявів незаконного поводження
з бюджетними коштами (ч. 2 ст. 191 та ст. 222
КК України) виявила деякі недоліки законодавчого закріплення відповідних кримінально-
правових норм, на що доцільно звертати увагу
в процесі їх застосування у практичній прокурорській діяльності.
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ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ З БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ
Висвітлюються проблемні аспекти кримінально-правової характеристики незаконного заволодіння
бюджетними коштами та їх одержання, що вчиняються службовими особами. Звертається увага на
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ПРАВИЛА МАНДЕЛИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ
ЇХ ДОТРИМАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ ДЕРЖАВИ

Василь Кожухар
викладач відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях
Національної академії прокуратури України
УДК 343.1
Сутністю покарання як особливої форми державного примусу є накладення кари. Тому під виконанням покарання потрібно розуміти врегульований нормами кримінально-виконавчого права порядок застосування кари – комплексу обмежень прав і свобод засудженого.
Чинне кримінально-виконавче законодавство
на позначення реалізації кари поряд із поняттям
«виконання покарання» вживає також «відбування покарання».
Ці терміни відображають єдиний процес
здійснення карального впливу на засуджених,
але звернені до різних суб’єктів й учасників
кримінально-виконавчих правовідносин.
Поняття «виконання покарання» стосується відповідних органів, які у своїй діяльності
зобов’язані реалізувати весь комплекс правообмежень, передбачених конкретним видом
покарання, забезпечити здійснення наданих засудженим прав і виконання ними покладених
обов’язків протягом усього строку, встановленого вироком суду.
Термін «відбування покарання» звернено
до засуджених, які повинні на підставі вироку суду відповідно до приписів, установлених
кримінально-виконавчим законодавством, виконувати покладені на них обов’язки, утримуватися від дій, заборонених нормами права.
Каральний вплив носить комплексний характер і реалізується застосуванням до засуджених
усієї сукупності обмежень, установлених режимом відбування конкретного покарання. Застосування цих правообмежень не є самоціллю, їх
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призначення полягає в тому, щоб забезпечити
належне виконання покарання відповідно до
завдань, поставлених перед цією галуззю законодавства.
Вказані правообмеження застосовуються як
психолого-педагогічний засіб впливу на засудженого з метою його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.
Реалізація кари властива виконанню всіх видів покарання, але її обсяг залежить від конкретного виду покарання. Позбавлення громадянина
одного з основних суб’єктивних прав – свободи
волі – веде до обмеження сукупності найбільш
значимих для нього соціальних цінностей і благ –
свободи пересування, спілкування, соціальних
зв’язків, можливості розпоряджатися багатьма
важливими суб’єктивними правами [1]. Таким чином, ізоляцію від суспільства можна розглядати
як комплекс правообмежень, оскільки позбавлення чи звуження обсягу прав зумовлене саме
ізоляцією.
Удосконалення порядку виконання та відбування покарань є фундаментальною соціально-
правовою проблемою, що має безперечну актуальність і набуває дедалі більшого значення.
Сьогодні, коли роль інших засобів впливу на
злочинність може втрачатися, знижуватися або
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змінюватися, неминуче зростає значення заснованого на законі кримінально-виконавчого фактора як загальновизнаного та реально діючого
у сучасних умовах засобу впливу на злочинність
і контролю за її станом.
Режим є основним засобом впливу на осіб,
які відбувають кримінальні покарання у вигляді
позбавлення волі, обмеження волі та арешту.
У ньому позначається ставлення суспільства і
держави до осіб, що переступили закон, мораль
і моральність суспільства, які протиставили себе
правослухняним громадянам. Режим у місцях
відбування покарань – категорія суспільна, соціальна, правова [2].
«Метою та присудом до ув’язнення або взагалі до позбавлення волі, – зазначається у ст. 58
Мінімальних стандартних правил поводження
з в’язнями від 31 липня 1957 року, – є, зрештою,
захист суспільства і попередження злочинів, що
йому загрожують. Цієї мети можна досягти тільки в тому випадку, якщо термін ув’язнення використовується для забезпечення того, щоб за
можливості повернення до нормального життя
в суспільстві правопорушник виявився не тільки
готовим, а й здатним підкорятися законам і забезпечити своє існування».
Таким чином, тривалість терміну ізоляції та
зміст режиму на цей період покликані забезпечити відновлення соціальної справедливості та
виправлення засудженого. Цим цілям відповідає
режим у місцях позбавлення волі в усіх цивілізованих державах світу.
Відповідно до ст.ст. 58, 60 зазначених Правил,
режим, прийнятий у закладі, повинен прагнути
зводити до мінімуму різницю між життям у в’язниці та життям на свободі, що вбиває у в’язня почуття відповідальності та усвідомлення людської
гідності [3].
Як результат п’ятирічних міжурядових консультацій у травні 2015 року ухвалено Мінімальні
стандартні правила Організації Об’єднаних Націй
стосовно поводження з в’язнями (Правила Мандели), які репрезентують істотну гармонізацію
оригінальної версії 1957 року з урахуванням міжнародного права та кращих практик в’язничного
менеджменту.
Також до міжнародних правових документів, які містять загальновизнані норми щодо
прав і свобод людини у пенітенціарній сфері,
відносяться й ті, якими встановлено міжнародні
стандарти поводження із засудженими й ув’язненими, – не лише міжнародні акти Організації
Об’єднаних Націй, але й Ради Європи [4]. Зокрема, Загальна декларація прав людини ООН
(1948 рік), Європейська конвенція про захист

