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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 154 c., 125 джерел. 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ, 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ, ФІНАНСОВА ПОЛІЦІЯ, ФІНАНСОВА 

СИСТЕМА УКРАЇНИ. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

захисту фінансової системи держави.  

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу існуючих 

наукових поглядів, норм чинного законодавства України, практичних 

аспектів діяльності правоохоронних органів України як суб’єктів захисту 

фінансової системи держави та зарубіжного досвіду з цього питання 

розробити теоретико-методологічні основи вдосконалення механізму захисту 

фінансової системи України. 

Предметом дослідження є механізм захисту фінансової системи 

держави. 

Методи дослідження: використання системно-структурного методу 

дозволило дослідити механізм захисту фінансової системи України, надано 

пропозиції щодо подальшого його удосконалення. За допомогою формально-

логічного методу було вивчено та удосконалено термінологічний апарат 

досліджуваної проблематики, надано пропозиції щодо створення єдиного 

правоохоронного органу у сфері захисту фінансової системи держави 

(Фінансова поліція) з урахуванням потреб сучасного суспільства. Метод 

спостереження дозволив проаналізувати основні недоліки, проблеми 

розвитку та функціонування механізму захисту фінансової системи України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

впровадженні у:   

- навчальний процес Сумського державного університету, що 

підтверджується актом впровадження від 11 грудня 2017 року; наукові 

результати проекту будуть використані безпосередньо при вивченні 

дисципліни «Судові та правоохоронні органи» та «Адміністративне право 

України»; 

- правотворчу діяльність Верховної Ради України при створенні 

єдиного правоохоронного органу у сфері захисту фінансово-економічної 

безпеки держави (лист Комітету ВР України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності № 04-18/11-2233 від 07.12.2017р).  
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Вступ 

 

Розвиток національної економічної системи держави, а відповідно 

виконання органами державної влади прокладених на них завдань та 

функцій прямо залежить від рівня захисту фінансової системи держави. На 

жаль на законодавчому рівні на сьогодні відсутнє визначення поняття 

«фінансова система держави». Поряд з цим важливим є не лише 

визначення поняття «фінансова система держави», але й дослідження 

загального механізму захисту фінансової системи держави. Важливе місце 

в механізмі захисту фінансової системи держави належить саме суб’єктам.  

На сьогодні забезпечення фінансової безпеки держави покладено на 

складний комплекс суб’єктів, зокрема на правоохоронні органи, до яких як 

суб’єктів захисту фінансової системи держави можна віднести органи 

Національної поліції України, органи Служби безпеки України, підрозділи 

податкової міліції Державної фіскальної служби України та Національне 

антикорупційне бюро України, про що свідчать їх завдання та функції. На 

даний час правоохоронні органи мають вирішальний вплив на формування 

політики кожної держави та забезпечення її фінансової безпеки, однак аналіз 

сучасного стану захисту фінансової системи України свідчить про те, що їх 

діяльність є неефективною, що й обумовлює важливість дослідження норм 

законодавства, що регламентує їх адміністративно-правовий статус та 

діяльність і відповідно виявлення існуючих недоліків, прогалин чинного 

законодавства та формулювання пропозицій щодо вдосконалення механізму 

захисту фінансової системи держави. 

Крім того в сучасних умовах євроінтеграції перед Україною постає 

завдання з формування ефективної системи фінансової безпеки держави, 

що сприятиме її входженню до світового економічного товариства. У 

зв’язку з чим при формуванні системи фінансової безпеки важливим 

видається аналіз та запозичення досвіду європейських країн з приводу 

діяльності правоохоронних органів, що здійснюють забезпечення 

фінансової безпеки держави, особливостей їх формування та 

функціонування. І хоча вітчизняними науковцями здійснювалися 

дослідження проблем системи фінансової безпеки України та 

пропонувалися заходи щодо її реформування, проте досвід 

функціонування правоохоронних органів країн ЄС не був детальний чином 

досліджений та потребує опрацювання. Зразком у даному випадку може 

слугувати позитивний досвід протидії фінансовим злочинам в Італії, де 

функціонують органи фінансової поліції –  Фінансова гвардія Італії. 

Запозичення досвіду Італії надасть змогу отримати більш об'ємне і 

чітке уявлення про європейську модель забезпечення демократичних 

конституційних принципів в роботу правоохоронних органів, що 



6 

сприятиме пошуку оптимальних шляхів нормативного регулювання роботи 

правоохоронних органів України в умовах побудови правової держави.  

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу існуючих 

наукових поглядів, норм чинного законодавства України, практичних 

аспектів діяльності правоохоронних органів України як суб’єктів захисту 

фінансової системи держави та зарубіжного досвіду з цього питання 

розробити теоретико-методологічні основи вдосконалення механізму 

захисту фінансової системи України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

захисту фінансової системи держави. 

Предметом дослідження є механізм захисту фінансової системи 

держави. 

Науково-теоретичним підґрунтям наукової праці є наукові 

дослідження вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, фінансистів і 

кримінологів, присвячені як загальним проблемам фінансового, 

адміністративного та кримінального права, так і безпосередньо 

розглядуваній проблематиці. 

Емпіричну базу дослідження становлять вивчення й використання 

різноманітних джерел: наукових публікацій (монографій, підручників, 

коментарів); дисертацій, авторефератів дисертацій; статистичних даних 

щодо діяльності правоохоронних органів у сфері захисту фінансової 

системи держави. 

Положення та висновки роботи ґрунтуються на нормах Конституції 

України, законах України, нормативно-правових актах Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Кодексі 

України про адміністративні правопорушення, Кримінальному кодексі 

України, Податковому кодексі України та законах України «Про 

Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про Національне 

антикорупційне бюро України», інших законодавчих актах, нормативно-

правових актах та відомчих документах, що стосуються діяльності 

правоохоронних органів. 

Інформаційну базу дослідження становлять також політична, правова 

публіцистика, довідкові видання і статистичні матеріали, спеціальна 

література, матеріали засобів масової інформації та мережі Інтернет, в 

яких розглядаються питання, пов’язані із захистом фінансової системи 

держави, вдосконалення механізму захисту фінансової системи держави. 
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1 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК 

СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ НА ПІДСТАВІ ОФІЦІЙНИХ ДАНИХ  

 
 

На даний час правоохоронні органи мають вирішальний вплив на 

формування політики кожної держави та забезпечення її фінансової безпеки. 

Для України дуже важливим є вдосконалення їх діяльності, так як вони 

являються одним із основних суб’єктів системи забезпечення національної 

безпеки України, яка формує збалансовану державну політику та проводить 

комплекс узгоджених заходів щодо захисту інтересів держави, зокрема у 

фінансово-економічній сфері.  

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи – органи 

прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро 

України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, 

органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного 

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші 

органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Як 

бачимо, законодавець лише перелічує правоохоронні органи, не даючи 

дефініцію самого поняття. 

В окремих актах законодавства також надається визначення 

правоохоронних органів, але воно є занадто широким. Акцентується увага на 

тому, що вищевказані органи здійснюють правоохоронні функції, хоча 

термін «правоохоронні функції» свого законодавчого визначення так і не 

знайшов. 

У наукових колах відсутня єдність щодо розуміння поняття 

правоохоронного органу. Так, окремі науковці вважають, що під поняттям 

«правоохоронні органи» варто розуміти усі державні органи і громадські 

організації, які хоча б частково виконують правоохоронну функцію. Інші ж 

розглядають це поняття у широкому та вузькому значенні. У широкому 
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значенні під правоохоронними органами розуміються державні органи, 

уповноважені на здійснення контролю за дотриманням законодавства у 

певній визначеній галузі права, у вузькому – державні органи, спеціально 

створені для забезпечення законності та правопорядку, особливістю яких є 

наявність повноважень на застосування примусу для забезпечення виконання 

поставлених перед ними завдань. 

Вихідним положенням для визначення сутності правоохоронних органів 

є встановлення їх сутнісних ознак. Аналізуючи законодавство та теоретично-

методологічні джерела, можна виділити також такі ознаки правоохоронного 

органу: 1) правоохоронний орган уповноважується законом для здійснення 

правоохоронної діяльності; 2) правоохоронний орган здійснює свою 

діяльність із додержанням встановлених законом правил та процедур;             

3) правоохоронні органи у своїй діяльності мають право застосовувати 

заходи державного примусу до осіб, які вчинили правопорушення; 4) законні 

та обґрунтовані рішення, прийняті державними органами, обов’язкові для 

виконання посадовими особами та громадянами. 

Враховуючи вищенаведене, досить активним державним механізмом у 

сфері забезпечення безпеки держави, зокрема фінансової, є правоохоронні 

органи. Тому вбачається за доцільне розглянути правоохоронні органи, які 

забезпечують фінансову безпеку країни. 

Забезпечення фінансової безпеки держави покладено на складний 

комплекс суб’єктів, зокрема на правоохоронну систему, яка включає органи 

досудового розслідування, перелік яких визначено в Кримінальному 

процесуальному кодексі України. Звідси, до правоохоронних органів як 

суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави можна віднести органи 

Національної поліції, органи служби безпеки, підрозділи податкової міліції 

Державної фіскальної служби України та Національне антикорупційне бюро, 

про що свідчать їх завдання та функції. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» 

Національна поліція є центральним органом виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
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злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.  

На підставі аналізу положень Закону України «Про Національну 

поліцію», вважаємо за можливе виділити такі особливості адміністративно-

правового статусу Національної поліції України: 1) визначає становище 

даного органу в системі адміністративних правовідносин з іншими 

суб’єктами; 2) організаційні особливості: система та структура Національної 

поліції, як елементи її адміністративно-правового статусу, організовані за 

функціональним та територіальним принципами; 3) функціональні 

особливості: Національна поліція має широке коло адміністративних 

повноважень як у зовнішній, так і у внутрішній діяльності, що обумовлено 

специфікою мети та завдань її діяльності, а також приналежністю до системи 

центральних органів виконавчої влади; 4) підконтрольність діяльності та 

підзвітність Національної поліції, в тому числі в сфері виконання 

адміністративних функцій, громадськості та координація її роботи Кабінетом 

Міністрів України через Міністерство внутрішніх справ України;                                       

5) реалізується керівником поліції, який призначається на посаду та 

звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-

міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ 

України. 

Окрім цього, Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення 

територіального органу Національної поліції» утворено як юридичну особу 

публічного права Департамент захисту економіки як міжрегіональний 

територіальний орган Національної поліції, основними завданнями якого є 

захист економіки та об’єктів права власності, виявлення, запобігання та 

припинення злочинів у сфері економіки, участь у формуванні та забезпеченні 

реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, захисту 

економіки, установлення причин та умов вчинення правопорушень у сфері 

економіки, а також вжиття заходів щодо їх усунення. 

Варто зазначити, що до компетенції Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України віднесено виявлення 86 складів злочинів 

економічного спрямування в 65 галузях і сферах економіки, основними з 
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яких є запобігання розкраданню державних коштів, викриття злочинів у 

найбільш уразливих для злочинних посягань галузях економіки. 

Іншим суб'єктом забезпечення фінансово-економічної безпеки держави 

є державний правоохоронний орган спеціального призначення, який 

забезпечує державну безпеку України – Служба безпеки України.  

На СБУ як правоохоронний орган спеціального призначення Законом 

України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року покладено 

ряд завдань, у тому числі, захист економічного потенціалу України від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з 

боку окремих організацій, груп та осіб, що дає нам підстави віднести СБУ до 

суб’єктів захисту фінансової системи держави. 

СБУ є самостійним та незалежним правоохоронним органом України, 

про що свідчать норми національного законодавства. Окрім цього 

персональна відповідальність за виконання передбачених законодавством 

завдань СБУ покладено на Голову якого призначає на посаду та звільняє з неї 

Президент України.  

 Організаційна структура СБУ включає центральне управління (далі – 

ЦУ), яке координує і контролює діяльність всіх її органів та видає 

обов’язкові до виконання у системі СБУ вказівки, розпорядження та акти. До 

складу ЦУ входить Апарат Голови СБУ та ряд функціональних підрозділів. 

В структурі СБУ здійснення контррозвідувальної діяльності з метою не 

лише виявлення існуючих та потенційних загроз фінансовим інтересам 

України, але й їх усунення покладено на Головне управління 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки 

ЦУ СБУ. На сьогодні, діяльність вказаного управління регламентована 

окремим положенням, але так як воно має гриф обмеженого доступу «Для 

службового користування», а відповідно до ч. 2 ст. 6 та ст. 22 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року такі відомості 

не є публічною інформацією, дізнатися більше про повноваження вказаного 

управління у осіб, які не мають права на користування службовою 

інформацією не має можливості. 
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Поряд з виявленням загроз фінансовій безпеці держави і їх усуненням 

СБУ здійснює розслідування злочинів, які завдали шкоди фінансовій системі 

держави. В структурі ж ЦУ СБУ підрозділи досудового слідства можуть 

здійснювати досудове розслідування за ст. 209 ККУ «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ст. 2091 ККУ 

«Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму». Так як, в ст. 216 КПК України зазначено, що 

кримінальне провадження щодо злочинів, передбачених ст. 209 та ст. 2091 

ККУ здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове 

розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне 

протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено 

згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро 

України. 

Враховуючи те, що правопорушення у фінансовій сфері можуть мати 

форму організованої злочинності, яка є винятково небезпечним явищем для 

фінансової системи кожної держави в структурі Управління кримінальних 

розслідувань ФБР є відділ по боротьбі з організованою злочинністю, а у ЦУ 

СБУ – підрозділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю, які, 

займаються боротьбою з організованою фінансовою злочинністю.  

Таким чином СБУ відповідальна за стан безпеки держави, здійснює 

контррозвідувальну діяльність з метою виявлення внутрішніх загроз 

інтересам держави, досудове розслідування злочинів віднесених 

законодавством до її підслідності, а також боротьбу з організованою 

злочинністю, в тому числі у фінансово-економічній сфері, що і дає нам 

підстави віднести її до суб’єктів захисту фінансової системи держави.  

Наступним правоохоронним органом, який здійснює захист фінансово-

економічної безпеки держави є підрозділи податкової міліції Державної 

фіскальної служби України, правовий статус якого визначає Податковий 

кодекс України.  
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Однією з головних цілей податкової політики в Україні є створення 

стабільної й ефективної податкової системи, яка б забезпечила достатній 

обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, а також забезпечила 

захист фінансово-економічної безпеки держави.  

Відзначимо, що органи податкової міліції наділені адміністративною 

правосуб’єктністю, яка характеризуються наявністю відповідної 

адміністративної правоздатності та адміністративної дієздатності. 

Адміністративна правоздатність податкової міліції полягає у її здатності мати 

юридичні обов’язки і права в сфері публічного управління, що передбачені 

нормами адміністративного права, а адміністративна дієздатність – у 

здатності практично реалізовувати надані їй юридичні права і обов’язки.  

Відповідно адміністративно-правову основу діяльності податкової 

міліції як суб’єкта захисту фінансово-економічної безпеки України 

складають норми Законів України «Про Національну поліцію», «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави», Податкового кодексу України та 

інших нормативно-правових актів, що визначають її адміністративно-правове 

положення. До підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності 

податкової міліції можна віднести: укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, відомчі та міжвідомчі підзаконні нормативно-

правові акти. 

Основним нормативно-правовим актом, що регламентує діяльність 

податкової міліції та її завдань, структуру податкової міліції, повноваження, 

права податкової міліції, прийняття на службу до неї та службу в податковій 

міліції, заохочення та  відповідальність посадових і службових осіб 

податкової міліції, врегулювання конфліктів інтересів, правовий та 

соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, 

матеріальне а соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і 

рядового складу податкової міліції, є розділ XIII-2 Податкового кодексу 

України. Даний розділ був доповнений до Податкового кодексу згідно із 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
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Державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної 

реформи в Україні». 

Діяльність податкової міліції за окремими напрямками роботи також 

регулюється Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

Кримінальним процесуальним кодексом України, Кримінальним кодексом 

України.  

Одним із ключових елементів адміністративно-правового статусу 

податкової міліції як суб’єкта захисту фінансово-економічної безпеки 

України є її завдання. Отже, завданнями вказаного суб’єкту є:  

1) запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері 

оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та 

провадження у справах про адміністративні правопорушення;  

2) розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні 

та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;  

3) запобігання і протидія корупції у контролюючих органах та 

виявлення її фактів;  

4) забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих органів, 

захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових 

обов’язків. Таким чином, завдання податкової міліції України конкретизують 

мету її діяльності, а також визначають основні шляхи та засоби її досягнення. 

Похідними від завдань є функції податкової міліції України. Податкова 

міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими 

правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує 

оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. 

Наступним ключовим елементом адміністративно-правового статусу 

податкової міліції є повноваження. Податкова міліція відповідно до 

покладених на неї завдань: 1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу 

інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до 

компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх 

перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення; 2) проводить 
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відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове 

розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо 

відшкодування завданих державі збитків; 3) здійснює розшук осіб, які 

переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у 

сфері оподаткування та бюджетній сфері; 4) вживає заходів щодо виявлення і 

розслідування злочинів, пов’язаних з відмиванням, легалізацією, 

розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;                             

5) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших 

правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає заходів до 

їх усунення; 6) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану 

злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, 

направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по 

боротьбі з організованою злочинністю; 7) передає відповідним 

правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які 

законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не 

належить до компетенції податкової міліції; 8) забезпечує безпеку діяльності 

контролюючих органів та їх працівників, а також захист працівників від 

протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових 

обов’язків; 9) здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції у 

контролюючих органах та виявлення фактів корупції, а також усунення 

наслідків корупційних правопорушень; 10) складає протоколи та розглядає 

справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених 

законом; 11) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у 

сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозує тенденції розвитку 

негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням; 

12) виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, 

митній та бюджетній сферах, встановлює місцезнаходження платників 

податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб. 

Отже, адміністративно-правовий статус податкової міліції України 

визначається її конкретним призначенням, місцем і роллю в системі 

правоохоронних органів України які покликані забезпечувати захист 
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фінансово-економічної безпеки України, характеризується її компетенцією, 

територіальними межами діяльності, а також юридичною відповідальністю 

посадових та службових осіб, які працюють в її підрозділах.  

 При цьому в діяльності податкової міліції як суб’єкта захисту 

фінансово-економічної безпеки країни є багато факторів які на нашу думку 

вливають на її діяльність. Проаналізуємо основні. 

 Перший фактор – це політичний. З моменту існування податкової 

міліції, її постійно намагаються ліквідувати, оскільки вона попереджає, 

виявляє та розкриває злочини, в  податковій та бюджетній сфері, в тому числі 

що стосуються відмивання незаконно отриманих коштів через офшори. Не 

для кого не секрет, що більшість депутатів Верховної Ради України мають 

власний бізнес. У зв’язку з цим, це дає підстави вважати, що депутати 

Верховної Ради України зацікавлені в ліквідації податкової міліції. 

 Другий фактор – це організаційний. На даний час в жодній з областей 

України не залишилося районних та міжрайонних підрозділів податкової 

міліції, а штатна чисельність працівників скоротилася до мінімуму. Дійшло 

до того що на одного підлеглого працівника в середньому припадає до 3-4 

керівників. Так, на прикладі Сумської області, штатна чисельність 

працівників податкової міліції станом на 2013 рік складала 202 чол., а станом 

на 01 листопада 2017 рік складає 50 чол. 

 Третій фактор – соціальний. На сьогодні соціальне забезпечення 

співробітників податкової міліції не відповідає умовам проходження служби 

та є фактично передумовою для поширення корупції в лавах цієї служби. В 

порівнянні, заробітна плата старшого слідчого з особливо важливих справ з 

2013 по 2016 рік зросла в середньому лише на 300 грн. При цьому ніхто не 

враховує негативні зміни які відбуваються в державі, а саме: зростання 

інфляції, що в свою чергу призводить до зростанню цін у всіх сферах життя  

та зубожіння населенню в цілому. 

 Четвертий фактор – «наявність показника в роботі», де спочатку 

вимагається наявність кримінальних проваджень, а економічний ефект при 

цьому не враховується. В Україні не можуть відійти від тих часів, що 
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ефективна діяльність правоохоронних органів на які покладено обов’язок 

забезпечувати захист фінансово-економічної безпеки країни визначається 

сумою коштів яка надійшла до державного бюджету, упередження 

розкрадання державних коштів тощо. 

 Отже проаналізувавши адміністративно-правовий статус податкової 

міліції та основні фактори які впливають на її діяльність ми можемо 

стверджувати, що податкова міліція як головний суб’єкт захисту фінансової 

системи безпеки країни перебуваючи в такому стані не зможе якісно 

протидіяти злочинності в податковій та бюджетній сфері, а отже її діяльність 

потребує кардинальних змін.  

Важливим суб’єктом забезпечення фінансово-економічної безпеки є 

Національне антикорупційне бюро України (далі - НАБУ).  

Найбільшою проблемою української держави, що підриває економічну 

безпеку країни, безперечно, є тотальна корумпованість всіх без виключення 

сфер суспільного життя. НАБУ єдиний автономний правоохоронний орган, 

покликаний очистити всі гілки влади від корупції та в свою чергу являється 

одним із основних правоохоронних органів, діяльність якого в кінцевому 

результаті спрямована на зміцнення та захист економічної безпеки країни. 

В сучасних умовах становлення НАБУ його адміністративно-правовий 

статус не є досить чітко визначеним.  

Визначення адміністративно-правового статусу НАБУ є складовою 

проблеми сучасного реформування правоохоронної системи України, що 

посідає важливе місце в економічній безпеці держави. У зв’язку із значущою 

роллю, яку виконує НАБУ в захисті економічної безпеки держави, його 

адміністративно-правовий статус, як суб’єкта захисту економічної безпеки 

країни потребує сучасного наукового дослідження, оскільки: по-перше, 

НАБУ в системі правоохоронних органів є новим, діяльність якого 

малодосліджена і законодавчо не удосконалена, по-друге, відсутні спеціальні 

норми, які б регулювали діяльність НАБУ у сфері захисту економічної 

безпеки країни; по-третє, чинне Кримінально-процесуальне законодавство, 

яке регулює діяльність НАБУ, є недосконалим  
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Проблеми виникнення, становлення, організації та процесуальної 

діяльності НАБУ є предметом дослідження А.В. Самодіна, Г.І. Сисоєнко, 

Л.Д. Удалова, О.М. Юрченко та ін., але до цього часу не існує єдиного 

підходу до правової природи, поняття та структури адміністративно-

правового статусу вказаного правоохоронного органу, оскільки діяльність 

самого органу є новою і потребує докладного висвітлення. 