прав людини і основоположних свобод (1950 рік),
Міжнародний пакт про громадянські та політичні
права (1966 рік), Мінімальні стандартні правила
ООН поводження з в’язнями (1957 рік) та Правила Мандели (2015 рік), Європейські пенітенціарні
правила (остання редакція 2006 року), Конвенції
ООН і Ради Європи, що стосуються протидії катуванням (ратифіковані Україною, відповідно,
у 1987 та 1997 роках), Резолюції Генеральної
Асамблеї ООН про Звід принципів захисту всіх
осіб, підданих затриманню або позбавленню
волі у будь-якій формі (1988 рік) та Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1979 рік), відповідні резолюції Ради Європи
та інші міжнародні документи завжди повинні
залишатися у полі зору центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері виконання кримінальних п окарань.
Це є необхідним з огляду на те, що в основу Кримінально-виконавчого кодексу України
за приклад покладено ідеї Мінімальних правил
ООН щодо поводження з ув’язненими – Правил
Мандели сьогодні – як необхідність «модернізації» кримінально-виконавчої політики в Україні.
Правила Мандели не мають на меті детально
описати взірцеву систему пенітенціарних установ, а призначені лише для того, щоб на основі
загальновизнаних досягнень сучасної думки і
з урахуванням найбільш задовільних у наш час
систем викласти те, що зазвичай вважається
правильним із принципового та практичного поглядів у системі поводження з в’язнями та управління установами.
Згідно з цим документом, ув’язнення та інші
заходи, які ізолюють правопорушника від навколишнього світу, завдають йому страждань уже
тому, що відбирають у нього право на самовизначення, позбавляючи свободи. Тому за винятком випадків, коли сегрегація (відокремлення)
вбачається виправданою або коли цього вимагає дисципліна, в’язнична система не повинна поглиблювати страждань, що випливають із такого
становища.
Правилами Мандели передбачено, що кожне
із приміщень, якими користуються в’язні, особливо спальні, повинні відповідати всім санітарним вимогам, причому належну увагу слід звертати на кліматичні умови, мінімальну їх площу,
належне освітлення, опалення та вентиляцію.
Усі заклади повинні мати у своєму розпорядженні принаймні одного кваліфікованого медичного працівника, досвідченого в галузі психіатрії. Медичне обслуговування слід організувати
в тісному зв’язку з місцевими або державними
органами охорони здоров’я. Хворих в’язнів, які
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потребують послуг спеціаліста, потрібно переводити до спеціальних закладів або ж у цивільні
лікарні. Тюремні лікарні мають забезпечуватися
обладнанням, установками та ліками, необхідними для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікованим персоналом.
В’язням треба давати можливість з регулярними проміжками часу та під належним наглядом спілкуватися з їхніми сім’ями або друзями,
які мають бездоганну репутацію, шляхом як листування, так і безпосередніх відвідин.
У спілкуванні з в’язнями слід підкреслювати
не їхню ізоляцію від суспільства, а, натомість, ту
обставину, що вони продовжують залишатися
його членами. Тому треба заохочувати громадські організації до співробітництва з персоналом
закладів з метою повернення в’язнів до життя в
суспільстві.
При кожному закладі повинні бути соціальні
працівники, покликані піклуватися про підтримування та зміцнення бажаних стосунків в’язня
з його сім’єю та соціальними організаціями, що
дало б можливість зберегти максимум сумісних
із законом й умовами вироку прав ув’язнених
щодо їхніх громадянських інтересів та інших соціальних пільг.
Проте сьогодні умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, а також тих, хто
перебуває в місцях попереднього ув’язнення, у
слідчих ізоляторах, ізоляторах тимчасового тримання, не відповідають вимогам Європейських
пенітенціарних правил, ухвалених Кабінетом
міністрів Ради Європи у 2006 році [5], Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями
1957 року та Правил Мандели 2015 року.
Порушення конституційних прав громадян
під час їх перебування у зазначених установах
мають системний характер. Не в останню чергу це викликано тим, що правове регулювання
відповідних правовідносин здійснюється підзаконними актами, хоча все, що стосується прав і
свобод людини, а надто підстав, умов і порядку
їх обмеження чи позбавлення, потребує регламентації виключно законами.
У розвинутих державах навіть розмір вікон у
камерах в’язнів визначається у законі. В Украї
ні ж усе це віднесено на розсуд центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних покарань.
За часів незалежності України лише для однієї установи виконання покарань виділено кошти іноземною державою. Переважна більшість
виправних колоній збудовані за радянських ча-
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сів та відповідно до стандартів, які діяли 50–60
років тому. Деякі установи попереднього ув’язнення зведено 100–150 років тому, а Львівський
СІЗО – взагалі наприкінці XVII століття.
Необхідно зазначити, що упродовж останніх
15 років пенітенціарна система фінансувалася
державою максимум на 40 %, а цільові програми поліпшення умов в установах попереднього
ув’язнення та відбування покарань у 2006–2012
роках виконані лише на 6 %.
Не відповідають європейським вимогам кожна третя кімната для затриманих і доставлених
чергових частин та кожен четвертий ізолятор
тимчасового тримання (ІТТ) органів поліції. Непоодинокі випадки розташування ІТТ у напівпідвальних приміщеннях, без достатнього доступу
світла та вентиляції, з порушенням визначених
санітарних норм.
Слід мати на увазі, що Законом України «Про
внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів»
від 8 квітня 2014 року внесені зміни до ст. 107
Кримінально-виконавчого кодексу України
щодо прав і обов’язків засуджених до позбавлення волі [6].
Згідно з цими змінами засуджені мають право:
– на гуманне ставлення до них та на повагу їх
людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому,
що принижує їх гідність, поводженню. Заходи
впливу можуть застосовуватися до засуджених виключно на підставі закону. Засуджені
не можуть бути піддані медичним або іншим
подібним дослідженням без їх згоди;
– 	 на належне матеріально-побутове забезпечення у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України. Відповідно до ст. 115
КВК України норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою ніж 4 кв. м,
а в лікувальних закладах при виправних колоніях – 5 кв. м;
– 	 на охорону здоров’я в обсязі, встановленому
Основами законодавства України про охорону
здоров’я, за винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров’я забезпечується системою медико-санітарних й оздоровчо-
профілактичних заходів, а також поєднанням
безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засудженому гарантується право на вільний
вибір і допуск лікаря для отримання медичної
допомоги, у тому числі за власні кошти.
Натомість Законом України «Про попереднє
ув’язнення» передбачено, що норма площі в ка-
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мері для однієї взятої під варту особи не може
бути меншою ніж 2,5 кв. м [7]. Крім того, порядок надання ув’язненим медичної допомоги,
використання з цією метою не підпорядкованих
органам, що здійснюють попереднє ув’язнення,
державних та комунальних закладів охорони
здоров’я, залучення їх медичного персоналу та
проведення медичних експертиз визначаються
Кабінетом Міністрів України, тобто нормативними актами.
З огляду на це особи, які перебувають під вартою та які ще не визнані судом винними у вчиненні злочину, мають менше прав, ніж засуджені,
як у матеріально-побутовому, так і медичному
забезпеченні та лікуванні, що можна трактувати
як нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання.
Водночас необхідно зауважити, що згідно з
Правилами Мандели особи, які були заарештовані чи перебувають в ув’язненні за звинуваченням у кримінальному злочині й утримуються або
у відділеннях поліції, або у в’язниці, але ще не викликані в суд і не засуджені, називаються «в’язнями, які перебувають під слідством».
В’язні, які перебувають під слідством, вважаються невинними, і з ними слід поводитися відповідно. Зокрема, їм дозволяється користуватися
під час перебування у в’язниці послугами власного лікаря, якщо їхнє прохання про це вбачається
виправданим і вони готові оплатити ці послуги.
Процедура ефективного виконання Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями
передбачає, що усі держави, в яких норми захисту осіб, підданих будь-якій формі затримання або тюремного ув’язнення, не відповідають
таким Правилам, зобов’язані їх ухвалити. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями втілюються в національне законодавство
з урахуванням адаптації до чинних законів, але
без шкоди для духу і мети цих Правил.
Сьогодні в Україні суттєво зменшено кількість
засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях, а з огляду на застосування судами
альтернативних запобіжних заходів, не пов’язаних із триманням під вартою, зменшено також
кількість ув’язнених у слідчих ізоляторах, що полегшує державним органам завдання стосовно
приведення умов в установах пенітенціарної системи до європейських норм і стандартів.
Перші кроки урядом держави вже зроблено.
Так, постановою Кабінету Міністрів України
«Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції»
від 18 травня 2016 року № 343 ліквідовано Державну пенітенціарну службу України та на Мі-

ністерство юстиції України покладено завдання
і функції з реалізації державної політики у сфері
виконання кримінальних покарань та пробації.
Таким чином, Мін’юст є правонаступником Державної пенітенціарної служби України, що ліквідується, в частині реалізації державної політики
у сфері виконання кримінальних покарань та
пробації.
Крім того, Постановою Кабінету Міністрів
України «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» від 18 травня 2016 року № 348
ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи управління Державної пенітенціарної служби України. Натомість
утворено як юридичні особи публічного права
територіальні органи Міністерства юстиції України – міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації. При цьому територіальні органи управління Державної
пенітенціарної служби, які ліквідуються згідно з
постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на зазначені органи, до утворення міжрегіональних управлінь
з питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України, які визначено правонаступниками територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби
України.
Проте робота зі створення та належного
функціонування відповідних департаментів
(пробації, ресурсного забезпечення, режиму),
які повинні реалізовувати державну політику у
сфері виконання кримінальних покарань, у Міністерстві юстиції України проводиться вкрай
повільно – навіть не підготовлено законодавчої
бази для їх функціонування.
Сьогодні згідно з вимогами ст. 131-1 Конституції України та пункту 9 розділу ХV її Перехідних
положень, прокуратура продовжує виконувати
відповідно до чинних законів функцію нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян, – до набрання чинності законом про
створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій [8].
А тому завдання органів прокуратури на даному етапі незмінне – дотримання конституційних прав громадян під час їх перебування в установах попереднього ув’язнення та виконання
покарань і належне реагування на порушення
вимог закону.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ
КОНФІСКАЦІЇ НЕОБҐРУНТОВАНИХ АКТИВІВ
ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Сергій Ярмоленко
прокурор відділу забезпечення
державного обвинувачення у регіонах
управління підтримання
державного обвинувачення в суді
Генеральної прокуратури України

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може
бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Держава може вводити в дію такі закони,
які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно
до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів».
(Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)
Після Революції Гідності, під час якої вищі посадові особи на чолі з екс-президентом залишили територію України, а відомості про їхні активи
були відкриті суспільству, перед державою постали нові завдання щодо викриття та повернення незаконно набутого майна.
Практика повернення у власність держави необґрунтованих активів у сучасному світі доволі
поширена. У Сполучених Штатах Америки відповідний закон ухвалено ще 1776 року, у країнах Європи та Азії зазначена правова база формувалась
протягом ХХ сторіччя. Варто зазначити, що у всіх
країнах цей процес був та залишається складним,
таким що супроводжується бурхливими політичними дискусіями та судовими процесами.
Незважаючи на значний світовий досвід, у національній правовій системі вказаний правовий
інститут почав формуватись лише у 2013 році,
коли Кримінальний кодекс України було доповнено ст.ст. 96-1, 96-2, якими врегульовано поняття «спеціальної конфіскації», що сформульоване
як «примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей

та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині цього
Кодексу».
Хоча у зазначених нормах викладене поняття конфіскації незаконно здобутих активів було
далеке від істинного, саме на цій основі розпочалось формування інституту конфіскації.
Впродовж останніх двох років парламент
кілька разів змінював редакцію цієї статті.
Так, Законом України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою
усунення ризиків при її застосуванні» від 10 листопада 2015 року № 770-VIII розширено перелік
статей, до яких може застосовуватись спеціальна конфіскація, а також виключено посилання на
конфіскацію предмета злочину з низки статей
Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких передбачалось застосування спеціальної конфіскації (ст.ст. 201, 301, 305 та ін.).
18 лютого 2016 року ухвалено Закон України
№ 1019-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів
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України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про
стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму
для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації», яким внесено чергові зміни до статей,
що регулюють питання спеціальної конфіскації.
Зокрема, вказаним Законом розширено застосування спеціальної конфіскації, у тому числі за
вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння,
визначеного у Особливій частині Кодексу, за які
передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Хоча завдяки таким змінам значно розширились можливості для стягнення недобросовісно
набутої власності, проте цього неможливо зробити без рішення суду.
Протягом 2015–2016 років у стінах парламенту тривала кропітка робота з підготовки ефективного та виваженого закону, який визначив би
поняття активів, здобутих незаконним шляхом,
та регламентував би процедуру їх повернення
у власність держави з дотриманням вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод.
Практикою Європейського суду з прав люди
ни (далі – ЄСПЛ) встановлено жорсткі вимоги
для такого інституту.
Будь-яке втручання представників влади у
безперешкодне користування особою своїм
майном повинно бути законним. Представники
органів державної влади мають право контролювати використання майна лише на підставі
законів. Таке втручання повинно бути законним
і не свавільним («Фрізен проти Російської Федерації» від 24 березня 2005 року, «Бакланов проти Російської Федерації» від 9 червня 2005 року,
«Коновалов проти Російської Федерації» від
24 травня 2007 року та ін.).
Для з’ясування наявності порушення норми,
що стосується «позбавлення майна», ЄСПЛ встановлюється, чи було забезпечено справедливу
рівновагу між вимогами захисту основних прав
людини та загальних інтересів суспільства. Забезпечення такої рівноваги є невід’ємним принципом всієї Конвенції.
У процесі вироблення найбільш ефективного
підходу до врегулювання зазначених відносин
законодавчі ініціативи пройшли шлях від пропозицій радикального вилучення майна конкретних високопосадовців (проект Закону України
«Про особливий режим спеціальної конфіскації
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майна» від 3 вересня 2015 року № 3025) до таких,
що кореспондують вимогам ЄСПЛ. Проте і вони
були предметом критики Ради Європи та Департаменту юстиції США як такі, що не повною
мірою відповідають європейським стандартам
щодо справедливого суду та захисту права власності [1].
Слід зауважити, що у світовій практиці існує
два можливих шляхи повернення незаконних
активів:
– у межах кримінального провадження
(Швейцарія, Латвія тощо);
– позакримінальний порядок повернення
(США, Великобританія).
Вони передбачають судовий розгляд як єдиний ефективний засіб забезпечення прав власника майна.
Можливість застосування процедури повернення незаконних активів у межах кримінального провадження розглядалась парламентарями
під час підготовки законопроектів, проте була
відхилена через недостатню ефективність.
У США та Великій Британії інструмент nonconviction based forfeiture (NCB – конфіскація без
вироку суду) імплементується у межах цивільного процесу (in rem procedures) та використовується зазвичай паралельно з кримінальним
провадженням як позов не проти особи, а проти
активів – «Держава проти 100 тис. дол.».
Він є окремим від кримінального судочинства
процесом, коли для конфіскації майна необхідно
довести, що воно стосується злочинної діяльності (отримано внаслідок злочину чи послужило
знаряддям для його вчинення). Злочинна поведінка у більшості випадків може бути доведена
шляхом порівняння вірогідностей. Більш низький критерій доказовості полегшує завдання
державі та свідчить про те, що домогтись конфіскації майна можна навіть у разі недостатніх
доказів для засудження злочинця у кримінальному порядку. Оскільки вимога про судове переслідування висувається не проти людини, а проти
певного майна, власник цього майна є третьою
стороною в процесі та має право захищати свою
власність.
Конфіскація поза кримінальним процесом –
ефективний спосіб повернення активів у різних
ситуаціях, особливо коли конфіскація в кримінальному порядку неможлива чи її немає змоги
застосувати внаслідок неможливості постановлення вироку через ухилення підозрюваного,
наявність політичного іммунітету, його смерті
тощо [2, с. 35–36].
Протягом грудня 2016 року на розгляді парламенту перебувало два законопроекти, в яких ре-
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алізовано вказаний інструмент – «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» від 20 вересня 2016 року
№ 5142 і «Про додаткові заходи підвищення рівня обороноздатності держави та соціального
захисту громадян України шляхом застосування
механізмів цивільної конфіскації» від 20 грудня
2016 року № 5557.
У законопроектах пропонувалось застосування інституту виключно до майна, яке виявлено
у процесі розслідування корупційних злочинів
щодо особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
З цією метою у межах цивільного процесу
розділ ІІІ Цивільного процесуального кодексу
України пропонується доповнити главою 10 –
«Особливості позовного провадження у справах
про стягнення необґрунтованих активів у дохід
держави до закінчення кримінального провадження».
При цьому пропонується застосування такої конфіскації лише до коштів у готівковій та
безготівковій формі в національній та іноземних
валютах, цінних паперів та інших платіжних документів, банківських металів та дорогоцінного
каміння за умови арешту відповідного майна у
кримінальному провадженні за правилами арешту, встановленими Кримінальним процесуальним
кодексом України, а також доведення позивачем
існування розумного сумніву щодо обґрунтованості підстав виникнення у підозрюваного в такому
провадженні щодо таких активів майнових прав
чи можливостей вчиняти дії, тотожні правам власника відповідного майна (якщо підозрюваний не
є власником).
Важливою особливістю є те, що конфісковані
у такий спосіб кошти та кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, спрямовуються до
спеціального фонду державного бюджету для
забезпечення оборони і безпеки держави, що
є надзвичайно актуальним в умовах збройної
агресії Російської Федерації.
У разі ефективної реалізації запропонованого
механізму його дію можливо буде поширити і на
інші категорії злочинів. Наприклад, на Філіппінах
аналогічним законом позакримінальна конфіскація застосовується крім корупційних злочинів
також до викрадення з метою викупу, злочинів
у сфері обігу наркотиків, вимагання, шахрайства, контрабанди, терористичної діяльності
тощо [2, с. 278–279].
Слід зазначити, що сьогодні у кримінальному
процесі передбачено процедуру судочинства за
відсутності обвинуваченого (in absentia), у тому

числі у корупційних злочинах, у яких повнолітній
обвинувачений переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук (глава 24-1, ч. 3
ст. 323 КПК України). Цей механізм дасть змогу
розглядати кримінальні провадження щодо високопосадовців, які переховуються від правосуддя за кордоном, та у разі ухвалення закону
про конфіскацію необґрунтованих активів застосувати процедуру цивільної конфіскації.
Разом з тим жоден із запропонованих депутатами та урядом законопроектів у 2016 році не набрав потрібної кількості голосів. Це пояснюється
тим, що дискусія парламентарів з цього питання
триває. Крім того, результати електронного декларування засвідчили, що питання повернення
необґрунтованих активів може вийти за межі
кола високопосадовців попередньої влади.
Зауважимо, що процес формування законодавчої бази конфіскації необґрунтованих активів не завершиться прийняттям зазначених змін.
Адже деякі положення актуальних законопроектів викликають небезпідставні запитання. Так,
автори законопроектів пропонують доповнити
Цивільний процесуальний кодекс України статтею 2337 «Підсудність і строк розгляду справ»
та у частині другій передбачити, що «розгляд
справ про стягнення необґрунтованих активів у
дохід держави до закінчення кримінального провадження здійснюється у розумний строк, але
не пізніше трьох місяців з моменту порушення
провадження у справі». Встановлення граничного строку для розгляду таких справ у будь-якому
разі не повинно призвести до порушення законних прав сторін провадження.
Варто зазначити, що у світовій практиці процес повернення активів in rem у порядку цивільного судочинства зазвичай є тривалим. Наприклад, цивільна справа про конфіскацію 250 млн
доларів, арештованих в межах цивільного процесу у справі Лазаренка, у США триває вже понад
10 років. Це викликано тим, що зазначена процедура у Сполучених Штатах Америки передбачає
використання багатьох юридичних інструментів
для захисту власника активів. За відсутності таких гарантій постановлені в Україні рішення можуть бути скасовані ЄСПЛ [3].
Наголосимо, що зміна нормативного регулювання спеціальної конфіскації (ст.ст. 96-1, 96-2 КК
України) вплинула на якість застосування вказаних норм суддями та прокурорами.
Так, відповідно до чинних норм закону гроші,
цінності та майно одночасно визнаються речовими
доказами та є предметом спеціальної конфіскації.
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Оскільки законодавцем не передбачено чіткого розмежування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, з огляду на положення пункту 9 ст. 100 КПК України суди зазвичай
розв’язують це питання як конфіскацію речей,
визнаних під час слідства речовими д
 оказами.
Крім того, аналіз положень ст.ст. 96-1, 96-2
КК України порівняно зі змістом ст.ст. 50, 51, 59
КК України засвідчує, що спеціальна конфіскація
майна не є видом покарання, а тому у державних
обвинувачів та суддів виникає низка запитань
щодо правової природи спеціальної конфіскації
та її відмінності від виду покарання.
Такі запитання поставали у процесі застосування процедури in rem і в інших країнах.
Так, Верховним судом США у розгляді справи
United States v. Ursery зазначалось: «Розглядаючи справу на предмет непротиріч між цивільною
конфіскацією та положенням про заборону двічі
притягувати до кримінальної відповідальності за
один і той самий злочин, ми послідовно керувались одним принципом… Конфіскація активів
in rem є цивільно-правовою санкцією, що відрізняється від потенційно каральних цивільно-