З’ясовуючи питання щодо адміністративно-правового статусу НАБУ, 

доцільно узагальнити характерні особливості НАБУ як правоохоронного 

органу та аргументувати його відношення взагалі до суб’єктів 

адміністративного права. 

Розглядаючи особливості статусу НАБУ можна зробити висновок, що 

йому притаманні: 1) окремість – він є специфічним правоохоронним органом 

у сфері боротьби з корупцією із своїми унікальними особливостями, 

завданнями та функціями; 2) персональна – у системі правоохоронних 

органів НАБУ сприймається як єдиний правоохоронний орган, який здійснює 

боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади та від імені якого діють різні 

посадові особи; 3) самостійність – можливість діяти автономно при 

здійсненні своїх повноважень. 

Зазначимо, що НАБУ наділене адміністративною правосуб’єктністю, 

яка характеризується наявністю відповідної адміністративної правоздатності 

та адміністративної дієздатності. Адміністративна правоздатність НАБУ 

полягає у його здатності мати юридичні обов’язки і права в сфері публічного 

управління, що передбачені нормами адміністративного права, а 

адміністративна дієздатність – у здатності практично реалізовувати надані 

йому права і виконувати покладені на нього обов’язки у сфері боротьби з 

корупцією. 

Потрібно звернути увагу і на правовий статус юридичних осіб та їх 

класифікацію, адже НАБУ здійснює свою діяльність саме як окрема 

юридична особа. Про те що НАБУ є юридичною особою свідчить положення 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».  
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Отже, відповідно до ст. 32 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України», Національне бюро є юридичною особою і 

має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням. 

Стосовно структури адміністративно-правового статусу, зазначимо, що 

визначення поняття «адміністративно-правовий статус НАБУ» значною 

мірою залежить від його елементів, які взаємодіють між собою, складаючи 

цілісну конструкцію. Аналіз її елементів є досить важливим як з теоретичної 

так і з практичної точок зору, тому що він дозволяє відокремити суттєві 

сторони у чинному законодавстві, що регламентують адміністративно-

правовий статус НАБУ, які, у свою чергу, можуть відіграти важливу роль у 

плані вдосконалення існуючих норм. 

Враховуючи те, що НАБУ є органом державної влади, на нашу думку 

структура його адміністративно-правового статусу повинна складатися з 

наступних елементів: 

1) цільовий блок, який представлений завданнями, функціями та 

принципами діяльності НАБУ;  

2) структурно-організаційний блок, який включає нормативно-правове 

регулювання порядку створення, діяльності, визначення структури та 

підпорядкованості  структурних підрозділів НАБУ;  

3) компетенційний, який включає повноваження НАБУ у сфері протидії 

кримінальним корупційним правопорушенням. 

Слід окремо зупинитися на ролі НАБУ у захисті фінансової системи 

держави. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основи національної 

безпеки» визначено, що поширення корупції в органах державної влади є 

загрозою національним інтересам і національній безпеці України. 

16 липня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України 

№630-VIII «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України». Цей закон визначає особливості врегулювання трудових відносин 

за участю працівників НАБУ, встановлює заборону на їх участь в політичних 
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партіях і обмеження щодо участі у виборчому процесі. Окрім того, НАБУ 

зараховується до переліку державних органів, що беруть участь у боротьбі з 

організованою злочинністю і є суб’єктом забезпечення національної безпеки.    

Проте, місце НАБУ як суб’єкта захисту фінансової системи держави, є 

мало визначеною на законодавчому рівні, і тому потребує удосконалення та 

більш детального закріплення. 

Отже, діяльність НАБУ по протидії корупційним правопорушення, в 

кінцевому призводить до захисту економічної безпеки, тому НАБУ можна 

віднести до суб’єктів захисту економічної безпеки країни. 

Спираючись на результати проведеного аналізу щодо існуючих 

наукових підходів до розуміння категорії «адміністративно-правовий статус» 

пропонуємо розуміти під адміністративно-правовим статусом НАБУ, як 

державного правоохоронного органу щодо протидії корупційним 

правопорушенням та як суб’єкта захисту фінансової системи держави - 

правове становище НАБУ, що визначається його конкретним призначенням, 

місцем і роллю в системі правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та 

характеризується його компетенцією, завданнями та функціями. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВИХ 

СИСТЕМИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС 

 

 

На даний час у світі існують різні моделі забезпечення фінансової 

безпеки держави, відмінності між ними пояснюються наявністю різних 

акцентів у розумінні сутності поняття «фінансово-економічна безпека 

держави». Світова практика свідчить, що питання забезпечення національної 

економічної безпеки розглядаються в одних державах у рамках самостійної 

концепції (США, Казахстан, Білорусія), в інших – як складова частина більш 

широкої доктрини національної (державної) безпеки (Франція, Китай, 

Японія).  

Дослідження державної політики забезпечення національної безпеки 

провідних країн світу в умовах інтеграційних процесів дозволяє виявити 

деякі тенденції у її формуванні та здійсненні, що дає можливість 

використовувати цей досвід для України. 

Питання дослідження фінансової безпеки, оцінка теоретичних підходів 

до забезпечення її належного рівня привертають увагу багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених, а саме: О. Барановський, А. Бесчастний, О. Власюк,         

Б. Губський, В. Кириленко, В. Мартиненко, В. Онищенко, О. Харазішвілі,       

О. Шевчук, О. Юркевич та ін. 

У багатьох країнах підходи до забезпечення національної фінансової 

безпеки не виділяються в самостійну концепцію, але, по суті, знаходять своє 

відображення в орієнтирах і напрямах державної політики (Німеччина, 

Великобританія, Італія, Канада, Бразилія, Індія). У ряді країн (США, 

Франція, Казахстан) питання економічної безпеки відображені в спеціальних 

документах, однак у більшості держав вони прописані законодавчо у вигляді 

заходів, що сприяють забезпеченню стабільності, стійкості й незалежності 

національної економіки, а також протидіючому дестабілізуючому впливу 

внутрішніх і зовнішніх умов і факторів. 

Цікавим та корисним для України є позитивний досвід діяльності 

правоохоронного органу Італії, що забезпечує фінансово-економічну безпеку 
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- італійської фінансової гвардії. Фінансова гвардія (ФГ) Італії це спеціальне 

воєнізоване формування, призначене для захисту фінансових, економічних і 

військово-політичних інтересів держави. Ця країна має потужну воєнізовану 

правоохоронну структуру, що спеціалізується на всіх видах економічних 

злочинів.  

Корпус Фінансової гвардії Італії (Corpo della Guardia di Finanza) був 

утворений 1 жовтня 1774 р. та отримав повноваження щодо боротьби з 

ухиленням від сплати податків, контрабандою, охорони художнього, 

історичного та культурного надбання, забезпечення безпеки кордонів 

держави і надання допомоги населенню в стихійних ситуаціях. 

Впродовж тривалого часу функціонування Фінансової гвардії Італії, 

було здійснено коригування інституційних обов'язків корпусу, визначено та 

розширено економічні і фінансові функції даного правоохоронного органу, 

визначено межі повноважень по відношенню до інших інституцій та 

сформовано точну організаційну структуру. 

Наразі Фінансова гвардія Італії є найбільш оснащеним 

правоохоронним органом країни, що безпосередньо підпорядковується 

Міністерству економіки та фінансів та є невід'ємною частиною збройних сил 

держави. До основних завдань Фінансової гвардії Італії згідно із Законом  № 

78/2000 року належать: 

- податковий контроль;  

- нагляд за акцизами;  

- митний контроль, контроль витрачання державних коштів;  

- протидія організованій злочинності;  

- фальшивомонетництво;  

- запобігання та протидію шахрайству в системі Євросоюзу;  

- нагляд за законністю при проведенні державних закупівель, 

розміщенні замовлень, проведення торгів;  

- захист патентів, авторських прав, в т. ч. захист національної 

продукції та італійських торгових марок;  

- захист культурної та археологічної спадщини Італії;  



22 

- організація взаємодії з іншими правоохоронними, контролюючими 

органами країни. 

Інституційна місія, покладена на Фінансову гвардію Італії, має 

подвійний напрямок. Хоча, основне завдання даного правоохоронного органу 

полягає в економічному та фінансовому захисті країни, на нього також 

покладається виконання колективних інституційних завдань. Так, його 

завдання в якості економічної і фінансової поліції носять двоякий характер: 

- фінансові: для захисту доходів і витрат Європейського союзу, 

державних та місцевих органів влади, боротьби з національним і 

міжнародним ухилення від сплати податків, відмивання грошей і всіма 

іншими форми фінансових злочинів, в тому числі з інтелектуальної 

власності; 

- економічні: забезпечення безперебійного функціонування ринків 

та дотримання правил конкуренції, що включає в себе боротьбу з 

протиправними діями злочинних організацій, що представляють інтереси 

ринки капіталів, товарів і послуг. 

Щодо колективних інституційних завдань, то до відання Фінансової 

гвардії Італії відноситься:  

- забезпечення громадської безпеки; 

- захист кордонів країни. 

Загальне керівництво Фінансової гвардією Італії здійснює Міністр 

економіки і фінансів Італії. Центральним органом відомства є Генеральне 

командування, яке визначає стратегічні завдання, координує керівників 

структурних підрозділів служби, здійснює загальну внутрішнє і міжвідомче 

керівництво. Кількість, розташування і порядок керівництва командуваннями 

встановлюються головнокомандувачем, за винятком випадків особливої 

терміновості. Головнокомандувач також уповноважений визначати штатний 

склад і функції кожного відділу командування.  

Організаційна структура Фінансової гвардії Італії відповідає 

адміністративно-територіальному поділу країни, тобто ієрархія органів 

управління Корпусом Фінансової гвардії в принципі відповідає ієрархії 
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органів управління інших центральних органів виконавчої влади Італії. Такий 

принцип організації апарату сприяє координації діяльності фінансових 

гвардійців з відповідними органами державного управління, сприяє більш 

ефективній роботі командувань, забезпечує оперативне введення їх в дію в 

разі потреби. При цьому пріоритетними для системи управління є принципи 

централізації і єдиноначальності. 

Структурна організація відомства складається з шести міжобласних 

командувань, одного інспекторського управління підготовки кадрів, 

двадцяти обласних командувань, одного командування спеціальних відділів, 

одного повітряно-морського центрального командування, двадцяти відділів 

технічної, тилової і адміністративної підтримки і 102 командувань в 

провінціях. До структури Фінансової гвардії Італії входять місії, постійні і 

тимчасові представництва за кордоном і в міжнародних організаціях.  

Головне командування є органом, через який генерал командувач 

виконує обов'язки щодо керівництва, планування, програмування, управління 

та контролю з метою досягнення організаційних цілей; підтримує відносини з 

центральними органами державного управління та органами державної 

влади. Загальне командування звертається до Верховної Ради фінансової 

поліції з питань, що мають стратегічне значення та стосуються 

організаційних питань, розробки планів діяльності в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі. Щодо органів командування на місцевому рівні, 

то вони представлені, як правило, двома або більше регіональними 

командуваннями, що очолюються генерал-майором або бригадиром.  

Командування спеціальних відділів координує діяльність трьох 

підрозділів Фінансової гвардії Італії: 

1. Командування захисту державних фінансів, яке здійснює аналіз 

витрат державного бюджету та муніципальних бюджетів, а також вивчає 

факти шахрайства в країні та в Євросоюзі, на основі проведеного аналізу 

розробляє плани діяльності для територіальних підрозділів відомства. 

2. Командування захисту економіки, до завдань якого відноситься 

захист державних заощаджень, руху внутрішньодержавних грошових 
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потоків, фінансових ринків, в т. ч. за допомогою боротьби з нецільовим 

використанням державних коштів, протидії відмиванню доходів отриманих 

незаконним шляхом, а також організованої злочинності в економічній сфері. 

Для виконання зазначених завдань в командуванні створені наступні 

підрозділи: 

- підрозділ з розслідування валютних злочинів очолюється генералом 

або полковником, здійснює захист фінансових ринків, транскордонних 

переміщень капіталу, фінансового посередництва, зносу платіжних засобів, 

фінансування тероризму, захисту заощаджень та злочинів, передбачених в 

сфері банківського законодавства; 

- центральна слідча служба з протидії організованій злочинності 

очолюється генералом або полковником, здійснює розслідування злочинів, 

організованих злочинними угрупуваннями, у цьому контексті, ретельно 

вивчає інформацію, проводить аналіз, підтримує робочі стосунки з 

прокурором щодо боротьби з мафією, розробляє оперативні проекти, 

забезпечує необхідну підтримку інформації з іншими відомствами; 

- спеціальний підрозділ з державних витрат і шахрайства, що несе 

відповідальність за державні витрати, втрати доходів з муніципального 

бюджету і шахрайство, що здійснюється з державного та місцевого 

бюджетів, контролює загальну роботу по боротьбі з шахрайством 

інформаційної системи; 

- спеціальний підрозділ по боротьбі з корупцією - здійснює діяльність 

щодо запобігання корупції та рекламних зловживань, прозорості поширення 

інформації з різних гілок влади, забезпечує поширення інформації сектора у 

сфері державних закупівель. Підрозділ здійснює оперативне управління у 

відносинах з Національним органом по боротьбі з корупцією (щодо нагляду 

громадських робіт), контролює також ефективність роботи програми 

інформації для моніторингу державних контрактів - (Mo.Co.P.); 

- підрозділ спеціального захисту інтелектуальної власності - здійснює  

захист торговельних марок, патентів на інтелектуальну власність, безпеки та 

якості продуктів, комп'ютерного і аудіовізуального піратства, злочинів проти 
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підприємництва, промисловості і торгівлі, шляхом проведення аналізу та 

здійснення оперативного керівництва. 

3. Командування спеціальних підрозділів, яке безпосередньо 

взаємодіє з регіональною владою, парламентськими комісіями з 

розслідування, Верховним комісаром із запобігання та протидії корупції та 

іншим незаконним явищам. Повітряно-морське центральне командування 

здійснює організацію, координацію і контроль оперативної, тилової та 

адміністративної діяльності Фінансової гвардії та складається з: 

- оперативного командування, яке здійснює патрулювання морської 

території на великій відстані від берега; 

- тилового командування, яке відповідає за постачання, технічне 

забезпечення та адміністративну підтримку; 

- командування з підготовки фахівців, яке здійснює спеціальну 

(профільну) підготовку співробітників, які пройшли загальну підготовку.  

Для виконання покладених на них обов'язків, військовослужбовці 

Корпусу Фінансової поліції кваліфікуються як посадові особи, 

військовослужбовці, які здійснюються функції судової поліції; чиновники і 

агенти підпорядковані поліції, агенти громадської безпеки. 

Всі військовослужбовці, які здійснюють функції судової поліції 

діляться на 2 категорії, яким присуджується звання «офіцер судової поліції» 

та «агент судової поліції». До першої категорії відносяться фінансові 

гвардійці, які прослужили в Фінансовій Гвардії не менше 5 років, мають 

військові звання та успішно склали спеціальний іспит працівникам 

прокуратури. Після цього спільним наказом Міністрів оборони та юстиції 

Італії їм присвоюється звання «офіцер судової поліції». Відповідно до 

законодавства офіцери судової поліції мають право: констатувати порушення 

закону, збирати докази і встановлювати винних до початку слідства; 

здійснювати дізнання щодо правопорушень, слідство з яких ще не ведеться, 

розслідувати очевидні правопорушення; виконувати доручення слідчих 

суддів, приймати і розглядати по суті заяви про правопорушення і скарги від 

потерпілих. Інші військовослужбовці Фінансової гвардії є агентами судової 
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поліції і сприяють в роботі офіцерам судової поліції, виконуючи їх 

розпорядження. На відміну від офіцерів судової поліції, агенти судової 

поліції не мають права виконувати доручення слідчих суддів, приймати і 

розглядати заяви і скарги від населення, виробляти дізнання з приводу 

злочинів, щодо яких ще не ведеться слідство. 

Можна говорити про досить значну ефективність невтручання 

зацікавлених осіб до системи розслідування фінансових правопорушень, 

адже при закріпленні підпорядкованості судової поліції судовій владі, 

прокуратурі і слідчим суддям, поставлений додатковий бар'єр щодо 

можливого неформального втручання в процес розслідування кримінальних 

справ, що забезпечує притягнення до відповідальності великої кількості 

представників фінансової і політичної еліти країни через вчинення злочинів, 

пов'язаних з корупцією і фінансовими махінаціями.  

Військовослужбовці Корпусу Фінансової Гвардії позбавлені права 

вступати до профспілок, політичних партій, обирати і бути обраними в різні 

органи влади. На них поширюються всі права і пільги військовослужбовців. 

Завданням фінансових гвардійців є неухильне та неупереджене 

виконання вимог закону. Законність дій  військовослужбовців Фінансової 

Гвардії при виконанні ними службових обов'язків забезпечується шляхом 

нагляду прокуратури. Так, при виявленні порушення закону прокурор 

повідомляє про це посадову особу Фінансової Гвардії, яка уповноважена 

накласти дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому Статутом 

Фінансової Гвардії, у разі наявності складу злочину в діях фінансового 

гвардійця, прокурором порушується кримінальна справа. За порушення 

військової дисципліни фінансові гвардійці несуть дисциплінарні стягнення, 

починаючи від догани, гауптвахти та, включаючи також, звільнення зі 

служби. 

Таким чином, аналізуючи механізм забезпечення фінансово-

економічної безпеки Італії, що здійснюється безпосередньо Корпусом 

Фінансової гвардії Італії, можна зробити наступні висновки та виділити 

практичні результати. Корпус Фінансової гвардії Італії займає важливе місце 
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в системі органів виконавчої влади Італійської Республіки і одне з 

найважливіших в системі правоохоронних органів цієї країни. Зважаючи 

гострі політичні та економічні кризи, слабкість і корумпованість державної 

влади, розгул організованої злочинності та сепаратизму, системне ухилення 

від податків значної частини населення в даній державі в минулому, завдяки 

використанню для охорони громадського порядку централізованої 

поліцейської системи, Італії вдалося пройти через кризовий період та в даний 

час динамічно розвиватися без шкоди для державних інституцій, гарантуючи 

при цьому реальне здійснення політичних прав і свобод своїх громадян. Дані 

обставини зумовлюють авторську зацікавленість щодо перейняття досвіду 

функціонування даного правоохоронного органу в контексті оптимізації 

системи захисту фінансово-економічної безпеки в Україні. 

Німеччина бачить забезпечення своєї фінансової безпеки в підтримці 

економічного і соціального прогресу, демократизації в Європі і в усьому 

світі, захисту від економічного шантажу, забезпеченні свободи торгівлі і 

доступу до сировинних ресурсів та ринків в рамках справедливої світової 

економічної системи.  

В систему органів, що забезпечують безпеку Німеччини, в тому числі 

фінансову, входять: 1) органи розвідки (федеральна розвідувальна служба і 

відомство розвідки бундесверу); 2) органи контррозвідки (відомство по 

охороні Конституції, відомство з охорони конституції в землях військова 

контррозвідка, спеціальні підрозділи та групи прикордонної охорони МВС, 

особливі формування Відомства кримінальної поліції в федерації та землях, 

служби безпеки Міністерства економіки, інших міні Міністерством, великих 

компаній і фірм). 

Законодавство Німеччини визначає ряд принципів організації системи 

органів, що забезпечують фінансову безпеку: розподіл функцій 

розвідувальних, контррозвідувальних і поліцейських органів; обов'язковість 

визначення законом завдань і повноважень кожного з них, а також 

оперативних методів і засобів, якими він може користуватися; здійснення 

розвідувальної та контррозвідувальної діяльності окремо від оперативно-
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слідчої; механізм щодо забезпечення координації всіх органів, що 

забезпечують безпеку держави - наявність спеціальних органів і нормативно-

правової бази; система парламентського та урядового контролю за 

діяльністю спецслужб, яка перевіряє, чи діє вона в рамках законодавства і 

сприяє тому, щоб зовнішня безпека забезпечувалася розвідувальними 

органами, а внутрішня - контррозвідувальної та поліцейськими органам. 

У США боротьба з економічними злочинами, шахрайством, 

вимаганням та фінансовими махінаціями є завданням Федерального бюро 

розслідувань (далі – ФБР) як провідного органу розслідування уряду США. 

ФБР є структурним підрозділом Міністерства юстиції США та 

підпорядковується Генеральному прокурору США, а тому його діяльність 

поєднує в собі функції контррозвідки, політичної поліції та кримінального 

розшуку. Це пов’язано, в першу чергу з тим, що в США, на відміну від 

більшості держав світу відсутній центральний орган виконавчої влади, який 

координує та спрямовує діяльність органів поліції. Натомість головним 

федеральним правозастовним органом з досить широкими повноваженнями в 

сфері правоохоронній діяльності (включаючи повноваження в частині 

кримінального переслідування і державного обвинувачення) є Міністерство 

юстиції. ФБР очолюється Директором, який призначається на посаду 

Президентом і затверджується Сенатом США.  

Структура ФБР передбачає Директора, його першого заступника, 

Центральний апарат, який включає:  

- Відділ національної безпеки (National security branch);  

- Кримінальний відділ (Criminal, cyber, response, and services branch);  

- Відділ розвідки (Intelligence branch); 

- Науково-технічний відділ (Science and technology branch);  

- Відділ інформаційних технологій (Information and technology branch); 

- Відділ по роботі з кадрами (Human resources branch). 

Беручи до уваги унікальність ФБР як спецслужби, діяльність якої  

здійснюється за трьома напрямками: забезпечення національної безпеки, 

забезпечення внутрішньої безпеки, боротьби з кримінальною злочинністю 
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можна зробити висновок, що пріоритетними напрямами діяльності ФБР як 

суб’єкта захисту фінансової системи держави є контррозвідувальна 

діяльність.  

В інтересах забезпечення національної безпеки держав на ФБР 

покладено функції головної контррозвідувальної служби США. Зокрема, в 

ФБР це завдання покладено на Управління контррозвідки (Counterintelligence 

division), яке входить до організаційної структури Відділу національної 

безпеки ФБР та включає чотири відділи. Три з яких організовують і 

координують здійснення контррозвідувальних заходів щодо виявлення 

розвідників та осіб з числа громадян США та інших держав, які 

підозрюються в зв’язках із зарубіжними спецслужбами. А четвертий відділ 

підтримує контакти з питань контррозвідки зі спецслужбами інших держав. 

В відділі є також спеціальна секція, яка керує діяльністю представників ФБР 

в посольствах США різних держав світу. 