правових санкцій in personam, таких як штрафи.
Та не є покаранням для цілей пункту про заборону двічі притягувати до кримінальної відповідальності за один і той самий злочин» [2, с. 56].
У інших країнах суди дійшли аналогічних
висновків або підтвердили, що конфіскація поза
кримінальним процесом не є покаранням чи
формою кримінального переслідування. «Основна мета цивільної конфіскації – стягнути доходи,
отримані від злочину, але не покарати апелянта
у розумінні значення кримінального покарання»
(Апеляційний суд Північної Ірландії у справі Walsh
v. Director of the Assets Recovery Agency) [2, с. 56].
Як вбачається, наведену мотивацію можна цілком застосувати і до поняття спеціальної
конфіскації, передбаченої у ст.ст. 96-1, 96-2 КК
України.
Складність і характер дискусії щодо законопроектів, які мають на меті врегулювати зазначені відносини, свідчать про важливість порушених
питань і необхідність виваженого та професійного підходу до їх вирішення. Разом із тим не можна перетворювати розв’язання вказаного питання на безглузду політичну гру.
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Поднимается вопрос становления в Украине института конфискации необоснованных активов, а также
рассматривается мировая практика процедуры in rem.
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Вийшов друком збірник матеріалів міжнародного круглого столу «Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів
громадян або держави на тимчасово окупованих
територіях та в районах проведення антитерористичної операції»
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, А ТАКОЖ
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН АБО ДЕРЖАВИ
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
ТА В РАЙОНАХ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Матеріали міжнародного круглого столу
27 жовтня 2016 року

Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в
районах проведення антитерористичної операції: матеріали міжнародного круглого столу
(27 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 148 с.
Детальніше із тезами учасників цього заходу можна ознайомитись на Веб-сторінці
Національної академії прокуратури України за посиланням: http://www.ap.gp.gov.ua/
userfiles/27_10_2016_Round_table.pdf
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОШУКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ
ВКРАДЕНИХ АКТИВІВ З ПОЗИЦІЙ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПРАКТИКИ

Віталій Власюк

Дмитро Лотюк

головний науковий співробітник відділу
дослідження проблем впровадження
практики Європейського суду з прав людини
в прокурорську діяльність
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук

головний науковий співробітник відділу
дослідження проблем впровадження
практики Європейського суду з прав людини
в прокурорську діяльність
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України

УДК 341
In asset recovery, it is imperative for victims and their advisors to act quickly and decisively.
To do that, they must hire attorneys and investigators who know what are they doing1 .
Bernd H. Klose, Asset Tracing and Recovery
І дійсно, Бернд Клозе абсолютно правий: пошуком і поверненням активів потрібно вміти займатися – і адвокатам, і правоохоронцям. Актуальність
даної теми не викликає сумніву, оскільки повернення коштів, набутих злочинним шляхом, які належать
Українському народу, має пріоритетне значення
для держави з причин як політичних, так і економічних. Крім цього, на кону – репутація України як сильної держави та надійного партнера у міжнародних
відносинах, здатного відстояти свої інтереси.
За даними відділу макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки Націо
нального інституту стратегічних досліджень, обсяг
активів, які було втрачено Україною внаслідок зловживань владою тільки протягом останніх 4 років,
сягають близько 70 млрд доларів, частина з яких
вже є заблокованою в банках інших держав [1].
Зокрема, за клопотанням Генеральної прокуратури України на рахунках колишніх українських посадовців Швейцарією заблоковано 2 млрд доларів
(тут і далі йдеться про долари США – авт.), у Вели-
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кій Британії – активи В.Ф. Януковича на суму 17 млн
євро, на Кіпрі – активи посадовців на суму 1,5 млн
євро та 3 млн доларів, владою Австрії заморожено
рахунки 18 українських посадовців, Ліхтенштейну –
20 посадовців.
Щодо статків колишнього президента, що залишились в Україні, їх арештовано Генеральною
прокуратурою України на суму близько 127 млн
доларів. Водночас Державною службою фінансового моніторингу було заблоковано кошти 19 компаній-нерезидентів, що пов’язані з оточенням колишнього президента України на суму 1,34 млрд
доларів. У тому числі на депозитних і поточних рахунках – 378,42 млн грн і 159,85 млн доларів і на рахунках, відкритих у цінних паперах, – 1,49 млрд грн
й 1,02 млрд доларів.
Довготривалий процес повернення активів,
які були набуті злочинним шляхом, вимагає дослі1 У поверненні активів швидкі та рішучі дії жертв та їх
радників є імперативом. Для цього вони мусять наймати
адвокатів та детективів, які знають, що робити (з англ).

ДОСЛІДЖЕННЯ
дження міжнародного досвіду та проблем міжнародного співробітництва. Необхідність розглянути
відповідність прийнятих Верховною Радою України
законів світовим та європейським стандартам боротьби з корупцією обумовлена тим, що діяльність
правоохоронних органів та інших органів державної влади, яка спрямована на повернення викрадених активів, ґрунтується на тісному зв’язку національного законодавства та міжнародного права.
Міжнародний досвід свідчить про те, що повернення виведених активів, набутих злочинним шляхом, є досить складним завданням, яке потребує
належного міжнародного співробітництва та високого фахового рівня працівників компетентних
органів.
Метою статті є дослідження міжнародного
досвіду пошуку та повернення вкрадених активів,
розкриття відповідних правових основ для його
здійснення, а також наведення деяких проблемних
аспектів.
Вказану тему у своїх роботах досліджували вчені та експерти: Бернд Х. Клозе, Е. Лукас Баррейрос,
Фінн Генріх, Філіс Аткінсон, Елена Хунта, Селван Леман, Чарльз Монтіс, Ендрю Дорнбірер, Педро Гомес Перейра, Федеріко Паезано, Ед Девіс, Мартін
Кенні, Крістофер Редмонд. А також українські науковці Є. Єнін, Н. Ахтирська та В. Власюк.
У процесі дослідження проблематики пошуку
та повернення вкрадених активів передусім варто
звернути увагу на міжнародний досвід, оскільки ми
не перші, хто з цим зіштовхнувся. Ще у 1986 році
Швейцарія стала на шлях сприяння боротьбі з корупцією та повернення активів. Це сталося після
усунення від влади президента Філіппін Фердинанда Маркоса, який виводив активи до швейцарських
банків незаконним шляхом. Після військового перевороту рахунки Маркоса були заморожені, а
згодом почався процес повернення активів. Позитивним досвідом також стало те, що кошти були повернуті не новій владі Філіппін, а на рахунок умовного депонування. Такий спосіб повернення активів
був логічним з огляду на низький рівень довіри до
нової влади Філіппін.
Отже, Швейцарія почала відстоювати принципову позицію в протидії легалізації коштів, набутих
злочинним шляхом. Подальші її дії в цьому напрямі свідчили, що Швейцарія бере активну участь у
міжнародних розслідуваннях злочинів у зазначеній
сфері. Прикладом є арешт активів Нігерійського
диктатора Сані Абача та його сина, які налічували
близько 5 млрд доларів, частину з яких (близько
1 млрд) Швейцарія повернула Нігерії.
У лютому 2009 року Федеральне управління
юстиції Швейцарії ухвалило рішення про конфіскацію та повернення грошових коштів у розмірі
6 млн доларів, які нібито вкрав колишній президент
Гаїті Жан-Клод Дювальє. Це сталося після того, як