Варто зазначити, що пріоритетним напрямом діяльності Управління 

контррозвідки ФБР є боротьба з економічним шпигунством, яке не є новим 

явищем для США та щорічно заподіює значну шкоду фінансово-

економічним інтересам держави, у зв'язку з чим діяльність управління 

спрямована не лише на виявлення фактів такого роду шпигунства, але й на 

широкомасштабну інформаційну пропаганду серед населення. 

Окрім контррозвідувальної діяльності важливим напрямком діяльності 

ФБР є також розвідувальна діяльність, яка відіграє важливу роль у 

забезпеченні фінансової безпеки держави і, відповідно, здійснюється 

Розвідувальним директоратом (Directorate of Intelligence).  

Поряд з виявленням загроз фінансовій безпеці держави і їх усуненням 

ФБР здійснює розслідування злочинів, які завдали шкоди фінансовій системі 

держави. В структурі ФБР розслідування ряду кримінальних правопорушень 

віднесених законодавством США до категорії федеральних, серед яких: 

шахрайство, вимагання з використанням державних документів та печаток, 

привласнення і розтрата федеральних коштів, у тому числі шляхом 

зловживання наданими законом пільгами і перевагами, службовим 
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становищем з метою отримання вигоди, хабарництво є обов’язком 

Управління кримінальних розслідувань (Criminal investigation division) 

Кримінального відділу ФБР.  

Очевидно, що підслідність злочинів вчинених посадовими особами 

уповноваженими на виконання функцій і завдань держави, ФБР є логічною, 

оскільки в даному випадку загроза заподіяння шкоди фінансовій системі 

держави набагато більша ніж у разі скоєння іншого правопорушення в 

фінансовій сфері особою, яка не має владних повноважень.  

Таким чином, ФБР відповідальне за стан безпеки держави, здійснює 

контррозвідувальну діяльність з метою виявлення внутрішніх загроз 

інтересам держави, досудове розслідування злочинів віднесених 

законодавством до їх підслідності, а також боротьбу з організованою 

злочинністю, в тому числі у фінансово-економічній сфері, що і дає нам 

підстави віднести його до суб’єктів захисту фінансової системи держави.  
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3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ НОВОГО 

ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ 

МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

 

Існування в Україні декількох правоохоронних органів які покликані 

забезпечувати фінансову та економічну безпеку в Україні є необґрунтованим. 

Оскільки ефективність їхньої діяльності з наповнення державного бюджету 

України зводиться до мінімуму.  

Ми звикли в ЗМІ чути негативну реакцію про діяльність податкової 

міліції, зокрема що її діяльність перешкоджає веденню бізнесу, блокує 

роботу великих платників податків та інше, але чомусь лише вказаний орган 

кожний рік повертає до державного бюджету більше коштів чим виділено на 

його утримання. При цьому поза увагою залишаються інші правоохоронні 

органи, які покликані забезпечувати фінансову та економічну безпеку в 

державі, а побачити їх звіти та суму коштів, які виділяються на їх утримання 

та повернено ними до бюджету майже неможливо, що однак не стосується 

податкової міліції. Оскільки на офіційному сайті ДФС України все відкрито і 

прозоро. 

Розглянувши завдання і повноваження вказаних органів можна 

стверджувати, що основні повноваження цих органів у сфері протидії та 

боротьби з фінансовими та економічними правопорушеннями дублюються, 

що підтверджує доцільність концентрації таких повноважень в одному 

правоохоронному органі як суб’єкті забезпечення фінансової та економічної 

безпеки держави. 

 Вперше спроба створити новий правоохоронний орган було 

запропоновано народним депутатом України Мойсиком В.Р. у 2006 році, 

його законопроект «Про Державну службу фінансових розслідувань» (щодо 

реформування податкової міліції та підрозділів по боротьбі з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом) визначав правові основи організації 

та діяльності правоохоронного органу, який буде запобігати, виявляти та 

проводити досудове розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, 
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його конкретизовані функції, права, обов’язки та відповідальність. Однак він 

так і залишився поза увагою Верховної Ради України. 

 Наступним кроком до створення єдиного правоохоронного органу, став 

законопроект «Про Фінансову поліцію» № 4228 від 15.03.2016 р. поданий 

народними депутатами України Остріковою Т.Г., Журжієм А.В.,                         

Курячим М.П. та ін. Даний законопроект був підданий критиці з боку 

науковців, політиків та ЗМІ. Так, із основних недоліків законопроекту можна 

виділити: не визначення статусу Фінансової поліції як центрального органу 

виконавчої влади; територіальна юрисдикція; визначення законопроектом 

квот під час початкового формування підрозділів детективів Фінансової 

поліції. 

 А вже через рік, 22 березня 2017 року Кабінет міністрів України 

схвалив законопроект «Про Службу фінансових розслідувань». Основна мета 

якого закону – це ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та 

чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів. 

 Що ж стосується даного проекту, то він майже не відрізняється від 

законопроекту «Про Фінансову поліцію», так змінилася назва, тепер в 

Україні буде Служба фінансових розслідувань як центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань запобігання, 

виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи 

опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів. 

 Із визначень, які закріплені в вказаних законопроектах про створення 

нового правоохоронного органу, в жодному не визначено підслідності 

відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто 

законодавець не наділяє даний орган правом складати адміністративні 

протоколи, що є неприпустимим. 

 Розробники законопроекту «Про Службу фінансових розслідувань» на 

відміну від законопроекту «Про Фінансову поліцію» відмовилися від 

граничної чисельності співробітників, і ми вважаємо це вірним кроком, 

оскільки рівень економічних злочинів збільшується з кожним роком. А 
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чисельність не більше 3000 осіб (запропоновано у законопроекті «Про 

Фінансову поліцію») є необґрунтованою. Не складно порахувати: 24 області, 

м. Київ та м. Севастополь – по 111 осіб на всіх, за яку якість може йти мова. 

Кадрове питання в будь-якому органі це одне з найважливіших та болючих 

питань, грамотне вирішення якого є однією із засад ефективності його 

діяльності. 

 В обох законопроектах по різному зазначено початкове формування 

нового органу. Чи не порушують дані обмеження конституційні права 

громадянина України. На нашу думку під час початкового формування 

нового органу, до участі у конкурсі на посади повинні допускатися особи, які 

відповідають вимогам передбачених Законом України «Про державну 

службу». 

 Виходячи з вищевказаного, пропонуємо авторське визначення 

правоохоронного органу у сфері фінансової та економічної безпеки як 

центрального органу виконавчої влади який реалізує державну політику 

щодо забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття правопорушень у сфері фінансової та економічної безпеки, що 

віднесені до його підслідності відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України.  

Крім того беручи до уваги недоліки попередніх законопроектів, про які 

мова йшла вище, а також досвід діяльності правоохоронних органів 

зарубіжних держав щодо забезпечення захисту фінансової системи держави 

запропоновано концепцію створення єдиного правоохоронного органу у 

сфері захисту фінансової системи України (Фінансова поліція). Основними 

положеннями цієї концепції є наступне. 

1. Фінансова поліція – це центральний орган виконавчої влади який 

реалізує державну політику щодо забезпечення запобігання, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття правопорушень у сфері фінансової 

та економічної безпеки, що віднесені до його підслідності відповідно до 
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Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

процесуального кодексу України. 

Особливості статусу Фінансової поліції обумовлюються її завданнями, 

функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими 

законами України, і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення 

та звільнення керівника цього органу, підпорядкованості, підконтрольності 

та звітування перед наглядовими органами, особливостях структури, а також 

засадах діяльності цього органу, наданні спеціальних повноважень та 

соціальних гарантій, охороні особистих і майнових праві працівників 

Фінансової поліції на рівні з працівниками інших правоохоронних органів. 

Діяльність Фінансової поліції спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі – 

Міністр). 

2. Основними завданнями Фінансової поліції у межах визначеної 

законодавством компетенції є забезпечення запобігання, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття правопорушень у сфері захисту 

фінансової та економічної безпеки, що віднесені до його підслідності. 

3. Незалежність Фінансової поліції від незаконного втручання органів 

державної влади, органів місцевого у її діяльність гарантується, зокрема, 

визначеними цим та іншими законами: 

- спеціальним статусом Фінансової поліції, особливим порядком 

визначення її загальної структури, фінансування та організаційного 

забезпечення діяльності; 

- особливим порядком добору, призначення та звільнення начальника 

Фінансової поліції, його першого заступника та заступника начальника 

Головного управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, 

працівників, які мають спеціальні звання, а також вичерпним, визначеним 

законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень; 

- конкурсними засадами відбору державних службовців Фінансової 

поліції; 
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- визначеним законом порядком здійснення повноважень Фінансової 

поліції та її працівниками; 

- колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом 

Фінансової поліції; 

- забороною незаконного втручання у здійснення повноважень 

працівників Фінансової поліції; 

- належною оплатою праці працівників Фінансової поліції і 

соціальними гарантіями; 

- підпорядкованістю посадових осіб Фінансової поліції лише прямому 

та безпосередньому керівнику; 

- правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників 

Фінансової поліції, їхніх близьких родичів.  

4. Повноваження Фінансової поліції:  

1) приймає та реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про 

кримінальні та адміністративні правопорушення, віднесені до її підслідності, 

здійснює в установленому порядку їх перевірку та приймає щодо них 

передбачені законом рішення;  

2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, 

досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить 

дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до 

відшкодування заподіяних державі збитків;  

3) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень віднесених законом до її підслідності; 

4) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за 

правопорушення, віднесені до її підслідності; 

5) вживає заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, в межах повноважень, передбачених 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

6) готує та подає проекти нормативно-правових актів у сфері 

запобігання та боротьби з правопорушеннями, віднесеними законом до її 

компетенції; вносить пропозиції щодо формування державної політики у 
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сфері забезпечення економічної безпеки та використання фінансових 

ресурсів держави через Міністра на розгляд Кабінету Міністрів України; 

7) на письмову вимогу одержує від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових 

та фізичних осіб інформацію та документи (або завірені їх копії) необхідні 

для реалізації повноважень Фінансової поліції в межах її завдань;  

8) ініціює проведення перевірок та ревізій компетентними органами 

щодо розслідування та розкриття правопорушень у сфері фінансової та 

економічної безпеки, що віднесені до його підслідності; 

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції Фінансової поліції, розробляє пропозиції щодо її 

удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету 

Міністрів України;  

10) бере участь в розробці проектів міжнародних договорів України у 

сфері запобігання та боротьби з правопорушеннями, віднесеними законом до 

її підслідності. 

11) здійснює правове співробітництво із компетентними органами 

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі 

законів та міжнародних договорів України. 

5. Систему Фінансової поліції складають центральний апарат, 

регіональні та місцеві підрозділи. До центрального апарату належить 

Головне слідче управління, Головне оперативне управління, Головне 

управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, Головне 

управління з міжнародного співробітництва, Головне управління з 

інформаційно-аналітичної роботи, які є самостійними структурними 

підрозділами та підпорядковуються начальнику Фінансової поліції України. 

Регіональні структури Фінансової поліції в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі складаються із слідчих 

управлінь, оперативних управлінь, управлінь внутрішньої безпеки та 
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боротьби з корупцією, відділів з міжнародного співробітництва, відділів з 

інформаційно-аналітичної роботи. 

В районах, містах та районах у містах створюються місцеві підрозділи 

Фінансової поліції. 

Регіональні підрозділи Фінансової поліції в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють їх начальники, які 

підпорядковуються начальнику Фінансовій поліції України. 

Місцеві підрозділи Фінансової поліції в районах, містах та районах у 

містах очолюють їх начальники, які підпорядковуються начальникам 

регіональних підрозділів Фінансовій поліції. 

Гранична чисельність центрального апарату, регіональних та місцевих 

підрозділів Фінансової поліції становить не більше 7000 осіб. Гранична 

чисельність особового складу може змінюватись, залежно від рівня 

злочинності, в контексті правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Фінансової поліції. 

Права і обов’язки, організація роботи та структура управлінь 

центрального апарату, регіональних та місцевих підрозділів, а також умови і 

порядок призначення на посади та звільнення з посад їх працівників 

визначаються положеннями, що затверджуються начальником Фінансової 

поліції України. 

Фінансова поліція є юридичною особою публічного права та здійснює 

свої повноваження безпосередньо і через регіональні та місцеві підрозділи. 

Фінансова поліція та її регіональні та місцеві підрозділи мають печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

Положення про структурні підрозділи центрального апарату, 

регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції, крім положення про 

управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, затверджуються 

начальником Фінансової поліції. 

6. Кандидати на посаду начальника, першого заступника, заступника 

начальника Фінансової поліції визначаються комісією з проведення конкурсу 
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на зайняття посад у Фінансовій поліції відповідно до результатів відкритого 

конкурсного відбору на зайняття таких посад.  

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія.  

7. Фінансове забезпечення Фінансової поліції здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Фінансування Фінансової поліції за 

рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги. 

Інші положення запропонованої концепції знайшли своє відображення 

у проекті Закону України «Про Фінансову поліцію», повний текст якого 

міститься у додатках. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ 

ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ 

 

 

На сьогодні існує велика кількість загроз фінансовій безпеці держави, 

однією з яких є політична корупція.  

Політична корупція як негативне явище притаманне всім державам 

світу, але в одних такий вид корупції досяг досить високого рівня, а в інших 

стримується. При цьому політична корупція дає про себе знати у всіх сферах 

життя держави, у тому числі фінансово-економічній сфері. Очевидно, що 

політично корумповані посадові особи органів державної влади приймають 

рішення перш за все у власних інтересах, а не в інтересах держави, що завдає 

шкоди фінансовій системі державі. Корупція стримує розвиток України як 

демократичної держави, що викликає пошук шляхів для зниження рівня 

політичної корупції у країні. 

Питання політичної корупції у своїх працях досліджували такі науковці 

як Кохан Г., Шайхалієва Ю., Дерега В., Ємельянов В., Карпенко О.,    

Маркєєва О., Мельник М., Рудик О., Циганов В., Юдіна О. та інші. 

Аналізуючи політичну корупцію варто звернутись до спеціалізованих 

політологічних словників, що визначають дане явище як використання 

державними посадовими особами, політичними та громадськими діячами 

свого службового становища з метою збагачення на шкоду суспільству і 

державі. 

Варто звернути увагу, що на сьогодні відсутні окремі статистичні дані 

по політичній корупції. Так як рівень корупції в державі визначається 

загалом. Зокрема, станом на 2016 рік Індекс сприйняття корупції СРІ складає 

27 балів зі 100 можливих , що на 1 бал більше ніж у попередньому році. У 

всесвітньому ж рейтингу Україна посідає 130 місце зі 168 позицій. У 2014 

році держава була на 142 місці з 175 позицій. Зростання індексу Україні 

вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню 

Національного антикорупційного бюро України, а також появі викривачів 

корупції. В той же час за даними Transperency International зростання 
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корупційної складової у сферах бізнесу та політики, а також зволікання з 

реальним покаранням корупціонерів не дають Україні можливості суттєво 

підняти Індекс сприйняття корупції СРІ. 

Говорячи про політичну корупцію варто звернути увагу на причини, які 

зумовили її виникнення. Державою з багатовіковою корупційною традицією 

є Франція, історія якої свідчить про гучні корупційні скандали у сфері 

політики. Зокрема, наприкінці 1980-х – на початку 1990-х р.р. державу 

сколихнули скандали щодо незаконного фінансування політичних партій і 

перевиборчих компаній. Хоча найбільш гучною є справа президента Жака 

Ширака звинуваченого в незаконному фінансуванні своєї партії під час 

перебування на посаді мера Парижа в 1977-1995 рр., але такі обвинувачення 

не дійшли до суду через конституційний імунітет президента. Корупційні 

скандали, які компроментували в першу чергу політичну систему в цілому, 

знижували рівень довіри населення до владних структур, змусили 

французьку владу докласти зусиль для мінімізації корупційних проявів у 

політичній сфері.  

Відсутність прозорого механізму фінансування політичних партій є 

актуальною проблемою для багатьох держав. На нашу думку, така 

законодавча прогалина  є хоча не єдиною, але однією з причин політичної 

корупції. Окрім вказаного до причин політичної корупції можна з 

впевненістю віднести фактичну узурпацію влади однією гілкою влади при 

формальному розподілі влади на три гілки, кожна з яких є самостійною і 

незалежною у свої владній діяльності. Така ситуація може бути обумовлена 

як не досконалою формою правління держави так і відсутністю механізму 

стримувань і противаг між вищими державними органами. Зокрема, Італія, 

яка свого часу мала високий рівень корумпованості вищих владних структур, 

знизила рівень політичної корупції лише завдяки реальному втіленню в 

політико-правове поле держави принципів реального розподілу влади, 

незалежності судової  влади від впливу та втручання інших гілок влади. На 

сьогодні ж, італійська судова система є найважливішою із трьох гілок влади в 

системі механізмів боротьби з політичною корупцією.  
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Звичайно є також інші причини політичної корупції, обумовлені 

історичними особливостями кожної держави. 

Для України питання політичної корупції є не менш актуальним ніж для 

інших держав. За роки незалежності у нашій державі сформувались 

розгалужені корупційні механізми, розібратися в яких складно навіть 

провідним юристам-практикам та політологам.  

Доцільно розпочати з того, що згідно з Конституцією України, народ є 

єдиним джерелом влади в державі, який шляхом прямого голосування обирає 

членів парламенту – депутатів Верховної Ради України. Окрім наявності 

ризику фальсифікації виборів, що є одним із проявів політичної корупції, 

справжній хаос можна побачити проаналізувавши діяльність політичних 

партій, які вже успішно пройшли до парламенту. Велика кількість 

політичних партій,  програм їх діяльності, які не виконуються, відсутність 

прозорості фінансування політичних партій і наявність фактичної 

безвідповідальності представників політичних партій лише обумовлюють 

зростання політичної корупції в Україні. 

Вище вказане обумовлює виникнення ряду питань серед яких: Як 

протидіяти політичній корупції? Хто має нести відповідальність за політичну 

корупцію як загальнодержавне явище? 

Народ України як носій влади в державі, на нашу думку, не може бути 

головним бенефіціаром політичної корупції, оскільки не має дієвого 

механізму контролю за діяльністю політичних партій. Президент України, 

який за Конституцією України є гарантом національної безпеки держави, 

захисту прав і свобод людини і громадянина також не є головним 

бенефіціаром політичної корупції. Це обумовлено тим, що в умовах існуючої 

парламентсько-президентської форми правління Президент України має 

досить обмежені повноваження у всіх сферах суспільного життя. У той же 

час парламент – Верховна Рада України має законодавчі повноваження – 

народні депутати приймають нормативно-правові акти, які в першу чергу, 

захищають та лобіюють інтереси їх політичних партій, мінімізують їх 

відповідальність як суб`єктів владних повноважень; номінаційні 
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повноваження – Конституцією України визначено, що парламент призначає 

Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних 

справ, Голову Служби безпеки України, обирає шість суддів до 

Конституційного Суду України, цілком зрозуміло, що обрані особи, не 

будуть перешкоджати незаконній діяльності народних депутатів, 

здійснювати законне і справедливе правосуддя та притягувати їх до 

відповідальності за правопорушення; контрольні повноваження.  

Очевидно, що народні депутати, які входять до різних політичних 

партій створюють собі всі умови для реалізації власних інтересів всупереч 

загальнодержавним інтересам. Фактично можна говорити про узурпацію 

влади парламентом – законодавчою гілкою влади, яка має на сьогодні вплив 

як на виконавчу так і на судову гілки влади, а відповідно визначити Верховну 

Раду України як головного бенефіціара політичної корупції. Звичайно 

протидіяти механізму, який за роки незалежності нашої держави міцно 

закріпився і став вже звичним складно, але необхідно. 

 У зв'язку з вище викладеним, слід прийняти Закон України «Про 

скасування депутатської недоторканості», яка, на наш погляд, є однією з 

причин політичної корупції в Україні. Однак тут є цікавий момент – такий 

Закон України має бути прийнятий самими народними депутатами, а хто ж 

буде відмовлятися від пільг, привілеїв, гарантій і самостійно створювати 

перешкоди у своїй діяльності. Цілком очевидно, що в такому законопроекті, 

ще протягом першого читання депутати знайдуть безліч недоліків та 

невідповідностей його чинному законодавству, які просто унеможливлюють 

його прийняття.  

Варто відзначити, що тема скасування депутатської недоторканості вже 

не перший раз набуває особливої актуальності, але неготовність народних 

депутатів працювати на державу та представляти інтереси перш за все народу 

України, відклали будь-які законодавчі зміни в цьому напрямку глибоко в 

шухляду. Скасування депутатської недоторканості це досить важливий крок 

України на шляху до подолання політичної корупції, так як депутати 

розумітимуть, що є значний ризик притягнення їх до відповідальності за 
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правопорушення у загальному порядку без згоди Голови Верховної Ради 

України та безлічі інших процесуальних дій. А так, розуміючи свою 

безкарність депутати діють так як завгодно їм, виходячи суто з міркувань про 

приватні інтереси. 

Не менш актуальним є також питання скорочення чисельності 

народних депутатів України. На наш погляд, значна кількість народних 

депутатів України  є однією з причин політичної корупції. Очевидно, що чим 

більше представників у парламенті, тим більша кількість приватних інтересів 

буде лобіюватись.  

Серед причин політичної корупції варто виділити - невиконання 

виборчих програм політичними партіями, які отримали місця у парламенті. 

Політики звикли перед виборами роздавати народу України обіцянки щодо 

проведення реформ, покращення рівня їх життя, а після обрання їх до 

парламенту забувати про їх виборчу програму. Така ситуація призводить до 

того, що вся політична діяльність депутатів спрямована на приватні справи, 

розвиток власного бізнесу, просування близьких і знайомих осіб до влади. 