власники рахунків не змогли довести, що їхні кошти
були набуті «на законних підставах» [2].
Підтвердженням послідовності позиції Швейцарії стало ухвалення 1 лютого 2011 року Закону про
повернення активів викритих політичних осіб, які
володіють незаконним багатством.
Разом зі Швейцарією великих зусиль до повернення активів, набутих злочинним шляхом, докладають США. Так, правоохоронці США здійснили конфіскацію та повернення в Перу корупційних доходів
на загальну суму понад 20 млн доларів. Ці доходи
мали відношення до злочинних дій колишнього голови Розвідувального управління Перу Володимиро Монтесіно і його спільників. Узгоджені дії правоохоронних органів Перу, США та інших держав
також сприяли добровільному поверненню уряду
Перу корупційних доходів у розмірі кількох мільйонів доларів. Також США конфіскували і повернули
в Італію понад 117 млн доларів, які були отримані
внаслідок корупційних дій у системі судової влади.
У результаті слідчої співпраці повноважним органам США вдалося конфіскувати і повернути в Нікарагуа понад 2,7 млн доларів, що мали відношення
до злочинних діянь колишнього міністра митниці та
фінансів Нікарагуа Байрона Хереса [3].
У світовій практиці існують приклади, коли повернення активів не було здійснено, хоча кошти на
рахунках все таки були арештовані. У 1997 році були
заморожені рахунки колишнього президента Заїру
(Демократична Республіка Конго) Мабуту, але через слабкість національних інститутів у 2009 році
уряду Конго було відмовлено в поверненні цих активів в країну. Уряд Конго, як і уряд Гаїті, не могли
забезпечити процедуру взаємної юридичної допомоги, що дало б змогу здійснити законне повернення активів [4].
Завданням правоохоронців України, зокрема
органів прокуратури, є розширення переліку успішних прикладів розшуку й повернення вкрадених
активів.
Отже, розглянемо, які елементи включає в себе
поняття пошуку та повернення вкрадених активів.
Насамперед, це визначення, які саме активи можна вважати вкраденими. Під пошуком та поверненням таких активів зазвичай розуміють комплекс
заходів, що вживаються уповноваженими правоохоронними органами двох чи більше держав.
Ключовим у цьому є саме аспект взаємодії правоохоронців різних держав, адже відповідні правовідносини характеризуються обов’язковою наявністю
іноземного елемента. Останній зазвичай полягає у
факті перебування (або презюмованого перебування) активів, вкрадених в одній державі, на території
або під юрисдикцією держави іншої.
Наведемо основні міжнародно-правові акти, що
прямо чи опосередковано врегульовують питання
пошуку та повернення вкрадених активів. Їх розу-
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міння чи принаймні знання суттєво підвищує шанси
на кінцевий успіх. Отже, на універсальному рівні це,
серед іншого:
– Конвенція ОЕСР2 по боротьбі з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних
угодах, прийнята 17 грудня 1997 року;
– Конвенція ООН проти корупції, прийнята 31 жовтня 2005 року (далі – Конвенція ООН; UNCAC);
– Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята 15 листопада
2000 року (UNTOC).
На регіональному рівні, зокрема, це:
– Конвенція по боротьбі з корупцією, яка стосується посадових осіб ЄС чи посадових осіб держав – членів ЄС, прийнята 26 травня 1997 року;
– Міжамериканська конвенція по боротьбі з корупцією від 29 березня 1996 року;
– Африканська конвенція по превенції та боротьбі
з корупцією від 11 липня 2003 року;
– Кримінальна конвенція по боротьбі з корупцією
Ради Європи від 27 січня 1999 року;
– Цивільна конвенція по боротьбі з корупцією
Ради Європи від 4 листопада 1999 року.
Для українських правоохоронних органів важливо розуміти також поняття «м’якого права» (soft
law) у міжнародному праві. Почнемо з того, що
м’яке право дійсно існує і не можна заперечувати
його реальний вплив на правовідносини, який, втім,
ґрунтується не на примусі3, а на взаємності. Норми
м’якого права багато хто вважає більш делікатним
інструментом для координування політики у міждержавних відносинах, і було б нерозумно заперечувати його важливість у пошуку та поверненні
вкрадених активів. У цьому контексті звертаємо
увагу на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН
«Заходи проти корупційної діяльності транснаціональних та інших корпорацій, посередників та інших причетних» від 1975 року № 3512; резолюцію
Комітету ООН з економічних та соціальних питань
«Корупційна діяльність та частково неправомірні
платежі у міжнародних комерційних розрахунках»
№ 2041; резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «Дії
проти корупції» від 1997 року № 51/59 [5] та багато
інших. Окремо треба навести рекомендації ОЕСР:
зокрема, «20 керівних принципів по боротьбі з корупцією» [6], угоду Групи держав проти корупції
(GRECO) та низку інших. ОЕСР також запровадило
кілька регіональних ініціатив, спрямованих на протидію корупції.
Доволі активну діяльність, у тому числі в Україні,
здійснює відома неурядова організація Transparensy
International. Зокрема, нею напрацьовано власну
систему показників корупції та рекомендацій з протидії їй, а також пошуку та повернення вкраденого,
Організація з економічного співробітництва
Функціонування міжнародного права взагалі практично не опирається на елемент примусу
2