Вказане можна подолати шляхом запровадження відповідальності за 

невиконання виборчої програми. Цілком логічно, що виконати програму на 

100%  не завжди можливо в силу не лише суб’єктивних, а перш за все, 

об’єктивних причин. Але чому не взяти за мінімум хоча 50-60% виборчої 

програми політичних партій. У разі невиконання цього відсотка депутати, які 

входять до політичних партій мають бути притягненні до відповідальності, 

адже народ України обрав їх до парламенту саме для того, щоб вони 

виконували свої обіцянки, а не займалися незрозуміло чим. Для цього 

потрібно передбачити на законодавчому рівні реєстрацію виборчих програм 

політичних партій як офіційних документів, виконавцями яких і є відповідні 

політичні партії. Звичайно, складнощі можуть виникнути в процесі 

прийняття закону, так як ми вже зазначали, що депутати не готові працювати 

на суспільство та державу, а тому всіма можливим способами будуть 

відстоювати власні інтереси і відстрочувати його прийняття. 
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Політична корупція в Україні нерозривно пов’язана з фінансуванням 

політичних партій. Під час виборів політичні партії витрачають багатозначні 

суми на проведення агітації та отримання підтримки виборців. Така 

фінансова підтримка досить часто надається впливовими бізнесменами, які 

мають намір потрапити до парламенту та захищати, примножувати свій 

бізнес. І маємо ситуацію, коли бізнесмен фінансує партію, щоб вона показала 

себе до виборів з найкращого боку, отримала необхідну кількість голосів, 

пройшла до парламенту, а партія взамін надає такому «меценату» місце в 

політичній партії, а відповідно і в парламенті. Це призводить до досить 

пагубних наслідків, в першу чергу для населення держави, оскільки саме 

приватні інтереси народних депутатів, а не загальнодержавні є домінуючими 

в політиці.  

Фінансування політичних партій бізнесменами супроводжує партію 

протягом часу її існування і не останню роль тут відіграють офшорні 

компанії.  

Офшор можна охарактеризувати як територію, яка приваблює 

відсутністю оподаткування, грою різних юрисдикцій, примітивним 

законодавством та підвищеним рівнем фінансової конфіденційності. При 

цьому першочергове призначення офшорних зон – залучення інвесторів на 

територію держави, до якої належать такі зони зі створенням для них 

максимально вигідного інвестиційного клімату. І лише через певний час 

стало очевидним, що офшори  це досить вигідний інструмент у руках 

сучасних політиків, який працює вже не на розвиток держави, а на їх 

приватні інтереси. 

Світ щороку втрачає через офшори від 7 до 20 трильйонів доларів, 

тобто близько 10% світової економіки. І це в тому числі гроші нашої 

держави, які потрібні для охорони здоров’я, оборони, для шкіл та 

університетів, але розміщені в невідомих нам офшорах «добросовісними» 

депутатами, через що ми не можемо отримати з них податки чи притягнути їх 

до відповідальності за відмивання коштів одержаних злочинним шляхом. А 



45 

результат очевидний: дефіцит бюджетних коштів і зростання в офшорах 

рахунків народних депутатів. 

Цілком зрозуміло, що відслідкувати всі офшорні компанії народних 

депутатів, операції з коштами, які ними здійснюються неможливо в силу 

відсутності законодавчого механізму. А хіба ж народні депутати будуть 

створювати механізм, який буде протидіяти їх офшорним компаніям? 

Відповідь очевидна, а ситуація, яка склалася у грудні 2014 року лише 

підтверджує її. Тоді ЗМІ не могли обійти цю тему і вона швидко набула 

розголосу. Пов’язана вона з тим, що Прем’єр-міністр України зробив заяву 

про боротьбу з офшорними компаніями, але законопроект не зміг навіть 

потрапити до парламенту для голосування, а через деякий час в деклараціях 

народних депутатів України з’явилась значна сума доходів. В мережі 

Інтернет можна побачити безліч таких ситуацій, навіть депутатів та перелік 

компаній, які в них є.  

Змінити це можна лише шляхом закріплення на законодавчому рівні 

заборони народним депутатам мати офшорні компанії, так як, чинними 

нормативно-правовим актами це не заборонено. Але тут знову ж таки може 

виникнути ситуація, коли офшорні компанії депутати будуть оформляти на 

членів своїх родин та інших близьких осіб, а тому для того, щоб ефективно 

боротися з депутатським офшорними компаніями варто передбачити 

усунення усіх можливостей для їх причетності до такої діяльності. При 

цьому таке усунення можливостей, за прикладом Японії, де заборонено мати 

офшорні компанії, має торкатися чиновника як під час служби, так і після 

звільнення. 

Боротьба з офшорами можлива також іншими методами. В Німеччині, 

зокрема, посадові особи, які мають намір придбати офшорну компанію чи 

вивести кошти з держави мають довести «чесність» таких коштів. В Україні 

ж все навпаки, правоохоронні органи доводять їх «нечесність», що значно 

ускладнює ситуацію і потребує значних зусиль та часу для отримання 

відповідних доказів. 
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Звичайно протидія офшорним компаніям на державному рівні це добре, 

але починатися вона має перш за все з міжнародного рівня, адже вся світова 

спільнота зацікавлена в тому, щоб діяльність офшорних компаній була більш 

прозорою і з’явилася хоча б якась можливість притягнути до 

відповідальності правопорушників. Парадокс ситуації лише в тому, що чим 

більше на міжнародному рівні створюється умов для прозорої діяльності всіх 

структур в тому числі і офшорів, тим більш складні механізми приховування 

інформації і коштів з’являються. Зокрема, у 2010 році на законодавчому рівні 

США було запроваджено обов’язок компаній, які знаходяться в офшорних 

зонах США надавати інформацію про операції з коштами та їх власників на 

вимогу податкових органів держави, але така норма виявилась недієвою.  

На сьогодні, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон 

про боротьбу з офшорами, який за прогнозами політиків і експертів протягом 

трьох років має повернути до державного бюджету близько 20 млрд грн. 

Хоча варто відмітити, що цей закон є загальним та стосується всіх офшорних 

компаній, коли доцільніше було б дещо обмежити депутатів, які є 

власниками багатьох офшорних компаній.  

Питання прозорості фінансування політичних партій України набуло 

актуальності також в аспекті впровадження державного фінансування. Досвід 

державного фінансування партій давно знайомий зарубіжним країнам, 

зокрема у Франції відповідно до Закону «Про фінансування політичних 

партій» (1990) обмежено надання коштів, у тому числі на проведення 

виборчих кампаній від фізичних та юридичних осіб, а державне 

фінансування політичних партій надається пропорційно кількості місць, які 

вони отримали у парламенті. Окрім цього згідно із Законом Сегена (1995) 

кожен депутат Національних зборів Франції після свого обрання має надати 

фінансові рахунки про кошти, витрачені на передвиборчу компанію, а також 

«декларацію честі» із вказівкою розмірів особистої власності. У разі 

перевищення граничних лімітів витрат кожного кандидата на виборах 

спричиняє анулювання результатів виборів, а порушники втрачають право на 

отримання субсидій з державного бюджету.  



47 

У Фінляндії згідно з Законом «Про політичні партії» (2001) та Законом 

«Про обнародування джерел фінансування передвиборчих кампаній» (2003) 

існує державне і приватне фінансування політичних партій. При цьому 

державне фінасування надається для здійснення діяльності, проведення 

передвиборчих кампаній, забезпечення роботи парламентських груп тих 

партій, які представлені в парламенті. 

Закон Румунії «Про фінансування політичних партій та виборчих 

кампаній» (2015) передбачає фінансування виборчих кампаній виключно за 

рахунок коштів державного бюджету, з можливістю залучення коштів від 

фізичних та юридичних осіб, але тільки через завірені нотаріусом документи. 

На сьогодні, Верховна Рада України також схвалила закон про 

бюджетне фінансування політичних партій, за яким передбачено надання 

державного фінансування політичним партіям, які на останніх виборах 

отримали не менше 2% голосів виборців. Враховуючи те, що народ України 

не дуже схвально ставиться до нововведення, можна запропонувати дещо 

інший механізм фінансування політичних партій, який забезпечуватиме 

більш високий рівень прозорості діяльності, в тому числі фінансування 

партій. Чому на законодавчому рівні не можна передбачити надання 

фінансової підтримки лише тим партіями, які за попередній рік виконали 

хоча б 50-60% плану своєї діяльності, який в першу чергу, дійсно 

спрямований на задоволення загальнодержавних інтересів. Якщо партія не 

працює то вибачте – скасування реєстрації. Зрозуміло всі почнуть говорити 

про обмеження принципу політичного плюралізму. Але про який політичний 

плюралізм можна говорити, коли партія не виконує хоча б мінімуму від 

програми своєї діяльності? Навіщо тоді вона взагалі існує? Якщо політична 

партія дійсно створена для досягнення загальнодержавних цілей, а її вище 

керівництво є народними депутатами України, то будь-ласка працюйте не на 

приватні інтереси, а на суспільство, яке вас обрало. Очевидно, що побачивши 

конкретний результат діяльності політичної партії виборці і так підтримають 

таку партію на виборах. А межа в 2% голосів досить сумнівний критерій, 

оскільки купити такі голоси для політичної партії не складно, що знову ж 
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таки лише провокуватиме політичну корупцію. Хоча зважаючи на те, що 

законом передбачено можливість політичної партії відмовитись від 

державного фінансування, рівень політичної корупції точно не зменшиться. І 

хай вже залишаться ті 2%, більш суттєвим є те, що партія може відмовитися 

від державного фінансування і далі існувати на кошти «меценатів» з 

офшорних компаній. Це створить ще більшу плутанину, за які кошти 

фінансується та чи інша партія.  

На наш погляд, потрібно передбачити або виключно державне 

фінансування за результатами «атестації» політичних партій або взагалі не 

впроваджувати начебто досвід зарубіжних країн.  

Таким чином, поява політичної корупції обумовлена різними 

причинами, але для більшості країн наріжним каменем стало саме 

фінансування політичних партій. На сьогодні більшість держав використали 

досвід Франції, перейшовши до державного фінансування політичних партій 

і Україна не виняток. Однак проект закону, який передбачає державне 

фінансування політичних партій України містить у собі нові можливості для 

існування і розвитку політичної корупції. При цьому більше уваги доцільно 

приділити саме боротьбі з фінансуванням політичних партій за рахунок 

бізнесменів-політиків, які є власниками багатьох офшорних компаній. Та і 

взагалі розірвати роками сформований зв'язок між бізнесом і політикою, які 

мають існувати окремо. Враховуючи те, що більшість причин політичної 

корупції так чи інакше пов’язані з діяльністю політичних партій, які 

представлені у парламенті, головним бенефіціаром є, на наш погляд, 

Верховна Рада України, яка до того ж в умовах парламентсько-

президентської форми правління має широкі можливості та повноваження на 

політико-правовій сфері нашої держави. 

Станом на початок 2000-х років індекс корупції в країнах СНД значно 

перевищував такий же показник в будь-який інший частині світу. Вже 

ближче до 2010 року, за даними Організації економічного співробітництва та 

розвитку, рівень попиту на хабарі в країнах колишнього Радянського Союзу 

знизився, що дозволило випередити Африку в світовому рейтингу. 
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Безумовно, не слід розглядати цей факт як предмет для гордості, проте він 

свідчить про деякі позитивні зміни в цій сфері. 

Аналізуючи стан корупції в досліджуваних нами державах, необхідно 

звернути увагу на такі характерні чинники і особливості: 

- відповідно до індексу сприйняття корупції Республіка Білорусь, 

Російська Федерація і Україна за станом на 2012 рік займають в світовому 

рейтингу відповідно 123, 133 і 144 місця; 

- спостерігаються деякі позитивні тенденції в антикорупційній політиці 

Республіки Білорусь, при цьому позиції України і Росії дещо погіршуються; 

- основними факторами, які впливають на високі корупційні показники 

країн СНД, є непрозорість і конструктивна складність чинного 

законодавства, а також складність проходження адміністративних процедур. 

На думку Дронова Р.В., ефективність реалізації антикорупційної 

політики в окремих країнах СНД безпосередньо залежить від ефективності 

спільної діяльності держав-членів у цій сфері, що обумовлено в першу чергу 

схожістю правових систем, територіальною близькістю, а також 

економічною і адміністративною взаємозалежністю. У зв'язку з цим виникає 

необхідність проведення комплексного дослідження антикорупційного 

законодавства та політики України, Росії та Білорусі. 

Отже, антикорупційне законодавство країн СНД включає в себе закони 

про боротьбу з корупцією, норми кримінальних кодексів, кодексів про 

адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, які 

встановлюють відповідальність за вчинення подібного роду правопорушень. 

При цьому законодавчі норми кожної держави-члена СНД мають свої 

особливості. Відмінність проявляється в наявності або відсутності повного 

переліку корупційних правопорушень, диференціації відповідальності за їх 

вчинення, а також в видах покарань.  

Для забезпечення максимальної ефективності правового регулювання 

кожна країна-учасник СНД в своєму законодавстві дає визначення поняття 

«корупція». Так, наприклад 1 липня 2011 року Верховною Радою України 

був прийнятий Закон України «Про запобігання та протидію корупції», яким 
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було покладено початок ряду змін в антикорупційному законодавстві 

України. При цьому стаття 1 Закону передбачає, що корупція - це 

використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з 

цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, що 

проявляється в: 

 - обіцянці (пропозиції), а також в прийнятті обіцянки / пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб; 

- наданні неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним 

(юридичним) особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим 

можливостей. 

Відповідно до Федерального закону Російської Федерації «Про 

протидію корупції» корупцією є такі діяння: зловживання службовим 

становищем; дача і одержання хабара; зловживання повноваженнями; 

комерційний підкуп; інше незаконне використання фізичною особою свого 

службового становища всупереч законним інтересам суспільства і держави з 

метою отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або 

послуг майнового характеру, інших майнових прав для себе або для третіх 

осіб; незаконне надання вигоди фізичним і юридичним особам. 

Згідно зі статтею 1 Закону Республіки Білорусь «Про боротьбу з 

корупцією», корупцією є умисне використання державною посадовою або 

прирівняною до нею особою або іноземною посадовою особою свого 

службового становища і пов'язаних з ним можливостей, поєднане: 

- з протиправним отриманням майна або іншої вигоди у вигляді 

послуги, покровительства, обіцянки переваги для себе або для третіх осіб; 

- підкупом державної посадової або прирівняної до неї особи або 

іноземної посадової особи шляхом надання їм майна або іншої вигоди у 

вигляді послуги, покровительства, обіцянки переваги. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що поняття корупції в 

законодавстві досліджуваних нами країн практично тотожні. У них єдине 

смислове навантаження, яка зводиться в основному до використання 
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службових повноважень для одержання незаконної вигоди всупереч 

інтересам суспільства і держави. 

При цьому відзначимо, що в Україні, Російській Федерації та 

Республіці Білорусь перелік корупційних правопорушень дещо відрізняється. 

Наприклад, в законодавстві України такий перелік чітко не визначений, 

тільки в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» надано 

список статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України, які вимагають зміни в зв'язку з оновленням 

антикорупційного законодавства. Виходячи з цього, можна визначити такі 

види корупційних правопорушень в Україні: 

1. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності - ст. 172-4 КУпАП; 

2. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

дарунка (пожертви) - ст. 172-5 КУпАП; 

3. Порушення вимог фінансового контролю - ст. 172-6 КУпАП; 

4. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів -                             

ст. 172-7 КУпАП; 

5. Незаконне використання інформації, яка стала відома особі у зв'язку 

з виконанням службових повноважень - ст. 172-8 КУпАП; 

6. Невжиття заходів щодо протидії корупції - ст. 172-9 КУпАП; 

7. Зловживання владою або службовим становищем - ст. 364 КК 

України; 

8. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми - ст. 364-1 КК 

України; 

9. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу - ст. 365 КК України; 

10. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги - ст. 365-2 КК України; 

11. Службове підроблення - ст. 366 КК України; 
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12. Службова недбалість - ст. 367 КК України; 

13. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою - ст. 368 КК України; 

14. Незаконне збагачення - ст. 368-2 КК України; 

15. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми - ст. 368-3 КК України; 

16. Підкуп особи, яка надає публічні послуги - ст. 368-4 КК України; 

17. Пропозиція або надання неправомірної вигоди посадовій особі -                  

ст. 369 КК України; 

18. Зловживання впливом - ст. 369-2 КК України; 

19. Провокація підкупу - ст. 370 КК України. 

Особливістю антикорупційного законодавства України є те, що Кодекс 

України про адміністративні правопорушення містить окрему главу, що 

стосується даної сфери, в той час як Кримінальний кодекс корупційні 

правопорушення передбачає в рамках злочину в сфері службової та 

господарської діяльності. Таким чином, віднесення певних правопорушень в 

категорію корупційних залишається на розсуд вчених і юристів-практиків. 

Указом Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ 

Російської Федерації від 30 квітня 2010 року встановлено наступні критерії, 

за наявності яких те чи інше правопорушення можна віднести до категорії 

корупційних: 

- наявність належних суб'єктів кримінально караного діяння, до яких 

відносяться посадові особи, які виконують управлінські функції в 

комерційній або іншій організації, що діють від імені та в інтересах 

юридичної особи, а також в некомерційній організації, котра є державним 

органом, органом місцевого самоврядування, державним чи муніципальним 

установою; 

- зв'язок діяння зі службовим становищем суб'єкта, відступом від його 

прямих прав і обов'язків; 

- обов'язкова наявність у суб'єкта корисливого мотиву; 

- вчинення злочину тільки з прямим умислом. 
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Суттєвою проблемою антикорупційного законодавства Росії є 

розпорошеність відповідних статей по всьому кодексу, а не зосередженість в 

одній главі. 

Згідно з додатком спільної Постанови Генеральної Прокуратури 

Республіки Білорусь, Комітету державного контролю Республіки Білорусь, 

Оперативно-аналітичного центру при Президентові Республіки Білорусь, 

Комітету державної безпеки Республіки Білорусь № 5/8/1/34/6 від 31.01.2011 

року до корупційних злочинів відносяться: 

1. Розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями - 

ст. 210 КК РБ. 

2. Легалізація (відмивання) матеріальних цінностей, придбаних 

злочинним шляхом, вчинена службовою особою з використанням своїх 

службових повноважень - ч. 2 і ч. 3 ст. 235 КК РБ. 

3. Зловживання владою або службовими повноваженнями з корисливої 

або іншої особистої зацікавленості - ч. 2 і ч. 3 ст. 424 КК РБ. 

4. Бездіяльність посадової особи з корисливої або іншої особистої 

зацікавленості - ч. 2 і ч. 3 ст. 425 КК РБ. 

5. Перевищення влади або службових повноважень, вчинене з 

корисливою або іншої особистої зацікавленості - ч. 2 і ч. 3 ст. 426 КК РБ. 

6. Незаконне участь у підприємницькій діяльності - ст. 429 КК РБ. 

7. Одержання хабара - ст. 430 КК РБ. 

8. Дача хабара - ст. 431 КК РБ. 

9. Посередництво у хабарництві - ст. 432 КК РБ. 

10. Зловживання владою, перевищення влади або бездіяльність влади, 

скоєні з корисливої або іншої особистої зацікавленості - ст. 455 КК РБ. 

При аналізі антикорупційного законодавства країн-учасниць СНД 

необхідно також звернути увагу на те що заходи спрямовані на запобігання і 

протидію корупції досить схожі між собою у всіх досліджуваних країнах, за 

винятком деяких аспектів, які є особливостями антикорупційної політики та 

політичного устрою. 

Наприклад, особливістю української антикорупційної системи є 
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функціонування державного реєстру осіб які вчинили корупційні 

правопорушення. Відповідно до Закону України «Про запобігання та 

протидію корупції» Міністерством юстиції України здійснюється ведення 

реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення. 

Законодавство України та Російської Федерації виділяє такі види 

відповідальності за корупційні правопорушення, як адміністративна та 

кримінальна. У той час як законодавство Республіки Білорусь не має 

диференціації відповідальності за корупційні діяння, а передбачає виключно 

кримінальну відповідальність. Крім корупційних правопорушень всередині 

держави існує транснаціональна корупційна злочинність, організована на 

різних рівнях. Дослідники з європейських країн наполягають на необхідності 

впровадження політичних заходів на оперативному рівні в доповненні до 

норм національного законодавства. 

Таким чином, в ході дослідження було проаналізовано законодавство 

України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, яке передбачає заходи 

боротьби з корупцією та встановлює відповідальність за корупційні діяння.  

До загальних елементів антикорупційного законодавства країн СНД 

можна віднести: 

1. Визначення поняття «корупція» в законодавстві України, Росії, 

Білорусі є фактично тотожними. 

2. Законодавство зазначених країн встановлює однаковий перелік видів 

покарань за корупційні діяння. У нього входять: штраф, виправні роботи, 

обмеження волі, позбавлення волі, конфіскація (загальна і спеціальна), 

позбавлення права займати певні посади або займатися певними видами 

діяльності. Відмінними ж аспектами в даному контексті є лише обсяг 

покарань. 

До головних відмінностей в антикорупційному законодавстві країн 

СНД можна віднести: 

1. Перелік корупційних правопорушень чітко визначено в 

антикорупційному законодавстві Білорусі, зовсім не визначено в Україні, і 

досить туманно визначено в законодавстві Російської Федерації (віднесення 
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злочину до корупційного залежить від відповідності даного злочину 

критеріям, встановленим в Указі Генеральної Прокуратури та Міністерства 

внутрішніх справ Російської Федерації від 30 квітня 2012 року). 

2. Наявність диференціації відповідальності за корупційні діяння, ще 

одна відмінність антикорупційного законодавства країн СНД. В Україні і 

Російській Федерації відповідальність за корупційні діяння ділиться на 

адміністративну і кримінальну (також можливе накладення дисциплінарних 

стягнень за незначні порушення), а в Республіці Білорусь встановлюється 

тільки кримінальна відповідальність. 

3. Різні способи визначення обсягу покарання у вигляді штрафу за 

корупційні діяння. В Україні штраф як вид адміністративної, так і 

кримінальної відповідальності прив'язаний до неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян. У Російській Федерації штрафи встановлюються в 

залежності від заробітної плати або розміру суми хабара. Також можливий 

такий розмір штрафу, який встановлюється у фіксованій грошовій сумі. У 

Республіці Білорусь розмір штрафу встановлюється на розсуд суду з 

урахуванням базової величини, встановленої на день постановлення вироку. 

Провівши порівняльний аналіз антикорупційного законодавства країн 

СНД можна запропонувати наступні шляхи удосконалення антикорупційної 

політики в Україні: 

1. Чітко визначити в законодавстві України перелік корупційних 

правопорушень. 

2. Посилити заходи адміністративної та кримінальної відповідальності 

за корупційні правопорушення. 

3. Розробити єдиний механізм використання міжнародних інструментів 

взаємну правову допомогу в ході притягнення до відповідальності за 

корупційні правопорушення, пов'язані з перетином кордону. 

4. На прикладі Російської Федерації, створити механізм взаємодії 

правоохоронних, інших органів державної влади з громадськими та 

парламентськими комісіями, з громадянами та інститутами громадянського 

суспільства для боротьби з корупційними правопорушеннями. 
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Висновки 

 

Дослідження забезпечення безпеки фінансової сфери України 

дозволили сформулювати такі положення теоретичного та прикладного 

значення. 

Захист фінансової системи держави є важливим в умовах становлення 

України як демократичної та правової держави, подолання економічної кризи 

та ефективного виконання органами державної влади завдань та функцій, що 

на них покладені. Однак аналіз діяльності правоохоронних органів як 

суб’єктів захисту фінансової системи держави, серед яких Національна 

поліція, Служба безпеки України, підрозділи податкової міліції Державної 

фіскальної служби України, Національне антикорупційне бюро України та 

норм законодавства що регламентує їх статус, свідчить про існування ряду 

недоліків їх діяльності безпосередньо у сфері захисту ними фінансових 

інтересів держави.  

Зважаючи на вище вказане та беручи до уваги позитивний досвід 

зарубіжних держав, зокрема Італії, для України перспективним видається 

формування нового правоохоронного органу, так званої Фінансової поліції 

України із переданням їй функцій щодо захисту фінансової безпеки нашої 

держави, що наразі роздроблені між вище вказаними органами. Таким чином, 

новостворений правоохоронний орган Фінансова поліція України буде 

одночасно зосереджувати в своїх повноваженнях функції податкової міліції, 

фінансової розвідки та оперативно-розшукової діяльності в сфері протидії 

економічним злочинам. Фінансова поліція України повинна бути утворена у 

якості відокремленого правоохоронного органу та підпорядковуватись 

Міністерству фінансів України. До компетенції  даного правоохоронного 

органу слід віднести розслідування податкових та митних правопорушень, 

відмивання грошей, злочинів у банківській і бюджетній сферах.  

Як наслідок, після зосередження у віданні новоствореного органу всіх 

відповідних зазначених функцій, Міністерство фінансів України матиме 

змогу координувати розслідування злочинів, вчинення яких загрожує 

фінансово-економічній безпеці нашої держави, таких як ухилення від сплати 

податків, розкрадання державного майна, порушення в сферах державних 

закупівель, порушення в банківській сфері, соцстрахування і пенсійного 

забезпечення,. виготовлення та збут підроблених грошей, цінних паперів, 

акцизних марок, за допомогою чого буде вирішено проблему дублювання 

функцій правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною 

злочинністю та забезпечено ефективний захист громадського порядку в 

нашій державі. 
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Додаток В 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про Фінансову поліцію 

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Фінансової 

поліції, інших осіб, з якими вона взаємодіє. 

 

РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) економічна безпека держави – складова національної безпеки 

держави, при якій шляхом реалізації правильної фінансової політики 

забезпечується захищеність економіки держави від внутрішніх і зовнішніх 

загроз, її стабільний економічний розвиток та відсутність будь-яких ризиків; 

2) фінансова безпека держави – складова економічної безпеки держави, 

стан фінансової системи держави, при якому створюються необхідні умови 

для стабільного соціально-економічного розвитку держави, а також 

забезпечується стабільність фінансової системи держави та її стійкість до 

негативного впливу від можливих загроз; 

3) фінансова система держави – сукупність окремих пов’язаних між 

собою фінансових інститутів, які здійснюють та регулюють фінансову 

діяльність держави; 

4) детектив (старший детектив) Фінансової поліції – посадова особа 

Фінансової поліції, яка має спеціальне звання та уповноважена в межах 

компетенції, передбаченої Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати 

збір інформації про готування до вчинення або вчинення злочинів з 

відкритих джерел, інформаційних ресурсів обмеженого доступу та шляхом 

проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового 

розслідування злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової 

поліції. 
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Стаття 2. Статус Фінансової поліції 

1. Фінансова поліція – це центральний орган виконавчої влади який 

реалізує державну політику щодо забезпечення запобігання, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття правопорушень у сфері фінансової 

та економічної безпеки, що віднесені до його підслідності відповідно до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

процесуального кодексу України. 

2. Особливості статусу Фінансової поліції обумовлюються її 

завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом 

та іншими законами України, і полягають, зокрема, в особливому порядку 

призначення та звільнення керівника цього органу, підпорядкованості, 

підконтрольності та звітування перед наглядовими органами, особливостях 

структури, а також засадах діяльності цього органу, наданні спеціальних 

повноважень та соціальних гарантій, охороні особистих і майнових праві 

працівників Фінансової поліції на рівні з працівниками інших 

правоохоронних органів. 

3. Діяльність Фінансової поліції спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі – 

Міністр). 

 

Стаття 3. Завдання Фінансової поліції 

1. Основними завданнями Фінансової поліції у межах визначеної 

законодавством компетенції є забезпечення запобігання, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття правопорушень у сфері захисту 

фінансової та економічної безпеки, що віднесені до його підслідності. 

2. Забезпечує безпеку працівників Фінансової поліції їх захист від 

протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків. 

3. Здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припинення 

корупційних правопорушень з боку працівників Фінансової поліції, а також 
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проведення адміністративного провадження у справах про корупційні 

правопорушення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

Стаття 4. Правова основа діяльності Фінансової поліції 

1. У своїй діяльності Фінансова поліція керується Конституцією 

України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства 

внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами. 

 

Стаття 5. Міжнародне співробітництво Фінансової поліції 

1. Взаємовідносини у сферах діяльності Фінансової поліції з 

відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями 

базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та 

правилах міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

2. Працівники Фінансової поліції у випадках і порядку, передбачених 

законодавством, можуть направлятися до міжнародних організацій, 

іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення 

координації співробітництва з питань, що віднесені до повноважень 

Фінансової поліції. 

3. Працівники Фінансової поліції у випадках і порядку, передбачених 

законодавством, можуть залучатися до участі в міжнародних заходах, 

пов’язаних із забезпеченням захисту фінансової та економічної безпеки 

держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом. 

4. Фінансова поліція уповноважена залучати іноземних експертів та 

фахівців як консультантів щодо підвищення ефективності роботи у 

конкретних справах та для вдосконалення процесів своєї діяльності.  

5. Порядок відрядження, фінансування та перебування іноземних 

фахівців для консультування Фінансової поліції, а також працівників 

Фінансової поліції для участі в міжнародних заходах, пов’язаних із 
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забезпеченням фінансової та економічної безпеки держав, а також 

міжнародних заходах з обміну досвідом, визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

6. Фінансова поліція здійснює міжнародне співробітництво в межах 

своєї компетенції та виконує умови міжнародних договорів України, що 

належать до сфер діяльності Фінансової поліції. 

 

Стаття 6. Взаємодія Фінансової поліції із правоохоронними 

органами, органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та іншими особами 

1. Фінансова поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з 

правоохоронними органами, іншими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, а також іншими особами відповідно до Закону та 

інших нормативно-правових актів.  

2. Взаємодія Фінансової поліції з органами, що входять до системи 

органів Міністерства фінансів України здійснюється у порядку, 

затвердженому Кабінетом міністрів України. 

 

Стаття 7. Гарантії незалежності Фінансової поліції 

1. Незалежність Фінансової поліції від незаконного втручання органів 

державної влади, органів місцевого у її діяльність гарантується, зокрема, 

визначеними цим та іншими законами: 

- спеціальним статусом Фінансової поліції, особливим порядком 

визначення її загальної структури, фінансування та організаційного 

забезпечення діяльності; 

- особливим порядком добору, призначення та звільнення начальника 

Фінансової поліції, його першого заступника та заступника начальника 

Головного управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, 

працівників, які мають спеціальні звання, а також вичерпним, визначеним 

законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень; 
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- конкурсними засадами відбору державних службовців Фінансової 

поліції; 

- визначеним законом порядком здійснення повноважень Фінансової 

поліції та її працівниками; 

- колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом 

Фінансової поліції; 

- забороною незаконного втручання у здійснення повноважень 

працівників Фінансової поліції; 

- належною оплатою праці працівників Фінансової поліції і 

соціальними гарантіями; 

- підпорядкованістю посадових осіб Фінансової поліції лише прямому 

та безпосередньому керівнику; 

- правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників 

Фінансової поліції, їхніх близьких родичів.  

 

РОЗДІЛ ІІ 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ 

Стаття 8. Верховенство права 

1. Фінансова поліція у своїй діяльності керується принципом 

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави.  

2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини. 

 

Стаття 9. Дотримання прав та інтересів фізичних і юридичних осіб 

1. Під час виконання своїх завдань Фінансова поліція забезпечує 

дотримання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, гарантованих 

Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і 

сприяє їх реалізації. 
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2. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на 

підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за 

нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань 

Фінансової поліції. 

3. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має 

бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута 

або немає необхідності подальшого їх застосування. 

4. У діяльності Фінансової поліції забороняються будь-які привілеї чи 

обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовною або іншими ознаками. 

 

Стаття 10. Позапартійність Фінансової поліції  

1. Використання Фінансової поліції України в партійних, групових чи 

особистих інтересах не допускається.  

2. Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають 

політичні цілі, у Фінансовій поліції України забороняється.  

3. На період служби чи роботи за трудовим договором членство 

співробітників Фінансової поліції України у таких об’єднаннях зупиняється. 

 

Стаття 11. Законність 

1. Фінансова поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та 

у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. 

2. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, 

посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша 

доцільність не можуть бути підставою для порушення працівниками 

Фінансової поліції Конституції та законів України. 

 

Стаття 12. Відкритість та прозорість 

1. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та 

прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України. 
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2. Здійснюється постійне інформування органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою 

діяльності. 

3. Фінансова поліція забезпечує доступ до публічної інформації, 

володільцем якої вона є у порядку та відповідно до вимог, визначених 

законом. 

 

Стаття 13. Політична нейтральність 

1. Фінансова поліція забезпечує захист прав та свобод людини 

незалежно від політичних переконань та партійної належності. 

2. Фінансова поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв 

чи позицій політичних партій та громадських об’єднань. 

3. В органах і підрозділах Фінансової поліції заборонено 

використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних 

партій, та провадити політичну діяльність. 

4. Працівникам Фінансової поліції заборонено висловлювати особисте 

ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових 

повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних 

цілях. 

 

Стаття 14. Взаємодія з населенням на засадах партнерства 

1. Діяльність Фінансової поліції здійснюється в тісній співпраці та 

взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 

об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх 

потреб. 

2. Рівень довіри населення до Фінансової поліції є одним із основних 

критеріїв оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів Фінансової 

поліції. 

3. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними 

соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 
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РОЗДІЛ IIІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ 

Стаття 15. Повноваження Фінансової поліції:  

1) приймає та реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про 

кримінальні та адміністративні правопорушення, віднесені до її підслідності, 

здійснює в установленому порядку їх перевірку та приймає щодо них 

передбачені законом рішення;  

2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, 

досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить 

дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до 

відшкодування заподіяних державі збитків;  

3) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень віднесених законом до її підслідності; 

4) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за 

правопорушення, віднесені до її підслідності; 

5) вживає заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, в межах повноважень, передбачених 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

6) готує та подає проекти нормативно-правових актів у сфері 

запобігання та боротьби з правопорушеннями, віднесеними законом до її 

компетенції; вносить пропозиції щодо формування державної політики у 

сфері забезпечення економічної безпеки та використання фінансових 

ресурсів держави через Міністра на розгляд Кабінету Міністрів України; 

7) на письмову вимогу одержує від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових 

та фізичних осіб інформацію та документи (або завірені їх копії) необхідні 

для реалізації повноважень Фінансової поліції в межах її завдань;  

8) ініціює проведення перевірок та ревізій компетентними органами 

щодо розслідування та розкриття правопорушень у сфері фінансової та 

економічної безпеки, що віднесені до його підслідності; 
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9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції Фінансової поліції, розробляє пропозиції щодо її 

удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету 

Міністрів України;  

10) бере участь в розробці проектів міжнародних договорів України у 

сфері запобігання та боротьби з правопорушеннями, віднесеними законом до 

її підслідності. 

11) здійснює правове співробітництво із компетентними органами 

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі 

законів та міжнародних договорів України. 

 

Стаття 16. Права Фінансової поліції:  

Службовим особам Фінансової поліції для виконання покладених на 

них обов’язків надається право: 

1) заводити оперативно-розшукові справи та здійснювати на підставах 

установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи у 

порядку визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»; 

2) вносити не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після виявлення з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; 

3) при вчиненні адміністративного правопорушення складати протокол 

про вчинення адміністративного правопорушення на підставі Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; 

4) з метою перевірки інформації про вчинені правопорушення 

відбирати пояснення та витребовувати документи (або завірені їх копії) у 

представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб; 
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5) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням 

або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові 

до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень; 

6) здійснювати правове співробітництво з компетентними органами 

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі 

законів та міжнародних договорів України; 

7) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на 

договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності 

цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають 

допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні 

правопорушень;  

8) вимагати від громадян, які порушують громадський порядок, 

припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 

повноважень Фінансової поліції, перевіряти у громадян при підозрі у 

вчиненні правопорушень, документи, що посвідчують їх особу, виносити на 

місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні 

правопорушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати 

передбачені чинним законодавством заходи примусу; 

9) зберігати, носити і застосовувати у відповідності з чинним 

законодавством України спеціальні засоби та зброю. 

10) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені 

або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати 

ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у 

встановленому законом порядку; 

11) брати участь у міжнародних слідчих групах, залучати до роботи 

іноземних експертів у боротьбі з фінансовими та економічними злочинами; 

12) користуватися безоплатно всіма видами громадського транспорту 

міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним 

транспортом. Під час службових відряджень працівники Фінансової поліції 
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мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і 

розміщення в готелях при пред’явленні службового посвідчення і 

посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони 

забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць; 

13) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і 

безоплатно засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і 

організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, - за їх згодою;  

14) користуватися безоплатно засобами масової інформації, з метою 

попередження, виявлення та встановлення обставин вчинення 

правопорушень та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку осіб 

підозрюваних у вчиненні правопорушень, та з іншою метою, що пов’язана з 

необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і 

організаціям у зв’язку з виконанням покладених на Фінансову поліцію 

обов’язків;  

15) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків 

транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, 

військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів 

дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і 

організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до 

місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які 

підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що 

потребують термінової медичної допомоги; 

16) виконувати в межах своєї компетенції запити та доручення 

правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції 

відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а 

також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом 

яких є Україна; 

17) морально і матеріально заохочувати співробітників Фінансової 

поліції України та інших осіб за заслуги відповідно до Указу Президента 

України «Про відомчі заохочувальні відзнаки», Дисциплінарного статуту 

органів внутрішніх справ України; 
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18) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах 

кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких 

установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення 

виконання повноважень Фінансової поліції; 

19) викликати громадян і службових осіб у зв’язку з матеріалами, що 

знаходяться в їх провадженні; 

20) за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по 

нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 

діяльності, а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням 

прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати 

предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та 

розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, 

каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під 

охорону, а також вилучати предмети і документи в порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

21) здійснювати відповідно до законодавства профілактику 

правопорушень у фінансовій та економічній сферах; 

22) у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати 

захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів 

заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання 

оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров’ю, 

житлу чи майну; 

23) виконувати у передбачених законодавством випадках і в межах 

своєї компетенції постанови прокурора, слідчого, рішення слідчого судді, 

суду; 

24) проводити аудіо-, відео-, фотофіксацію як допоміжний засіб 

попередження протиправних дій та розкриття правопорушень; 

25) за дорученням слідчого органу досудового розслідування, 

прокурора проводити або брати участь у проведенні процесуальних дій у 

кримінальному провадженні та виконувати ухвали слідчого судді, суду про 
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привід учасників кримінального провадження у порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

26) входити безперешкодно у будь-який час доби:  

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в 

тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення правопорушень, 

переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушень, при 

стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;  

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі 

переслідування правопорушника або припинення правопорушення, що 

загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших 

надзвичайних обставинах;  

в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під домашнім 

арештом або адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання 

встановлених судом обмежень. 

27) знайомитися в державних органах, органах місцевого 

самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями 

інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та 

розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Фінансової поліції, у тому числі такими, що містять інформацію 

з обмеженим доступом; 

28) проводити огляд земельних ділянок, житлових та нежитлових 

приміщень, транспортних засобів, предметів та речей громадян, за їхньою 

згодою, з метою виконання покладених на них обов’язків; 

29) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього 

приміщеннях осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення, 

обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, 

засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на 

строки і в порядку, передбачені законом, осіб, щодо яких як запобіжний захід 

обрано взяття під варту, - на строк, встановлений судом, але не більше десяти 

діб, а також осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника 
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Фінансової поліції, - до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 

години; 

30) за рішенням суду в присутності понятих, керівників та 

уповноважених осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо 

яких проводиться перевірка, вилучати оригінали документів, що свідчать про 

правопорушення (із залишенням копій вилучених документів), зразки 

сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду - в присутності 

понятих, керівників та уповноважених осіб підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати 

документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок Фінансової поліції 

робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, 

опису документів, з яких виготовлено копії, за рішенням суду опечатувати 

каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого 

опечатування, зазначеного в протоколі;  

Фінансова поліція може від імені України надавати міжнародні 

доручення щодо проведення оперативно-розшукових, слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) дій, укладати угоди про співробітництво з 

питань її повноважень з іноземними і міжнародними правоохоронними 

органами та організаціями, звертатися від імені України до іноземних 

державних органів в установленому законодавством України та відповідних 

держав порядку тощо. 

Фінансова поліція може створювати та брати участь у міжнародних 

слідчих групах відповідно до цього закону та інших законодавчих актів та 

міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів у 

боротьбі з правопорушеннями у фінансово-економічній сфері, мати інші 

повноваження, пов’язані з виконанням нею своїх обов’язків. 

 

Стаття 17. Використання Фінансовою поліцією інформаційних 

ресурсів 

1. Фінансова поліція наповнює бази (банки) даних, що входять до 

єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.  
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2. Фінансова поліція має безпосередній оперативний доступ до 

інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за 

обов’язковим дотриманням Закону України «Про захист персональних 

даних». 

3. Інформація про доступ до бази (банку) даних повинна фіксуватися та 

зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з 

інформацією про працівника Фінансової поліції, який отримав доступ, та про 

обсяг даних, доступ до яких було отримано. 

 

РОЗДІЛ IV 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ 

Стаття 18. Структура Фінансової поліції 

1. Систему Фінансової поліції складають центральний апарат, 

регіональні та місцеві підрозділи. До центрального апарату належить 

Головне слідче управління, Головне оперативне управління, Головне 

управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, Головне 

управління з міжнародного співробітництва, Головне управління з 

інформаційно-аналітичної роботи, які є самостійними структурними 

підрозділами та підпорядковуються начальнику Фінансової поліції України. 

Регіональні структури Фінансової поліції в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі складаються із слідчих 

управлінь, оперативних управлінь, управлінь внутрішньої безпеки та 

боротьби з корупцією, відділів з міжнародного співробітництва, відділів з 

інформаційно-аналітичної роботи. 

В районах, містах та районах у містах створюються місцеві підрозділи 

Фінансової поліції. 

Регіональні підрозділи Фінансової поліції в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють їх начальники, які 

підпорядковуються начальнику Фінансовій поліції України. 
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Місцеві підрозділи Фінансової поліції в районах, містах та районах у 

містах очолюють їх начальники, які підпорядковуються начальникам 

регіональних підрозділів Фінансовій поліції. 

2. Гранична чисельність центрального апарату, регіональних та місцевих 

підрозділів Фінансової поліції становить не більше 7000 осіб. Гранична 

чисельність особового складу може змінюватись, залежно від рівня 

злочинності, в контексті правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Фінансової поліції. 

3. Права і обов’язки, організація роботи та структура управлінь 

центрального апарату, регіональних та місцевих підрозділів, а також умови і 

порядок призначення на посади та звільнення з посад їх працівників 

визначаються положеннями, що затверджуються начальником Фінансової 

поліції України. 

4. Фінансова поліція є юридичною особою публічного права та 

здійснює свої повноваження безпосередньо і через регіональні та місцеві 

підрозділи. Фінансова поліція та її регіональні та місцеві підрозділи мають 

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

5. Положення про структурні підрозділи центрального апарату, 

регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції, крім положення про 

управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, затверджуються 

начальником Фінансової поліції. 

 

Стаття 19. Керівництво Фінансової поліції 

1. Керівництво Фінансовою поліцією здійснює начальник Фінансової 

поліції, його перший заступник та заступник. 

2. Начальник Фінансової поліції призначається на посаду та 

звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-

міністра України відповідно до пропозицій Міністра фінансів України. 

3. Перший заступник та заступник начальника Фінансової поліції 

призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром фінансів 

України за поданням начальника Фінансової поліції. 
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4. Начальником Фінансової поліції, першим заступником та 

заступником може бути громадянин України, який має повну вищу 

юридичну освіту, стаж роботи не менше п’яти років, досвід роботи на 

керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях, 

незалежно від форми власності, у тому числі за кордоном, або міжнародних 

організаціях не менше ніж три роки, володіє державною та іноземною мовою, 

яка є однією з офіційних мов Ради Європи і здатний за своїми діловими та 

моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я 

виконувати відповідні службові обов’язки. 

Для цілей цього Закону: 

1) вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території 

колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або освітнього ступеня магістра, а також вища освіта за 

відповідним освітнім ступенем, здобута в іноземних державах; 

2) стажем роботи є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття 

нею вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

освітнім ступенем магістра, а також вищої освіти за відповідним освітнім 

ступенем, здобутої в іноземних державах. 

5. Не може бути призначена на посаду начальника Фінансової поліції, 

його першого заступника та заступника особа, яка впродовж двох років до 

подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від 

тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії або 

знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною 

партією. 

6. Начальник Фінансової поліції, перший заступник та заступник 

призначаються строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може 

обіймати цю посаду два строки підряд. 

 

Стаття 20. Порядок конкурсного відбору та призначення 

начальника, першого заступника та заступника начальника Фінансової 

поліції 
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1. Кандидати на посаду начальника, першого заступника, заступника 

начальника Фінансової поліції визначаються комісією з проведення конкурсу 

на зайняття посад у Фінансовій поліції (далі – конкурсна комісія) відповідно 

до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття таких посад (далі 

– конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають 

вимогам, визначеним у частині четвертій та п’ятій статті 19 цього Закону. 

2. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія.  