3
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які теж можуть стати правоохоронцям у нагоді4.
Іншим цінним джерелом є практичний посібник з
пошуку активів Ініціативи Світового банку (StAR),
доступний також онлайн5.
Усі вищенаведені договори чи рекомендації
перебувають між собою у складній взаємодії, яку,
втім, треба добре розуміти для ефективного пошуку та повернення активів.
Суттєвим для правильного розуміння того, як
працює міжнародне право в цій сфері, є наступне:
вищезазначені міжнародні договори чи рекомендації не створюють підстав для індивідуальної чи
корпоративної кримінальної відповідальності за
корупційні діяння, натомість зобов’язують держави
вживати відповідних заходів на національному рівні.
Спільна боротьба урядів країн з корупцією, на
жаль, ускладнюється відсутністю спільного розуміння поняття «корупція» та, відповідно, «вкрадені
активи». Склади правопорушень не завжди збігаються, адже конвенційного поняття «корупція» не
існує: різні міжнародні договори закріплюють його
по-різному. Конвенція ООН уникає давати чітке визначення (хоча вживається термін близько 70 разів). Загальний підхід такий: кожна держава визначає ці терміни на національному рівні.
Не дивно, що визначити поняття «пошук активів» у міжнародному праві ще складніше. Єдиний
міжнародний договір, у якому воно згадується, – це
UNCAC:
– у широкому розумінні – це дії держави-«жертви»6 з повернення контролю за корупційними
активами, виведеними в інші юрисдикції її посадовими особами або пов’язаними з ними особами;
– у вузькому сенсі – це юридичний процес, у якому держави використовують належний іншій
державі елемент примусу для отримання чи відновлення в праві власності корупційних активів
чи майна [7, с. 27].
Отже, підтверджується наведене вище твердження про необхідність усвідомлення особливого, порівняно з правом національним, способу
функціонування права міжнародного: взаємодія і
координація на основі взаємності, а не прямий примус. У будь-якому разі, у фокусі залишається мета
пошуку та повернення активів: превенція руху корупційних активів осіб.
Аналогічно й правильно цей процес уявляється
українським науковцям, зокрема Наталії АхтирPlain Language Guide [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.transparency.org/whatwedo/
publication/the_anti_corruption_plain_language_guide
5
Asset Recovery Handbook [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://star.worldbank.org/star/sites/star/
files/asset_recovery_handbook_0.pdf
6
У західній літературі поняття victim state вживається
без лапок
4
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ській: «Міжнародний розшук, арешт та конфіскація
одержаних злочинним шляхом коштів і майна, – це
акт міжнародної правової допомоги, що здійснюється відповідно до національного законодавства
та міжнародних угод. Він полягає у вжитті, на підставі запитів компетентних правоохоронних органів або судів інших держав, заходів з виявлення й
забезпечення збереження коштів, цінностей, майна, які підлягають конфіскації (або отримані в результаті злочинної діяльності), передачі їх державі
для використання в кримінальному провадженні як
доказів і відшкодування шкоди, завданої злочином.
Підставою для конфіскації є вирок суду або інше судове рішення».
Підкреслимо, що розвиток міжнародно-правових стандартів у сфері протидії корупції прийшов
до усвідомлення необхідності впровадження особливого порядку заморожування вкрадених активів. Існуючи у формі рекомендацій чи зобов’язань,
вони забезпечують вжиття державою необхідних
заходів для заморожування чи накладення арешту
активів, щодо яких ведеться розслідування, задля
запобігання їх передачі третім особам [8].
Також міжнародне право, як правило, закріплює
особливі вимоги до будь-яких операцій з активами
так званих PEP-ів – осіб, які займають особливе становище (politically exposed person). Превентивно це
дає можливість ефективніше протистояти корупційній поведінці та полегшує співпрацю з пошуку й
повернення вкрадених такими особами активів [9].
Вбачається позитивним той факт, що схожі положення з’явилися в національному антикорупційному законодавстві України.
Аналіз ст.ст. 54 та 55 Конвенції ООН про боротьбу з корупцією вказує на посилення міжнародно-
правових основ взаємодії правоохоронців різних
держав щодо пошуку та повернення вкрадених активів. На відміну від пункту 4 ст. 5 Віденської конвенції
та пункту 1 ст. 13 UNTOC, які ставили на перше місце
наявність судового рішення як умови початку процедури конфіскації в іноземній юрисдикції, UNCAC
допускає виконання відповідних запитів про арешт
майна чи ініціювання процедури конфіскації [10].
Треба також погодитись з Радхою Айворі, що
проблема повернення активів неминуче стикається
з концептом недоторканності власності як одного
з фундаментальних прав людини [7, c. 1]. Взаємодія
між корупцією, пошуком активів та правами людини ускладнюється ще більше у регулюванні міжнародним публічним правом. На перший погляд,
у низці випадків це підвищує вимоги іноземних країн до рівня доказування щодо проведення тих чи
інших процесуальних дій.
Втім, на нашу думку, практика багатьох країн
завжди балансує між різними ступенями доказуваності залежно від багатьох факторів. Наприклад, залежно від механізму здійснення пошуку та повернен-

ня вкрадених активів розрізняють такі стандарти, як
«баланс ймовірностей» (balance of probabilities) чи
«перевага доказів» (preponderance of the evidence).
Порівняйте з «поза всяким розумним сумнівом»
(beyond the reasonable doubt), що зазвичай вимагається для винесення вироку щодо вини підсудного.
Також можна стверджувати, що в більшості випадків країни англо-американського права вимагають
менше, ніж країни права континентального.
Повертаючись до практики, пояснимо основні
складові та етапи пошуку й повернення вкрадених
активів. Загальна схема має такий вигляд. У країні
А юнітами, залученими до цих процесів, є банки та
інші фінансові установи, органи фінансової розвідки
та правоохоронні органи. Подібна ситуація і в країні Б. Для вирішення питань, пов’язаних з протидією
відмиванню коштів, пошук та повернення вкрадених активів країни А та Б взаємодіють через такі
інструменти, як запити про взаємну правову допомогу (в кримінальних провадженнях) та адміністративну взаємодію [11].
На практиці процес пошуку та повернення активів виглядає таким чином [12]:
– збирання відомостей та доказів на національному рівні та через запити про взаємну правову
допомогу (mutual legal assistance request, далі –
MLA) в іноземній юрисдикції;
– «заморожування» активів7;
– судове провадження для отримання рішення
про арешт, конфіскацію, компенсацію тощо;
– виконання рішень;
– повернення активів.
Підкреслимо, що міжнародна співпраця є запорукою успішного повернення активів, яка ґрунтується на роботі через MLA та, що може здатися
незвичним, неформальному спілкуванні безпосередніх виконавців. На важливості останнього наполягав Педро Гомес Перейра, старший юрист Міжнародного центру з повернення активів8, під час свого
виступу на конференції з повернення активів у Києві
16–17 грудня 2016 року. Уже згаданий «Практичний
посібник з повернення активів» ініціативи StAR також наголошує на необхідності встановлення контакту з іноземними колегами.
Задля повернення активів правоохоронним органам доцільно вдаватися до таких механізмів:
– кримінальне переслідування на національному
рівні з отриманням відповідного вироку та звернення його до виконання в іноземній юрисдикції;
Англійською вживається термін «securing the assets»,
що не можна перекласти українською краще, ніж буквально «заморожування». Можливо, «забезпечення збереженості», «притримання» чи «резервування», але аж ніяк не
«накладення штрафу».
8
Pedro Gomes Pereira, Senior Asset Recovery Specialist
of the International Centre for Asset Recovery in Basel,
Switzerland
7
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– конфіскація майна в іноземній юрисдикції без
вироку;
– приватні позови в цивільному провадженні,
включаючи позови про визнання банкрутом та
ліквідацію;
– кримінальне переслідування іноземними органами або конфіскація на підставі вироку чи без
нього іноземними органами;
– адміністративна конфіскація.
Практична реалізація кожного з цих механізмів,
підкреслимо, потребує аналізу (і) національного
та (іі) іноземного права іншої держави, а також
(ііі) їх співставлення в контексті релевантного міжнародного права. Як приклад важливості такого
співставлення, зазначимо, що багато юрисдикцій
континентального права зазвичай охочіше йдуть на
заморожування активів лише на підставі відповідного подання. На противагу їм країни англо-саксонського права потребуватимуть звернення до суду.
Розуміння цих тонкощів, а також використання
коректної термінології забезпечать вчасне та точне виконання запитів держави-жертви. Особиста
комунікація між виконавцями також може суттєво
допомогти.
Водночас наголосимо, що національним законодавством України не передбачено можливість
конфіскації майна без вироку суду, non-conviction
based confiscation, про що правильно зазначає
Є. Єнін [13].
У висновках важливо висловити кілька наступних думок. По-перше, проблема пошуку та повернення вкрадених деякими з попередніх очільників
України активів, попри створення низки спеціальних органів, залишається гострою. Вочевидь, навіть якщо кожен з цих органів покаже щире бажання працювати, – потрібне ще й вміння. Про це