3. До складу конкурсної комісії не можуть входити особи, які є 

працівниками Фінансової поліції або будь-яким іншим чином пов’язані з 

Фінансовою поліцією трудовими відносинами. 

4. До складу конкурсної комісії входять 9 осіб: 

1) три особи, запропоновані громадською радою при Фінансовій 

поліції; 

2) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету 

Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання 

організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової 

діяльності; 

3) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету до 

предмету відання якого належать питання системи оподаткування, 

загальнодержавні податки і збори; 

4) дві особи – визначені Міністерством; 

5) дві особи – визначені Національним агентством з питань запобігання 

корупції. 

Не можуть бути членами комісії особи, зазначені у пунктах 1-3 частини 

першої статті 26 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її 

складі не менше шести осіб. 

5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на 

засіданні конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти її членів. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/print1443642328306636#n159
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6. Голова та секретар конкурсної комісії обираються нею з числа членів 

конкурсної комісії. 

Роботу конкурсної комісії забезпечує підрозділ, що здійснює 

забезпечення діяльності Міністерства. 

7. Конкурсна комісія: 

1) визначає регламент своєї роботи; 

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу; 

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі; 

4) за результатами професійного тестування та психофізіологічного 

опитування із застосуванням поліграфа, проведення спеціальної перевірки, 

передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», і перевірки, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади», відбирає кандидатів, 

з якими проводить на своєму засіданні співбесіду з метою визначення 

відповідності професійних, морально-етичних, організаційних та інших 

здібностей кандидатів, необхідних для виконання службових обов’язків, під 

час перебування на відповідній посаді у Фінансовій поліції. 

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які 

пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, одного 

кандидата на кожну з посад, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної 

комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання 

службових обов’язків;  

6) вносить подання Кабінету Міністрів України щодо призначення 

кандидата на посаду Начальника Фінансової поліції, його першого 

заступника, та заступника; 

7) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у 

конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для 

проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї статті 

перевірок, та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для подання 

на призначення Кабінетом Міністрів України; 

8) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у 

зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до начальника 
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Фінансової поліції, його заступників, начальника головного управління 

внутрішнього контролю або непроходженням відібраними кандидатами 

спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про 

очищення влади». 

8. Конкурсна комісія формується у порядку, визначеному цим Законом, 

не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень начальника 

Фінансової поліції або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його 

повноважень (звільнення), чи припинення повноважень його заступників. 

9. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів 

масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і 

трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із 

засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Міністерства. 

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника Фінансової поліції, його 

заступників, інших працівників в загальнодержавних друкованих засобах 

масової інформації, на офіційному веб-сайті Фінансової поліції (або 

Міністерства до створення веб-сайту Фінансової поліції) не пізніше ніж за 

десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі. 

Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії 

оприлюднюється не пізніше ніж за 48 годин до його початку. 

10. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в 

оголошенні строк такі документи: 

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення 

спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних»; 

2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за 

наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості 

про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську 

роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у 

тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних 
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відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню 

заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу 

електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було 

оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом 

України «Про запобігання корупції»; 

4) інші документи, передбачені законами України «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції». 

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають 

оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку 

подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Міністерства, крім 

відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний 

номер телефону, адресу електронної пошти кандидата. 

11. Кабінет Міністрів України призначає на посаду начальника 

Фінансової поліції, його першого заступника та заступника відібраних 

конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення 

відповідного подання. 

 

Стаття 21. Повноваження начальника Фінансової поліції 

1. Начальник Фінансової поліції: 

1) очолює Фінансову поліцію та здійснює керівництво її діяльністю, 

несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 

2) організовує роботу Фінансової поліції, визначає обов’язки першого 

заступника, заступника начальника Фінансової поліції; 

3) координує і контролює діяльність центрального апарату, регіональних 

та місцевих підрозділів; 

4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату, 

регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції; 
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5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає вказівки 

обов’язкові до виконання працівниками Фінансової поліції; 

6) приймає на службу та звільняє зі служби, призначає та звільняє з 

посад працівників Фінансової поліції відповідно до положень цього Закону; 

7) у порядку визначеному законодавством про державну службу 

призначає на посади та звільняє з посад службовців центрального апарату 

Фінансової поліції, начальників, перших заступників та заступників 

начальників регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції; 

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному 

законодавством про працю, працівників центрального органу управління 

Фінансової поліції; 

9) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи 

Фінансової поліції; 

10) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в 

попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні правопорушень, 

віднесених до підслідності Фінансової поліції; 

11) приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Фінансової 

поліції; 

12) приймає у визначеному законодавством про державну службу 

порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності державних службовців апарату центрального органу 

управління Фінансової поліції; 

13) приймає рішення про заохочення та накладення згідно з рішенням 

дисциплінарної комісії Фінансової поліції дисциплінарних стягнень на 

працівників Фінансової поліції; 

14) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги 

державним службовцям Фінансової поліції та спеціальні звання особам 

молодшого і середнього складу;  
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15) вносить Міністру у встановленому порядку пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції 

Фінансової поліції; 

16) представляє Фінансову поліцію у відносинах з іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними 

організаціями тощо; 

17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її 

комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також 

брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів 

України з питань виконання завдань Фінансової поліції; 

18) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Фінансової поліції 

відповідно до цього Закону та інших законів України; звітує перед Міністром 

про виконання покладених на Фінансову поліцію завдань і повноважень; 

19) в межах бюджетного фінансування Фінансової поліції надає дозвіл 

на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових 

негласних слідчих (розшукових) дій; 

20) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним 

розпорядником яких є Фінансова поліція, та затверджує звіт про виконання 

цих рішень; 

21) забезпечує дотримання визначеного Міністром порядку обміну 

інформацією між Міністерством і Фінансовою поліцією; 

22) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів. 

 

Стаття 22. Підстави та порядок звільнення керівництва Фінансової 

поліції 

1. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, визначених 

частиною четвертою цієї статті, за пропозицією Міністра приймає рішення 

про звільнення начальника Фінансової поліції з посади. 

2. Міністр за наявності підстав, визначених частиною четвертою цієї 

статті, за поданням начальника Фінансової поліції приймає рішення про 
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звільнення першого заступника та заступника начальника Фінансової поліції 

з посади. 

3. Верховна Рада України за наявності підстав, визначених частиною 

четвертою цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти 

рішення про недовіру начальнику Фінансової поліції, що має наслідком його 

звільнення з посади. 

4. Повноваження начальника Фінансової поліції, його першого 

заступника та заступника припиняються у зв’язку із закінченням строку їх 

повноважень, звільненням або смертю. 

Начальник Фінансової поліції, його перший заступник та заступник 

Фінансової поліції звільняється з посади в разі: 

1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним 

бажанням; 

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою; 

3) досягнення шістдесяти п’яти років; 

4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його 

недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його 

безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно 

нього; 

7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце 

проживання за межі України; 

8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, передбаченими Законом України «Про 

запобігання корупції», встановленим рішенням суду, що набрало законної 

сили; 
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9) наявності висновку комісії зовнішнього контролю про 

неефективність діяльності Фінансової поліції та неналежне виконання 

обов’язків її начальником, передбаченого частиною 8 статті 40 цього Закону. 

Начальника Фінансової поліції не може бути звільнено Кабінетом 

Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його 

призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України, крім 

підстав, зазначених у цій частині. 

Першого заступника та заступника начальника Фінансової поліції не 

може бути звільнено Міністром, а рішення Міністра про їх призначення не 

може бути скасовано Міністром, крім підстав, зазначених у цій частині. 

5. Начальнику Фінансової поліції, його першому заступнику та 

заступнику Фінансової поліції доступ до державної таємниці усіх ступенів 

секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов’язання 

щодо збереження державної таємниці. 

6. У разі звільнення начальника Фінансової поліції, з посади, його 

смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження 

начальника Фінансової поліції виконує його перший заступник до того часу, 

доки не буде призначено нового начальника Фінансової поліції. 

 

Стаття 23. Підпорядкованість Фінансової поліції та основні 

повноваження Міністра у відносинах з Фінансовою поліцією 

1. Діяльність Фінансової поліції спрямовується та координується 

Міністром як членом Кабінету Міністрів України. 

2. Міністр: 

1) забезпечує формування та проведення державної політики у сфері 

запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції та 

контролює її реалізацію; 

2) забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності Фінансової 

поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені 
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Фінансовою поліцією та Міністерством проекти законів, актів Кабінету 

Міністрів України з питань діяльності Фінансової поліції; 

3) затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні 

напрями роботи Фінансової поліції, шляхи виконання покладених на неї 

обов'язків, затверджує плани її роботи та приймає письмовий звіт про 

діяльність Фінансової поліції; 

4) забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать 

до сфер діяльності Фінансової поліції; 

5) забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає 

порядок обміну інформацією між Міністерством, Фінансовою поліцією та 

іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра; 

6) на основі офіційних обґрунтувань наданих Фінансовою поліцією 

подає пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України 

на відповідний рік щодо фінансування Фінансової поліції; 

7) призначає на посаду начальника та працівників Головного управління  

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією центрального апарату, 

начальника та працівників управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції; 

8) затверджує структуру та штатну чисельність, порядок діяльності та 

повноваження Головного управління власної безпеки та боротьби з 

корупцією, управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією 

регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції; 

9) несе відповідальність за діяльність Головного управління внутрішньої 

безпеки та боротьби з корупцією, управлінь внутрішньої безпеки та боротьби 

з корупцією регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції; 

10) у порядку передбаченому законодавством приймає рішення про 

заохочення начальника Фінансової поліції, його першого заступника та 

заступника; 
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11) вносить на розгляд Президенту України подання про присвоєння 

спеціальних звань вищого керівного складу Фінансової поліції; 

12) приймає рішення про проведення незалежної оцінки (аудиту) 

ефективності діяльності Фінансової поліції, її операційної та інституційної 

незалежності; 

13) приймає рішення про притягнення до дисціплінарної 

відповідальності начальника Фінансової поліції, його першого заступника та 

заступника у разі наявності негативного висновку комісії зовнішнього 

контролю діяльності Фінансової поліції; 

14) координує та спрямовує діяльність Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, пов’язану із здійсненням 

заходів щодо запобігання корупції у Фінансовій поліції; 

15) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів. 

 

Стаття 24. Керівництво центрального апарату, регіональних та 

місцевих підрозділів Фінансової поліції  

1. Начальники підрозділів центрального апарату (окрім Головного 

управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією регіональних та 

місцевих підрозділів Фінансової поліції та їх заступники, призначаються на 

посаду та звільняються з посади начальником Фінансової поліції за 

результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному 

начальником Фінансової поліції на основі типового порядку проведення 

відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

2. Начальник підрозділу центрального апарату Фінансової поліції: 

1) організовує роботу відповідного підрозділу центрального апарату 

щодо виконання повноважень Фінансової поліції, наказів, розпоряджень та 

доручень керівника Фінансової поліції; 

2) вносить начальнику Фінансової поліції пропозиції щодо штатного 

розпису підрозділу (органу), а також проект положення про відповідний 

підрозділ для його затвердження; 
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3) здійснює контроль за збереженням державної таємниці в підрозділі 

(органі), вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до іншої 

інформації з обмеженим доступом; 

4) вносить начальнику Фінансової поліції подання про заохочення 

підлеглих, про присвоєння їм спеціальних звань або рангів державних 

службовців чи присвоює ранги підлеглим державним службовцям відповідно 

до закону; 

5) вносить начальнику Фінансової поліції пропозиції про представлення 

підлеглих службовців до відзначення державними нагородами України, а 

осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і 

розслідуванні злочинів, віднесених до підслідності Фінансової поліції, до 

заохочення; 

6) несе відповідальність за роботу підрозділу (органу), зокрема за 

законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів і досудового 

розслідування, додержання прав та інтересів осіб; 

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами. 

3. Начальник регіонального або місцевого підрозділу Фінансової поліції: 

1) організовує роботу відповідного регіонального або місцевого 

підрозділу щодо виконання повноважень Фінансової поліції, наказів і 

розпоряджень та доручень начальника Фінансової поліції; 

3) у порядку визначеному законом призначає та звільняє з посад 

працівників регіонального або місцевого підрозділу Фінансової поліції, крім 

першого заступника та заступника начальника регіонального або місцевого 

підрозділу Фінансової поліції; 

4) вносить начальнику Фінансової поліції пропозиції щодо структури та 

штатної чисельності відповідного регіонального або місцевого підрозділу; 

5) вносить начальнику Фінансової поліції подання про присвоєння у 

встановленому законодавством порядку спеціальних звань державних 

службовців працівникам відповідного регіонального або місцевого 

підрозділу; 
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6) вносить начальнику Фінансової поліції пропозиції щодо заохочення 

працівників регіонального або місцевого підрозділу; 

7) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про заохочення 

та накладення згідно з рішенням дисциплінарної комісії Фінансової поліції 

дисциплінарних стягнень на працівників Фінансової поліції; 

8) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, дає 

доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Фінансової 

поліції; 

9) виконує інші повноваження, передбачені законами України. 

  

 Стаття 25. Працівники Фінансової поліції 

1. До працівників Фінансової поліції належать особи, які мають 

спеціальні звання, державні службовці та інші працівники, які працюють за 

трудовими договорами у Фінансовій поліції. 

Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до 

підслідності Фінансової поліції проводять старші детективи та детективи 

Фінансової поліції, які є державними службовцями. 

2. Час проходження служби у Фінансовій поліції зараховується до 

страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу 

державної служби відповідно до закону. 

3. На службу до Фінансової поліції приймаються на конкурсній основі 

громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та 

моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом 

здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні 

вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у цих 

підрозділах затверджуються начальником Фінансової поліції. 

Призначення працівників на посади у Фінансовій поліції, здійснюється 

за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, 

визначеному начальником Фінансової поліції на основі типового порядку 
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проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 

До складу конкурсної комісії з відбору працівників Фінансової поліції, 

які мають спеціальні звання (окрім працівників Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією центрального апарату та 

управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією регіонального або 

місцевого підрозділу Фінансової поліції), входять 9 осіб: 

1) три особи, запропоновані громадською радою при Фінансовій поліції; 

2) особа – визначена Міністерством; 

3) особа – визначена Міністерством юстиції України; 

4) особа – визначена Національним агентством з питань запобігання 

корупції; 

5) особа – визначена Національним агентством України з питань 

державної служби; 

6) особа – запропонована з’їздом адвокатів України; 

7) особа – запропонована всеукраїнською конференцією працівників 

прокуратури. 

На членів конкурсної комісії з відбору працівників Фінансової поліції, 

які мають спеціальні звання, поширюються вимоги частин другої, третьої, 

абзаців сьомого-восьмого частини четвертої, частин п'ятої - сьомої, частин 

дев'ятої-десятої статті 20 цього Закону. 

За результатами конкурсу з відбору працівників Фінансової поліції, які 

мають спеціальні звання (окрім працівників Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією центрального апарату та 

управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією регіонального або 

місцевого підрозділу Фінансової поліції), конкурсна комісія вносить подання 

начальнику Фінансової поліції або уповноваженим їм особам щодо 

призначення кандидата на службу в Фінансову поліцію. 

4. Трудові відносини працівників Фінансової поліції регулюються 

законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими 

договорами (контрактами). 
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5. На посадових осіб Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, 

поширюється Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом та Дисциплінарний статут, які розповсюджують свою дію на 

Національну поліцію. 

6. Трудові відносини працівників Фінансової поліції регулюються 

законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими 

договорами (контрактами). На спеціалістів Фінансової поліції, які не мають 

спеціальних звань, також поширюється дія Закону України «Про державну 

службу». Посади працівників Фінансової поліції відносяться до відповідних 

категорій посад працівників апарату міністерства, іншого центрального 

органу виконавчої влади, їх територіальних органів у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

Стаття 26. Обмеження стосовно призначення на посади та 

діяльності працівників Фінансової поліції 

1. Особа не може бути призначена на посаду у Фінансовій поліції, якщо 

вона: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), 

або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 

за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася 

судом до відповідальності за вчинення умисного злочину; 

3) відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, 

позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій 

держави, або обіймати певні посади; 

4) має громадянство іншої держави, є особою без громадянства, або 

особою, позбавленою громадянства України; 

5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її 

близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; 

6) не пройшла спеціальну перевірку; 
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7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно 

до Закону України «Про очищення влади»; 

8) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації 

працівників Головним управлінням внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією центрального апарату або управлінням внутрішньої безпеки та 

боротьби з корупцією регіонального або місцевого підрозділу Фінансової 

поліції або Національним агентством з питань запобігання корупції виявлено 

відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), 

доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких 

перевищує 50 мінімальних заробітних плат; 

9) не пройшла у встановленому законодавством  порядку перевірку на 

надання допуску до державної таємниці, якщо посада на яку вона 

призначається  потребує такого допуску. 

2. Працівники Фінансової поліції не мають права: 

1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних 

партій, організовувати або брати участь у страйках; 

2) бути повіреними третіх осіб у справах Фінансової поліції; 

3) використовувати Фінансову поліцію, її працівників та майно у 

партійних, групових чи особистих інтересах; 

4) займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, 

наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 

суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а також 

організовувати страйки або брати в них участь. 

На працівників Фінансової поліції поширюються інші обмеження та 

вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». 

Під час призначенні на посаду у Фінансовій поліції особа 

попереджається про можливість проведення щодо неї перевірки на 

доброчесність та моніторингу способу життя. 
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3. У разі виникнення у працівника Фінансової поліції конфлікту 

інтересів під час виконання службових повноважень він повинен діяти в 

порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції». 

 

Стаття 27. Стажування детективів Фінансової поліції 

1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних 

органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, 

проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на 

зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Фінансовій 

поліції строком до одного року. 

2. Порядок стажування в Фінансовій поліції визначається положенням, 

яке затверджується начальником Фінансової поліції. 

3. Особа може бути звільнена з посади Фінансової поліції за підсумками 

стажування, якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників Фінансової 

поліції. 

 

Стаття 28. Відрядження службових осіб до Фінансової поліції та 

відрядження працівників Фінансової поліції до інших органів 

1. До Фінансової поліції може бути відряджено працівників інших 

державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у 

відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат 

Фінансової поліції з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних 

знань та навичок. 

2. Працівники Фінансової поліції можуть бути відряджені до інших 

державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених 

цим Законом, із залишенням у штаті Фінансової поліції. 

3. Порядок відрядження до Фінансової поліції працівників інших 

державних органів, установ, організацій, а також перелік посад, які можуть 

бути заміщені в цих державних органах, установах і організаціях 

працівниками Фінансової поліції, визначаються в установленому 

законодавством порядку. 
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Стаття 29. Проведення психофізіологічного опитування із 

застосуванням поліграфа та тесту на доброчесність 

1. До вступу на службу до Фінансової поліції, а також не рідше одного 

разу на рік під час проходження служби у Фінансовій поліції начальник 

Фінансової поліції, його заступники, начальник Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією, начальники управлінь 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією регіональних та місцевих 

підрозділів, підрозділів центрального апарату, регіональних та місцевих 

підрозділів Фінансової поліції та їх заступники, а також старші детективи та 

детективи, інші працівники, які мають спеціальні звання проходять 

психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа. 

Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у 

нешкідливому для життя і здоров'я людини опитуванні з використанням 

спеціального комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації 

фізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених 

реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у 

вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє 

виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій 

та/або цифровій формі. 

Метою проведення опитування є виявлення можливих кримінальних 

правопорушень, вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття 

посади у Фінансовій поліції або проходить у ній службу. 

2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті 

посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно 

як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки 

працівника. 

3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального 

провадження або провадження у справі про адміністративне 

правопорушення. 
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4. До прийняття на роботу у Фінансовій поліції, а також не рідше одного 

разу на рік під час роботи у Фінансовій поліції, працівники проходять тест на 

доброчесність. 

5. Відмова кандидата на зайняття посади у Фінансовій поліції від участі 

в психофізіологічному опитуванні із застосуванням поліграфа та/або в 

проходженні тесту на доброчесність не є підставою для відмови, але 

враховується при розгляді його кандидатури на призначення на посаду у 

Фінансовій поліції. 

6. Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа та тест на 

доброчесність проводять спеціалісти Головного управління внутрішньої 

безпеки та боротьби з корупцією центрального апарату, управлінь 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією регіональних та місцевих 

підрозділів Фінансової поліції. 

Порядок проведення психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа та тесту на доброчесність затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Стаття 30. Присяга працівників Фінансової поліції 

1. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади детективів 

Фінансової поліції, державних службовців та у відповідних випадках 

пройшли встановлений строк випробування, складають присягу відповідно 

до вимог Закону України «Про державну службу». 

 

Стаття 31. Посвідчення працівника Фінансової поліції  

1. Працівники Фінансової поліції мають службове посвідчення.  

2. Положення про службове посвідчення працівника Фінансової поліції 

та його зразок затверджує начальник Фінансової поліції. 
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Стаття 32. Підготовка кадрів для Фінансової поліції 

1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для 

Фінансової поліції здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», 

«Про вищу освіту» та інших актів законодавства України. 

2. Підготовка кадрів Фінансової поліції здійснюється спеціалізованими 

освітніми закладами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України  

3. Після проходження конкурсного відбору працівник Фінансової 

поліції, може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання 

знань та навичок практичної діяльності, складання процесуальних 

документів. Спеціальна підготовка завершується складанням іспиту. 

4. Працівники Фінансової поліції один раз на п’ять років, проходять 

обов’язкове підвищення кваліфікації, у порядку затвердженому Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Стаття 33. Види спеціальних звань у Фінансовій поліції 

1. Установлюються такі спеціальні звання у Фінансовій поліції: 

1) спеціальні звання молодшого складу: 

рядовий фінансової поліції;  

прапорщик фінансової поліції; 

старший прапорщик фінансової поліції; 

2) спеціальні звання середнього складу: 

лейтенант фінансової поліції; 

старший лейтенант фінансової поліції; 

капітан фінансової поліції; 

майор фінансової поліції; 

підполковник фінансової поліції; 

полковник фінансової поліції. 

3) спеціальне звання вищого складу: 

генерал фінансової поліції третього рангу; 

генерал фінансової поліції другого рангу; 

генерал фінансової поліції першого рангу. 
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2. Положення про спеціальні звання посадових осіб у Фінансовій поліції, 

порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, 

розмір надбавок за спеціальне звання та гранична чисельність 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 

РОЗДІЛ IV 

ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ 

Стаття 34. Правовий захист працівників Фінансової поліції  

1. Посадові особи Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, під 

час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, діють 

від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком 

уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами 

випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність. 

У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою відносно спеціаліста Фінансової поліції, який не має спеціального 

звання, або посадової особи Фінансової поліції, яка має спеціальне звання, їх 

тримають в установах для попереднього ув'язнення окремо від інших осіб. 

2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому 

числі на договірних засадах, надають допомогу Фінансовій поліції у 

виконанні покладених на неї обов'язків. Незаконне розголошення відомостей 

про таких осіб, а також інші правопорушення щодо цих осіб та їхніх 

близьких осіб, вчинені у зв'язку з відносинами з Фінансовою поліцією, 

тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом. 

3. Працівник Фінансової поліції, який відповідно до цього Закону 

повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника 

Фінансової поліції, не може бути звільнений з посади або бути змушений до 

звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином 

переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до 

відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину.  
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Стаття 35. Соціальний захист працівників Фінансової поліції 

1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Фінансової поліції 

відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів 

законодавства. 

2. Працівники Фінансової поліції, які є державними службовцями, 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 

відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

3. Держава гарантує медичне страхування працівників Фінансової 

поліції, які є державними службовцями, та їх сімей, у випадку їх згоди на 

часткове внесення оплати за поліс медичного страхування у таких 

співвідношеннях: 

для працівника Фінансової поліції – 90 відсотків вартості полісу сплачує 

держава, 10 відсотків - працівник; 

для члена сім’ї працівника – 70 відсотків вартості полісу сплачує 

держава, 30 відсотків – працівник, або член його сім’ї. 

4. У разі загибелі (смерті) працівника Фінансової поліції, який є 

державним службовцем, під час виконання службових обов’язків сім’ї 

загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям 

виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру 

оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою 

посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 

5. Шкода, завдана майну працівника Фінансової поліції, який є 

державним службовцем, чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням 

цим працівником службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за 

рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї 

суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом. 

6. Інші питання соціального захисту державних службовців та інших 

працівників Фінансової поліції регулюються законодавством про працю і 

державну службу. 
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Стаття 36. Оплата праці працівників Фінансової поліції 

1. Заробітна плата працівників Фінансової поліції повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових 

обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, 

забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату Фінансової поліції 

кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у 

службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників. 

2. Працівники Фінансової поліції отримують грошове забезпечення, 

розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку 

служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації. 

3. Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр 

відповідно до цього Закону. 

4. За працівниками Фінансової поліції, які тимчасово проходять службу 

за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в 

національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за 

нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 

5. Працівники Фінансової поліції, відряджені до інших органів 

державної влади, установ, організацій та прикомандировані відповідно до 

цього Закону, отримують грошове забезпечення, враховуючи посадовий 

оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої 

вони відряджені, а також інші види грошового забезпечення, визначені 

законодавством України. 

6. Заробітна плата працівників Фінансової поліції складається з: 

1) посадового окладу; 

2) надбавки за вислугу років; 

3) надбавки за знання іноземних мов; 

4) доплати за науковий ступінь; 

5) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; 

6) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця; 
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7) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків 

тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; 

8) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків 

за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду 

посадового окладу за відповідною посадою; 

9) премії (у разі встановлення). 

7. Установлюються такі посадові оклади працівників Фінансової поліції 

відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом 

про Державний бюджет України на відповідний рік: 

начальник Фінансової поліції - 30; 

перший заступник, заступник начальника Фінансової поліції - 25; 

начальник підрозділу центрального апарату, регіонального або 

місцевого підрозділу Фінансової поліції, начальник Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією Фінансової поліції, начальник 

Головного слідчого управління - 20; 

заступник начальника підрозділу центрального апарату, регіонального 

або місцевого підрозділу Фінансової поліції, заступник начальника 

Головного управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією 

Фінансової поліції, заступник начальника Головного слідчого управління - 

18; 

начальник відділу центрального апарату Фінансової поліції – 16; 

заступник начальника відділу центрального апарату Фінансової поліції - 

15; 

начальник відділу Фінансової поліції - 14; 

заступник начальника відділу регіонального або місцевого підрозділу 

Фінансової поліції - 13; 

старший детектив Фінансової поліції - 12; 

детектив Фінансової поліції - 10; 

державні службовці, які працюють у Фінансовій поліції і не мають 

спеціальних звань – сума, що дорівнює п’яти розмірам посадового окладу, 
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встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають 

відповідні посади в центральних органах виконавчої влади; 

інші працівники Фінансової поліції – сума, що дорівнює трьом розмірам 

посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для 

працівників, які займають відповідні посади в центральних органах 

виконавчої влади. 

8. Посадові оклади відповідних заступників начальників управлінь 

(відділів) Фінансової поліції, якщо їх посади зазначені у цій статті, 

встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 0,9. 

Посадові оклади працівників Фінансової поліції, які проходять 

стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 0,5. 

9. Працівникам Фінансової поліції виплачується щомісячна доплата за 

вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, 

більше 5 років - 15 відсотків, більше 10 років - 20 відсотків, більше 15 років - 

25 відсотків, більше 20 років - 30 відсотків, більше 25 років - 35 відсотків, 

більше 30 років - 40 відсотків, більше 35 років - 45 відсотків посадового 

окладу. 

10. Працівникам Фінансової поліції виплачується щомісячна доплата за 

роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від 

ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь 

секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10 відсотків 

посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності 

«таємно», - 5 відсотків посадового окладу. 

11. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця, знання 

іноземних мов, науковий ступінь здійснюються в порядку і розмірах, 

визначених Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 37. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

Фінансової поліції 

1. Фінансове забезпечення Фінансової поліції здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Фінансування Фінансової поліції за 
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рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги. 

2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Фінансової 

поліції визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне 

виконання повноважень Фінансової поліції. 

У кошторисі Фінансової поліції передбачається створення фонду 

оперативно-розшукових негласних слідчих (розшукових) дій. 

Позицію Фінансової поліції з питань її фінансування на засіданнях 

Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України або на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України представляє Міністр або за 

його дорученням керівник Фінансової поліції. 

3. Фінансова поліція є головним розпорядником коштів Державного 

бюджету України, що виділяються на її фінансування. 

4. Фінансова поліція забезпечується необхідними матеріальними 

засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової 

діяльності. 

 

Стаття 38. Забезпечення безпеки працівників Фінансової поліції та 

інших осіб, які потребують захисту у зв’язку з проведенням Фінансовою 

поліцією оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих 

(розшукових) та слідчих (розшукових) дій 

1. Заходи щодо безпеки працівників Фінансової поліції та інших осіб, які 

потребують захисту у зв’язку з проведенням Фінансовою поліцією 

оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) та слідчих 

(розшукових) дій здійснюються відповідно до Закону України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Закону 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві», Кримінального процесуального кодексу України, цього 

Закону, інших актів законодавства, що регулюють сферу забезпечення 

безпеки фізичних осіб. 
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2. Захист працівників Фінансової поліції від перешкоджання виконанню 

покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а так само 

від посягань на їх життя, здоров’я, житло і майно у зв’язку із службовою 

діяльністю працівників Фінансової поліції здійснюється за рішенням 

начальника Фінансової поліції. 

3. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо оперативно-розшукові 

справи перебувають у провадженні оперативних підрозділів Фінансової 

поліції, або кримінальні провадження знаходяться у провадженні детективів 

Фінансової поліції, здійснюється за рішенням відповідної посадової особи 

Фінансової поліції. 

4. Порядок взаємодії Фінансової поліції з підрозділами Національної 

поліції з метою забезпечення безпеки працівників Фінансової поліції та 

інших осіб, які потребують захисту у зв’язку з проведенням Фінансовою 

поліцією оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) та 

слідчих (розшукових) дій, визначається спільним наказом, підписаним 

Міністром та Міністром внутрішніх справ України або Кабінетом Міністром 

України. 

 

РОЗДІЛ V 

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ 

Стаття 39. Забезпечення прозорості в діяльності Фінансової поліції  

1. Фінансова поліція через засоби масової інформації, на своєму 

офіційному веб-сайті та шляхом громадських слухань регулярно інформує 

суспільство про свою діяльність.  

2. Фінансова поліція:  

1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою 

діяльність протягом попередніх шести місяців, передбачений статтею 40 

цього Закону;  

2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, 

передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;  
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3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними 

запитами, у тому числі із зазначенням причин, через які певні заходи не були 

вжиті;  

4) у виключних випадках, з урахування обмежень, передбачених статтею 

222 Кримінального процесуального кодексу України може оприлюднювати 

на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування 

проваджень.  

3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального 

кошторису Фінансової поліції, її компетенції та основних напрямів 

діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення 

правопорушень працівників Фінансової поліції. 

 

Стаття 40. Контроль за діяльністю Фінансової поліції та її 

підзвітність 

1. Контроль за діяльністю Фінансової поліції здійснюють органи 

державної влади у порядку, визначеному законодавством України та 

відповідно до їх компетенції. 

2. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за 

діяльністю Фінансової поліції утворюється громадська рада при Фінансовій 

поліції у складі 35 членів.  

До складу громадської ради при Фінансовій поліції можуть бути обрані 

на засадах відкритого та прозорого конкурсу представники громадських 

об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних 

спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, 

недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому 

порядку та мають до дати проведення установчих зборів річний досвід 

роботи з розбудови системи протидії фінансових та економічних 

правопорушень, запобігання корупції та/або сприяння вдосконаленню роботи 

правоохоронних органів. 

Перелік об’єднань, спілок, асоціацій, організацій, недержавних засобів 

масової інформації, які мають до дати проведення установчих зборів річний 
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досвід роботи з розбудови системи протидії фінансових та економічних 

правопорушень, запобігання корупції та/або сприяння вдосконаленню роботи 

правоохоронних органів визначається Міністерством на підставі положення, 

яке затверджується Міністром.  

Громадська рада при Фінансовій поліції формується на установчих 

зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно 

заявили про бажання брати участь у діяльності громадської ради, у порядку, 

визначеному цим Законом та положенням про громадська раду при 

Фінансовій поліції, яке затверджується Міністром.  

Членами Громадської ради при Фінансовій поліції можуть бути 

громадян України, які досягли 25 років і мають вищу освіту, на умовах 

повної зміни складу громадської ради один раз на два роки. 

Громадська рада при Фінансовій поліції засідає та приймає відповідні 

рішення більшістю голосів від числа присутніх на загальних зборах членів 

громадської ради. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо 

на них присутні не менше 18 членів. 

3. Громадська рада при Фінансовій поліції: 

1) подає Фінансовій поліції пропозиції щодо підготовки проектів 

нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної 

політики у відповідній сфері, удосконалення роботи цього органу; 

2) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську 

антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів, які готує 

Фінансова поліція; 

3) здійснює громадський контроль за врахуванням Фінансовою поліцією 

пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про 

діяльність цього органу, прийняті рішення та їх виконання; 

4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку і діяльності Фінансової поліції, заходи з правової просвіти 

населення; 

5) обирає трьох представників, які входять до складу конкурсної комісії 

з відбору кандидатів на посаду керівника, першого заступника та заступника 
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керівника Фінансової поліції та трьох представників, які входять до складу 

конкурсної комісії з відбору інших працівників Фінансової поліції, які мають 

спеціальні звання. 

6) обирає з її членів трьох представників, які входять до складу 

дисциплінарної комісії Фінансової поліції; 

7) бере участь у роботі дисциплінарної комісії в порядку, визначеному 

статтею 45 цього Закону. 

8) має право не більше одного разу на 6 місяців ініціювати звітування 

керівника Фінансової поліції перед Кабінетом Міністрів України про 

результати діяльності цього органу; 

9) за умови, якщо за це проголосує не менше 21 члена учасників 

загальних зборів, ініціює проведення незалежної оцінки (аудиту) 

ефективності діяльності фінансової поліції; 

10) має інші права, передбачені цим Законом, положенням про 

громадську раду при Фінансовій поліції. 

4. Керівник Фінансової поліції: 

1) інформує Президента України, Верховну Раду України, Кабінет 

Міністрів України, Міністра з основних питань діяльності Фінансової поліції 

та її підрозділів про виконання покладених на правоохоронний орган 

обов'язків, додержання законодавства, прав та інтересів осіб; 

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, 

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про 

діяльність Фінансової поліції протягом попередніх шести місяців.  

5. Письмовий звіт про діяльність Фінансової поліції повинен містити 

інформацію про: 

1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим 

зазначенням таких відомостей: 

а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про правопорушення, 

віднесені законом до підслідності Фінансової поліції; 
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б) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких складено обвинувальні 

акти щодо вчинення злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової 

поліції; 

в) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких набрав законної сили 

обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними правопорушень, віднесених 

законом до підслідності Фінансової поліції; 

г) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких набрав законної сили 

виправдувальний вирок суду щодо злочинів, віднесених законом до 

підслідності Фінансової поліції; 

ґ) відомості про розмір шкоди, завданих злочинами, віднесеними 

законом до підслідності Фінансової поліції, стан та обсяги відшкодування 

матеріальної шкоди; 

2) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, 

міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про 

співпрацю, представництво інтересів за кордоном; 

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової 

інформації; 

5) чисельність працівників Фінансової поліції; 

6) діяльність Головного управління внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією Фінансової поліції; кількість повідомлень про вчинення 

правопорушень працівниками Фінансової поліції, результати їх розгляду, 

притягнення працівників Фінансової поліції до відповідальності; 

8) кошторис Фінансової поліції та його виконання; 

9) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Фінансової 

поліції та виконання покладених на нього обов’язків. 

6. Звіт Фінансової поліції надається для висновку громадській раді при 

Фінансовій поліції, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня його 

отримання. Звіт Фінансової поліції подається до державних органів, 

зазначених в пункті 2 частини четвертої цієї статті, та оприлюднюється разом 
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із висновком громадської ради у разі його затвердження у встановлений 

строк. 

7. Комітет Верховної Ради України до предмету відання якого належать 

питання боротьби з корупцією, комітет Верховної Ради України до предмету 

відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних 

органів, оперативно-розшукової діяльності та комітет Верховної Ради 

України до предмету відання якого належать питання системи 

оподаткування, загальнодержавні податки і збори, не рідше одного разу на 

рік проводять відкриті для громадськості слухання на тему діяльності 

Фінансової поліції, виконання покладених на неї обов'язків, додержання 

законодавства, прав та інтересів осіб. 

8. Якщо оприлюднений звіт про роботу Фінансової поліції викликає 

сумніви у громадської ради або органу, на розгляд якого він був поданий 

відповідно до цього Закону, щодо достовірності даних, відображених у 

ньому, або свідчить про неналежне виконання функцій посадовими особами 

Фінансової поліції, за розпорядженням Міністра, з власної ініціативи органу 

або за ініціативи громадської ради, у разі прийняття відповідного рішення у 

порядку пункту 8 частини третьої цієї статті, проводиться незалежна оцінка 

(аудит) ефективності діяльності Фінансової поліції, її операційної та 

інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту 

кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося 

Фінансовою поліцією та було завершено. 

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у 

складі п'яти членів. Президент України, Верховна Рада України (за поданням 

комітету Верховної Ради до предмету відання якого належать питання 

системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори), Кабінет 

Міністрів України, громадська рада при Фінансовій поліції та керівник 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

державної служби визначають по одному члену комісії з числа осіб, які 

мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, 

прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють 
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необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а 

також мають бездоганну ділову репутацію. 

До роботи комісії зовнішнього контролю за зверненням Кабінету 

Міністрів України до Генеральної прокуратури України може бути залучений 

в якості експерта діючий представник органів прокуратури, з числа 

прокурорів, які не здійснюють нагляд за діяльністю детективів Фінансової 

поліції, з кваліфікацією та повноваженнями здійснення вибіркового аудиту 

кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося 

Фінансовою поліцією та було завершено. 

Представник органів прокуратури, який залучається до роботи комісії 

зовнішнього контролю має право доступу до матеріалів визначених 

кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося 

Фінансовою поліцією та було завершено, іншої інформації (документів), що є 

у володінні Фінансової поліції (з урахуванням обмежень, передбачених 

Законом України «Про державну таємницю»). 

Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені 

в пунктах 1-3 частини першої статті 20 цього Закону, та особи, уповноважені 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції». Члени комісії зовнішнього 

контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, 

вказівки, надані будь-якою особою. 

Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю 

мають право проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Фінансової 

поліції, прокурорами, працівниками інших державних та правоохоронних 

органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), 

необхідними для проведення оцінки (аудиту). 

Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення 

даних досудового розслідування по конкретним кримінальним провадженням 

та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування. 

Висновок комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової поліції 

оприлюднюється в знеособленому виді на офіційному веб-сайті Фінансової 
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поліції та Міністерстві, включається як додаток до письмового звіту 

Фінансової поліції та подається Міністру для прийняття відповідного 

рішення. 

До висновку комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової 

поліції додається звіт про проходження психофізіологічного опитування з 

використанням поліграфа керівником Фінансової поліції та його 

заступниками. 

Міністр самостійно, або за поданням громадської ради, у разі 

негативного висновку комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової 

поліції може притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників 

Фінансової поліції залежно від встановлених недоліків у їх роботі, в тому 

числі шляхом внесення подання на звільнення керівника Фінансової поліції із 

займаної посади. 

 

Стаття 41. Управління внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією  

1. З метою попередження, виявлення та відповідного реагування на 

прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та 

етичних стандартів у Фінансовій поліції у складі центрального апарата 

Фінансової поліції діє Головне управління внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією, яке підпорядковується Міністру, а також координується та 

спрямовується Міністром. Рішенням Міністра у складі регіональних та 

місцевих підрозділів Фінансової поліції створюються управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією. 

Начальник та працівники Головного управління внутрішньої безпеки та 

боротьби з корупцією центрального апарата Фінансової поліції 

призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром. Начальник та 

працівники управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією 

регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції призначаються на 

посаду та звільняються з посади начальником Фінансової поліції. 
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Призначення працівників Головного управління внутрішньої безпеки та 

боротьби з корупцією та управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією регіональних та місцевих підрозділів (крім начальника Головного 

управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією та начальників 

управлінь внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією регіональних та 

місцевих підрозділів), здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що 

проводиться в порядку, визначеному Міністром на основі Типового порядку 

проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 

2. Управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією Фінансової 

поліції має такі обов’язки: 

1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Фінансової 

поліції згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та 

«Про державну службу»; 

2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Фінансової 

поліції правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, 

доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру; 

3) проведення перевірок працівників Фінансової поліції на 

доброчесність та моніторингу способу їх життя; 

4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та 

юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі 

отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, 

засоби електронного зв’язку Міністерства та Фінансової поліції, щодо 

причетності працівників Фінансової поліції до вчинення правопорушень; 

5) проведення службового розслідування стосовно працівників 

Фінансової поліції; 

6) проведення психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа; 

7) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

призначення на посади працівників Фінансової поліції; 
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8) контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів під час формування та користування інформаційними базами 

(банками) даних працівниками Фінансової поліції; 

9) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень антикорупційного законодавства, інших протиправних дій 

чи бездіяльність працівників Фінансової поліції; 

10) консультування працівників Фінансової поліції щодо правил етичної 

поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та 

зобов’язань фінансового характеру. 

3. Працівник Фінансової поліції, якому стала відома інформація про 

протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Фінансової поліції, 

зобов’язаний негайно повідомити про це відповідні управління внутрішньої 

безпеки та боротьби з корупцією центрального апарату або регіональних та 

місцевих підрозділів Фінансової поліції або уповноважений правоохоронний 

орган. 

4. Головне управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією 

Фінансової поліції оприлюднює на офіційному веб-сайті Фінансової поліції 

декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які були подані у встановленому законом порядку 

начальником Фінансової поліції та його заступниками, начальниками 

регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції та їх заступниками, 

начальником центрального апарату, начальниками структурних підрозділів 

центрального апарату, регіональних та місцевих підрозділів Фінансової 

поліції. 

Не підлягають оприлюдненню відомості, віднесені до інформації з 

обмеженим доступом згідно із Законом України «Про запобігання корупції». 

5. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником 

Фінансової поліції кримінального правопорушення Головне управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією Фінансової поліції його 

регіональних та місцевих підрозділів негайно повідомляє про це 
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уповноважений правоохоронний орган, залежно від виду вчиненого 

кримінального правопорушення та/або категорії посади працівника, який 

вчинив таке кримінальне правопорушення. 

6. Порядок діяльності та повноваження Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією Фінансової поліції його 

регіональних та місцевих підрозділів визначаються положенням, яке 

затверджується Міністром. 

Стаття 42. Прокурорський нагляд 

1. Нагляд за додержанням законів Фінансовою поліцією при 

провадженні оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування 

здійснюється прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст 

Києва і Севастополя та Генеральною прокуратурою України. 

 

Стаття 43. Відповідальність за протиправне використання 

інформаційних ресурсів Фінансовою поліцією 

1. Фінансова поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких 

порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації. 

2. Працівники Фінансової поліції несуть персональну дисциплінарну, 

адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що 

призвели до порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою 

інформації. 

3. Головне управління внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією 

Фінансової поліції його регіональні та місцеві підрозділи Фінансової поліції 

здійснюють безпосередній контроль за дотриманням вимог законів та інших 

нормативно-правових актів під час формування та користування 

інформаційними базами (банками) даних працівниками Фінансової поліції. 

Стаття 44. Відповідальність працівників Фінансової поліції 

1. Працівники Фінансової поліції самостійно приймають рішення в 

межах своїх повноважень, визначених цим та іншими законами, і за свої 

протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом. 
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2. У разі порушення працівником Фінансової поліції під час виконання 

ним своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Фінансова поліція в 

межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення цих прав і свобод, 

відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення 

винних до відповідальності. 

3. Працівники Фінансової поліції за свої діяння, рішення, що порушують 

вимоги чинного законодавства України несуть дисциплінарну, 

адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність. 

 

Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність працівників та 

Дисциплінарна комісія Фінансової поліції 

1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до 

працівників Фінансової поліції утворюється дисциплінарна комісія у складі 

шести осіб. До складу дисциплінарної комісії входять: 

- три особи, визначені громадською радою при Фінансовій поліції; 

- одна особа від Головного управління внутрішньої безпеки та боротьби 

з корупцією Фінансової поліції;  

- одна особа визначена начальником Фінансової поліції з числа 

співробітників Фінансової поліції; 

- одна особа визначена Міністром; 

- один представник виборного органу первинної профспілкової 

організації, а в разі її відсутності – представник фінансової поліції обраний 

на загальних зборах(конференції) цього органу. 