раніше писав В. Власюк у статті для видання «Новое время» [14].
По-друге, на проблему пошуку та повернення активів треба дивитися з точки зору не тільки націо
нального права України (держави-жертви), а й іноземного права держави-реципієнта і, що викликає
найбільше труднощів, міжнародного права. Скласти якісний MLA-запит та вміти комунікувати з безпосередніми його виконавцями в іншій державі – ось
чому треба вчитися.
По-третє, вбачається доцільним переглянути
деякі з положень національного законодавства
(в тому числі, підзаконних нормативно-правових
актів) для його наближення до міжнародної практики ефективного пошуку й повернення вкрадених
активів. Зокрема, незалежно від trial in absentia
щодо низки громадян України, які нині не бажають
повертатися на Батьківщину, доцільно проаналізувати впровадження механізмів конфіскації іноземними органами без судового процесу і без вироку
(non-conviction based confiscation). Також можливо
переглянути Інструкцію про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного бюро Інтерполу в Україні з тим, щоб
дозволити простішу й безпосереднішу комунікацію
між правоохоронцями.
По-четверте, варто розглянути можливість підготовки перекладу українською мовою практичних
посібників, а також напрацювання власних матеріалів для підвищення кваліфікації відповідальних працівників правоохоронних органів.
Насамкінець, треба погодитися, що вищенаведені проблеми не показують усіх труднощів у діяльності правоохоронних органів щодо повернення
вкрадених активів, проте дають сформувати уяву
про складність цього процесу [13].
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Віталій Власюк, Дмитро Лотюк
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОШУКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ВКРАДЕНИХ АКТИВІВ
З ПОЗИЦІЙ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПРАКТИКИ
Досліджується питання пошуку та повернення вкрадених активів з позицій міжнародного права.
Зокрема, вказано на відмінність функціонування міжнародного права та національного права різних держав,
що неодмінно повинно враховуватись у практичній діяльності для забезпечення дійсно ефективного
пошуку та повернення вкрадених активів. Окреслено певні історичні та практичні аспекти цієї проблеми.
Запропоновано низку новацій для покращення роботи правоохоронних органів у цьому напрямі.
Ключові слова: пошук вкрадених активів; повернення вкрадених активів; міжнародне право.

Виталий Власюк, Дмитрий Лотюк
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОИСКА И ВОЗВРАЩЕНИЯ УКРАДЕННЫХ АКТИВОВ
С ПОЗИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАКТИКИ
Исследуется вопрос поиска и возвращения украденных активов с позиций международного права.
В частности, показано отличие в функционировании международного права и национального права
различных государств, что непременно должно учитываться в практической деятельности для обеспечения
действительно эффективного поиска и возвращения украденных активов. Обозначены некоторые
исторические и практические аспекты этой проблемы. Предложен ряд новшеств для улучшения работы
правоохранительных органов в этом направлении.
Ключевые слова: поиск украденных активов; возвращение украденных активов; международное право.

Vitalii Vlasiuk, Dmytro Lotiuk
SOME ISSUES ON THE STOLEN ASSETS TRACING AND RECOVERY
FROM THE STANDPOINT OF INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE
The article examines the question of tracing and recovery of stolen assets from the standpoint of international law
as an important aspect to be considerd. In particular, it is shown the difference how the international law, and national
legislation of different states function, which should be taken into account for the indeed effective tracing
and recovery of stolen assets. Besides, there are some historical and practical aspects of the problem revealed.
The authors also offer some innovations for better functioning of law enforcement agencies in this regard.

Keywords: tracing stolen assets; recovery of stolen assets; international law.
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ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ПРИЗНАЧИВ КЕРІВНИКА
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ГПУ

30 листопада 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав
наказ про призначення керівника Генеральної інспекції ГПУ.
Коментуючи це призначення представникам ЗМІ, Юрій Луценко розповів, що за
результатами конкурсу, після проходження кандидатами тестів та співбесід, йому
було рекомендовано комісією з добору кандидатів до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України для призначення на посаду керівника Генеральної
інспекції Володимира Уварова, який має понад 20-річний стаж роботи в органах
внутрішніх справ, а в останні роки займався науковою та викладацькою діяльністю.
Також Генпрокурор зазначив, що вже до кінця грудня має бути сформовано
повний склад Генеральної інспекції. «88 працівників Генеральної інспекції мають
з 1 січня розпочати те, що від нас очікує дуже давно суспільство, – це рішучий
наступ», – сказав він.
Юрій Луценко нагадав, що Генінспекція ГПУ створюється за зразком аналогічної
структури у США, а його радник, колишній федеральний прокурор і помічник Генерального прокурора США Богдан Витвицький брав участь у процесі конкурсного
відбору та у створенні «з нуля» нового підрозділу ГПУ.
Генеральний прокурор додав, що Володимир Уваров призначається на посаду на три місяці, й у разі ефективності його роботи з ним буде укладено 5-річний
контракт.
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