2. Засідання дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менще двох третин її членів. 

3. Строк повноважень дисциплінарної комісії становить два роки. Члени 

дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадській основі. 

4. Склад та положення про дисциплінарну комісію Фінансової поліції 

затверджуються Міністром. В положенні про Дисциплінарну комісію 

Фінансової поліції деталізується порядок формування складу дисциплінарної 

комісії, а також умови та порядок відкликання членів дисциплінарної комісії. 
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5. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке 

проводиться Головним управлінням внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією Фінансової поліції, його регіональними та місцевими 

підрозділами, складає висновок про наявність чи відсутність у діях 

працівника Фінансової поліції дисциплінарного проступку та підстав для 

його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням 

рекомендованого виду дисциплінарного стягнення. 

6. В разі необхідності на підставі матеріалів службового розслідування, 

яке проводиться Головним управлінням внутрішньої безпеки та боротьби з 

корупцією Фінансової поліції, його регіональними та місцевими 

підрозділами, дисциплінарна комісія приймає рішення про проходження 

відповідним працівником психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа. 

7. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі 

висновку дисциплінарної комісії приймає керівник Фінансової поліції. 

Зазначене рішення може бути оскаржено до суду.  

8. Рішення про відсутність підстав для застосування дисциплінарного 

стягнення приймає дисциплінарна комісія. 

У разі, якщо дисциплінарна комісія встановлює недостатність наданих 

їй фактів для визначення ступеню відповідальності працівника, справа якого 

розглядається, дисциплінарна комісія повертає справу для збору додаткової 

інформації, із конкретним переліком питань, які потрібно встановити. 

9. Підстави для притягнення працівника Фінансової поліції до 

дисциплінарної відповідальності: 

1) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала 

відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень; 

2) інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» 

для працівників Фінансової поліції, які є державними службовцями, або 

Дисциплінарним статутом для працівників Фінансової поліції, які мають 

спеціальні звання. 
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РОЗДІЛ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за 

восьмим місяцем його опублікування. 

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші 

нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  

3. Під час початкового формування Фінансової поліції, до участі у 

конкурсі на посади допускаються особи, які відповідають вимогам 

передбачених Законом України «Про державну службу». 

4. Відкритий конкурс на зайняття посад начальника, першого 

заступника, заступника начальника та начальника Головного управління 

внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією Фінансової поліції проводиться 

у чотирьох місячний строк з дня набрання чинності цього пункту. 

5. Заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, подані до 

податкової міліції до набрання чинності цим Законом і відомості щодо яких 

не внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але які 

відповідно до цього Закону підслідні Фінансовій поліції, передаються 

протягом 24 годин до відповідного підрозділу (органу) Фінансової поліції 

для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 

згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.  

Матеріали кримінального провадження, які на день набрання чинності 

цим Законом перебувають в іншому органі досудового розслідування на 

стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні 

Фінансовій поліції, передаються до відповідного підрозділу (органу) 

Фінансової поліції протягом місяця із дня оголошення начальника фінансової 

поліції про початок її діяльності (шляхом публікації відповідного 

оголошення в газеті «Урядовий кур’єр») для продовження провадження після 

початку здійснення Фінансовою поліцією функції досудового розслідування.  

У разі неможливості протягом одного року з моменту набрання 

чинності цього Закону здійснення Фінансовою поліцією функції досудового 

розслідування, підслідність кримінальних проваджень визначається 



125 

Генеральним прокурором (його заступником) або уповноваженими ним 

прокурорами.  

Заяви та повідомлення, звернення органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних 

осіб, подані до органів податкової міліції до набрання чинності цим Законом 

і щодо яких не прийнято рішення, але які відповідно до цього Закону 

підслідні Фінансовій поліції, протягом 24 годин повертаються заявникам або 

передаються до відповідного підрозділу (органу) Фінансової поліції для їх 

внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі 

статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України. 

6. Працівникам податкової міліції, які у визначеному цим Законом 

порядку прийняті на службу до Фінансової поліції, наказами про 

призначення на відповідні посади одночасно присвоюються відповідні 

спеціальні звання Фінансової поліції у порядку переатестації.  

Співвідношення спеціальних звань із військовими (спеціальними) 

званнями державної служби визначається Кабінетом Міністрів України. 

Фінансова поліція є правонаступником податкової міліції, що 

ліквідується в частині своїх прав та обов’язків з моменту набрання чинності 

цим Законом. 

З дня набрання чинності цього Закону всі працівники податкової 

міліції, вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про 

майбутнє звільнення через ліквідацію органу. 

За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі 

пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються 

пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх 

працівників Фінансової поліції, членів їхніх сімей, інших осіб. 

Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, 

передбачених Податковим кодексом України, зберігається і здійснюється в 

порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про Фінансову 

поліцію». 

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
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1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради 

УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375): 

 частину першу статті 43 після слів «Національного антикорупційного 

бюро України» доповнити словами «Фінансової поліції»; 

статтю 492 доповнити приміткою такого змісту: 

у частині дев'ятій статті 252 після слів «Національного 

антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства» доповнити словами «Фінансової 

поліції», а після слова «податкового» - словом «митного»; 

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122): 

перше речення частини першої статті 15 після слова «поліцейські» 

доповнити словами «працівники Фінансової поліції, які мають спеціальні 

звання»; 

доповнити Кодекс статтею 18514 такого змісту: 

«Стаття 18514. Невиконання законних вимог посадових осіб 

Фінансової поліції» 

Ненадання інформації та/або документів Фінансовій поліції на законний 

запит її посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації та/або 

документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків 

їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається 

така інформація, або невиконання без належних на це підстав та в 

установлений Законом України "Про фінансову поліцію" строк законних 

пропозицій посадових осіб Фінансової поліції - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке саме порушення, - тягнуть за собою 

накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян»; 

статтю 221 після цифр «18513» доповнити цифрами «18514»; 
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пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: 

"Фінансової поліції (стаття 18514)"; 

3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2001, № 25-26, ст.131): 

абзац перший статті 112 після слів "Директора Національного 

антикорупційного бюро України" доповнити словами "начальника 

Фінансової поліції"; 

абзац перший статті 344 після слів "Директора Національного 

антикорупційного бюро України" доповнити словами "начальника 

Фінансової поліції"; 

підпункт 1 пункту 3 примітки до статті 368 після слів "Директора 

Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами                                  

"начальник Фінансової поліції"; 

у статті 382: 

абзац перший частини першої після слів "постанови суду" доповнити 

словами "(слідчого судді)"; 

абзац перший частини четвертої після слів "службовою особою" 

доповнити словом "остаточного"; 

4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88): 

у частині першій статті 3: 

у пункті 8 слова «органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства» замінити словами «Фінансової поліції»; 

пункт 17 викласти в такій редакції: 

"17) слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу 

безпеки, органу державного бюро розслідувань, Фінансової поліції, 

Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах 

компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове 

розслідування кримінальних правопорушень"; 

частини другу статті 21 після слів "ухвала суду" доповнити словами 

"(слідчого судді)"; 



128 

третє речення частини шостої статті 36 викласти в такій редакції: 

"Скасування зазначених постанов слідчих та прокурорів Національного 

антикорупційного бюро України може бути здійснено лише Генеральним 

прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки, а постанов 

слідчих Фінансової поліції лише керівником регіональної прокуратури (його 

заступниками), Генеральним прокурором України (його заступниками) або 

особою, яка виконує його обов'язки"; 

у статті 38: 

у частині першій: 

підпункт "в" пункту 1 виключити; 

доповнити пунктом 3 такого змісту: 

"3) Фінансової поліції"; 

у частині третій слова "органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства" виключити; 

у статті 41: 

частину першу викласти в такій редакції: 

"1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, Фінансової поліції, органів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, органів Державної прикордонної служби України 

здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, 

а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за 

письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

у частині першій статті 143 слова "органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства" замінити словами "органів 

Фінансової поліції"; 



129 

у другому реченні частини другої статті 214 слова "органом, що 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити 

словами "Фінансовою поліцією"; 

частину третю статті 216 викласти в такій редакції: 

"Детективи Фінансової поліції здійснюють досудове розслідування 

злочинів, передбачених статтями 159-1, 191 (у разі, якщо предметом злочину 

є майно державної чи комунальної власності, або майно державного чи 

місцевих бюджетів, державних цільових фондів) 199, 203-1, 203-2, 204, 205, 

205 1, 210, 211, 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 

231, 232,  232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені 

злочини, передбачені статтями 176, 177, 190, 191, 192, 198, 200, 229, 301, 358, 

361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 364, 366, 367 Кримінального кодексу 

України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, 

або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, 

щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються 

детективами Фінансової поліції"; 

у першому реченні частини шостої статті 232 слова "органу, що 

здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства" замінити 

словами "Фінансовій поліції"; 

у статті 246: 

у частині п'ятій: 

в абзаці четвертому слова "органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства" замінити словами "начальником 

Фінансової поліції, начальниками регіональних та місцевих підрозділів 

Фінансової поліції"; 

в абзаці п'ятому слова "керівником центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику" замінити словами "начальником Фінансової поліції"; 
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у першому реченні частини шостої слова "органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового і митного законодавства" замінити 

словами "Фінансової поліції"; 

у першому реченні частини четвертої статті 263 слова "поліції та органів 

безпеки" замінити словами "поліції, Фінансової поліції та органів безпеки"; 

друге речення частини четвертої статті 575 викласти в такій редакції: 

"У зазначений строк керівник відповідного органу досудового 

розслідування у складі апарату Національної поліції, центрального апарату, 

органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань України, органу 

Державної кримінально-виконавчої служби, Національного 

антикорупційного бюро України, Фінансової поліції безпосередньо передає 

Генеральній прокуратурі України клопотання про видачу особи 

(екстрадицію)"; 

5) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303): 

статтю 3 після слів "Державне бюро розслідувань» доповнити словами 

«Фінансову поліцію»; 

у частині першій статті 5: 

в абзаці восьмому слова «податкової міліції та підрозділами» 

виключити; 

доповнити частину після абзацу одинадцятого новим абзацом такого 

змісту: 

«Фінансової поліції – слідчими управліннями, оперативними 

управліннями, управліннями внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією». 

У перше речення частини четвертої статті 7 після слів «органів доходів 

зборів» доповнити словами «Фінансової поліції». 

частину шосту статті 8 викласти в такій редакції: 

«Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, 

пов’язаних із припиненням кримінальних правопорушень, об’єктом яких є 

порядок формування та використання фінансових ресурсів держави, порядок 

фінансування та оподаткування господарської діяльності, порядок 
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функціонування грошової та банківської системи України, порядок обігу 

підакцизних товарів, порядок випуску та обігу цінних паперів, порядок 

фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму та інших злочинів, що віднесені 

до підслідності Фінансової поліції відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, 

надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним 

підрозділам Фінансової поліції у межах їх компетенції» 

у статті 9: 

друге речення частини першої викласти в такій редакції: 

"Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню 

начальником органу Національної поліції або відокремленого підрозділу 

територіального органу Національної поліції, Державного бюро розслідувань 

або територіального управління Державного бюро розслідувань, Фінансової 

поліції або регіональних та місцевих підрозділів Фінансової поліції, органу 

Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, охорони 

вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, органу, 

установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального органу 

Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону, підрозділу Національного антикорупційного бюро 

України або його уповноваженим заступником"; 

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" 

замінити словами "Фінансовою поліцією"; 

третє речення частини третьої викласти в такій редакції: 

"Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова, 

яка затверджується начальником або уповноваженим заступником 

начальника органу Національної поліції або відокремленого підрозділу 

територіального органу Національної поліції, підрозділу Національного 

антикорупційного бюро України, Фінансової поліції або регіональних та 
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місцевих підрозділів Фінансової поліції, органу Служби безпеки України, 

Директором Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної 

служби України, Управління державної охорони України, розвідувального 

органу Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, 

органу або установи виконання покарань чи слідчого ізолятора"; 

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" 

замінити словами "Фінансова поліція"; 

у статті 91: 

у першому реченні частини другої слова "уповноваженим керівником 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами 

"начальником Фінансової поліції або його уповноваженими заступниками, 

начальником регіонального та місцевого підрозділу Фінансової поліції або 

його уповноваженими заступниками"; 

перше речення частини третьої викласти в такій редакції: 

"Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, 

але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Головою Національної 

поліції, Головою Служби безпеки України, а також Головою Державної 

прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки 

України, Директором Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Начальником Фінансової поліції, керівником 

розвідувального органу Міністерства оборони України та начальником 

Управління державної охорони України за погодженням із Генеральним 

прокурором України або його заступником"; 

частину першу статті 92 доповнити пунктом 10 такого змісту: 

"10) ліквідації державного органу до складу якого входить підрозділ, що 

уповноважений законом на ведення оперативно-розшукової діяльності. У 

разі закриття оперативно-розшукової справи з підстав, визначених цим 

пунктом, матеріали такої справи передаються уповноваженим прокурором до 
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підрозділів інших державних органів, яким цим законом надано право 

ведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до компетенції." 

6) у частині другій статті 2 Закону України "Про Службу безпеки 

України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382) слова 

"корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 

економіки" замінити словами "корупції, а також організованої злочинної 

діяльності у сфері управління, економіки (в частині зовнішніх загроз)"; 

7) у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову 

службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385): 

в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову 

і митну політику" замінити словами «Фінансова поліція»; 

в абзаці третьому пункту 2 частини п'ятої слова "податкової міліції" 

замінити словами «Фінансова поліція»; 

8) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1992, № 29, ст.399): 

в абзаці першому преамбули після слів "податковій міліції" доповнити 

словами "Фінансовій поліції"; 

в частині першій статті 1 після слів "податковій міліції" доповнити 

словами "Фінансовій поліції"; 

у статті 12: 

пункт "б" викласти в такій редакції: 

"б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

України, Державного бюро розслідувань, поліцейські, працівники Фінансової 

поліції, які мають спеціальні звання, особи начальницького складу 

Національного антикорупційного бюро України, особи начальницького 

складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і 

рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту"; 

доповнити пунктом "з" такого змісту: 
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"з) працівники податкової міліції, які станом на день набрання чинності 

Закону України "Про Фінансову поліцію" проходили службу в податковій 

міліції та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили 

службу в Фінансовій поліції на посадах, що заміщуються державними 

службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу"; 

у першому реченні частини другої статті 2 слів "Національної поліції" 

доповнити словами "Фінансової поліції"; 

у першому реченні частини першої статті 9 слова "на будь-яких посадах, 

виплачується" замінити словами "на будь-яких посадах, працівникам 

податкової міліції, які на момент опублікування Закону України "Про 

Фінансову поліцію" проходили службу в податковій міліції, мали календарну 

вислугу не менше п’яти років і до дня набрання чинності Закону України 

"Про Фінансову поліцію" були звільнені із служби в податковій міліції 

незалежно від підстав звільнення та продовжили роботу в Фінансовій поліції 

на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону 

України "Про державну службу", виплачується"; 

в абзаці першому пункту "б" статті 12 та в пункті "б" частини першої 

статті 13 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Фінансовій 

поліції"; 

у статті 17: 

у частині першій: 

у пункті "б" після слів "податковій міліції" доповнити словами 

"Фінансовій поліції"; 

у пунктах "в", "г", "ж" після слів "податковій міліції" доповнити словами 

"Фінансовій поліції"; 

у пункті "и" після слів "податковій міліції" доповнити словами 

"Фінансовій поліції"; 

частину другу викласти в такій редакції: 

"До вислуги років поліцейським, особам офіцерського складу, особам 

середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх 

справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку 
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та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, 

податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції чи Державної 

кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсії на умовах 

цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від 

форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших 

навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське 

(спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, 

органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової 

поліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або 

призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один 

рік навчання за шість місяців служби"; 

частину другу статті 172 слова "податковій міліції" доповнити словами 

"Фінансовій поліції"; 

абзац четвертий частини першої статті 22 слова "органи внутрішніх 

справ" доповнити словами "Фінансової поліції"; 

у частині сьомій статті 30 слова "податковій міліції" замінити словами 

"податковій міліції, Фінансовій поліції"; 

у статті 43: 

у другому реченні частини дев'ятої слова "полковника податкової 

міліції, полковника Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України" замінити словами "полковника фінансової поліції 

(податкової міліції), полковника Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань"; 

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції: 

"Особи з числа військовослужбовців, поліцейських та атестованих 

працівників органів внутрішніх справ України, Фінансової поліції 

(податкової міліції), Державної кримінально-виконавчої служби України, 
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органів і підрозділів цивільного захисту, державної пожежної охорони, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, інших правоохоронних органів, які обрані народними 

депутатами України, при досягненні ними під час строку депутатських 

повноважень віку або вислуги років, установлених цим Законом, мають 

право на пенсію, що обчислюється відповідно до статті 20 Закону України 

"Про статус народного депутата України"; 

статтю 63 після частини третьої доповнити новою частиною такого 

змісту: 

"Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ України (міліції) та податкової міліції, які мають право на 

пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, 

здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних 

додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та 

премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських"; 

9) у Законі України "Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1993, № 13, ст.110): 

статтю 7 викласти в такій редакції: 

"Стаття 7. Координація діяльності органу державного фінансового 

контролю з іншими контролюючими органами 

Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, 

фінансовими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову і митну політику, іншими контролюючими органами, 

органами прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Фінансової 

поліції"; 

пункт 5 частини п'ятої статті 11 викласти в такій редакції: 

"5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у 

підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів 
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прокуратури, органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову і 

митну політику, Національної поліції, Служби безпеки України, 

Національного антикорупційного бюро України, Фінансової поліції, в якому 

містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами 

законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до 

компетенції органів державного фінансового контролю"; 

10) у Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, 

N 35, ст.358): 

у пункті 1 статті 4 слова "Про прокуратуру", інші закони" замінити 

словами "Про прокуратуру", "Про Фінансову поліцію", інші закони"; 

у пункті 3 статті 5: 

підпункт "а"  після слів «цієї статті» доповнити словами "органи 

Фінансової поліції"; 

доповнити підпунктом "з" такого змісту: 

у пункті 1 статті 17 слова "що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує 

державну податкову і митну політику, Фінансовою поліцією"; 

у статті 18: 

в абзаці першому пункту 1 слова "Державна податкова служба" замінити 

словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову і митну політику"; 

у пункті 2: 

в абзаці першому слова "Органи доходів і зборів зобов’язані" замінити 

словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову і митну політику зобов’язаний"; 

підпункт "а" викласти в такій редакції: 

"а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, 

збори та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по 

боротьбі з організованою злочинністю, за виключенням випадків, коли інше 

передбачено в законі України"; 
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у підпункті "г" слова "зоні митного контролю" замінити словами "зоні 

митного контролю, не порушуючи права та інтереси юридичних та фізичних 

осіб"; 

підпункт "ґ" після слів «організованою злочинністю» доповнити 

словами «а також Фінансової поліції»;   

у другому реченні абзацу третього пункту 1 статті 19 слова "що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" 

замінити словами "що реалізує державну податкову і митну політику, 

Фінансової поліції"; 

11) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.360):  

в абзаці четвертому слова "Національного антикорупційного бюро 

України – окремо" замінити словами "Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань та Фінансової поліції – окремо"; 

в абзаці десятому слова "Національному антикорупційному бюро 

України" замінити словами "Національному антикорупційному бюро 

України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції"; 

12) у Законі України "Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 

11, ст.50): 

в абзаці першому пункту 1 статті 2 слова "Національне антикорупційне 

бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, 

органи і установи" замінити словами "Національне антикорупційне бюро 

України, Державне бюро розслідувань, Фінансова поліція, органи охорони 

державного кордону, органи і установи"; 

статтю 14 доповнити пунктами "з" та "и" такого змісту: 

"з) Директор Державного бюро розслідувань - щодо захисту працівників 

Державного бюро розслідувань, а також їх близьких родичів; 

и) Начальник Фінансової поліції - щодо захисту працівників Фінансової 

поліції, а також їх близьких родичів"; 



139 

13) у другому реченні абзацу першого частини третьої статті 3 Закону 

України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51) 

слова "податкової міліції" замінити словами "Фінансової поліції"; 

14) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 

1) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити 

словами "та Фінансової поліції"; 

15) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України «Про 

страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78) 

слова «податкової міліції» замінити словами «Фінансової поліції»; 

16) у Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 19, ст.134): 

статтю 14 доповнити пунктом 11 такого змісту: 

"11) відборі осіб, яких Верховна Рада України затверджує для участі в 

конкурсній комісії на призначення працівників державних та 

правоохоронних органів, інших комісіях, у випадках передбачених законом"; 

доповнити статтею 332 такого змісту: 

"Стаття 33-2. Здійснення комітетами відбору осіб для участі в 

конкурсній та інших комісіях  

Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, для здійснення 

повноважень Верховної Ради України, у передбачених законом випадках, 

відбирають осіб для участі в конкурсній комісії на призначення працівників 

державних та правоохоронних органів, інших комісіях. 

Процедура відбору осіб для участі в конкурсній та інших комісіях 

визначається спільним рішенням комітету"; 

частину першу статті 48 після слів "керівників інших державних" 

доповнити словами "та правоохоронних"; 
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17) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 40-41, ст. 249): 

преамбулу викласти в такій редакції: 

"Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, визначає основні засади державної 

політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової 

служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, 

Фінансовій поліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-

виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, та 

членів їх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну 

діяльність, шану та повагу в суспільстві"; 

статтю 1 викласти в такій редакції: 

"Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів військової 

служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, 

Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції, державної пожежної 

охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби 

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України здійснюється в рамках обов'язкових 

цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів 

військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 

податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 
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Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій та пільг, 

встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та членів їх сімей. 

Реалізація обов'язкових цільових державних і місцевих програм 

соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної 

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з 

використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду 

важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх 

справ, Національній поліції, Фінансовій поліції, державній пожежній 

охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і 

підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, значення державних нагород за ратні подвиги та 

видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні 

обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав 

громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння 

Українському народу. 

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів 

військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 

податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 
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Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України покладається на органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування"; 

статтю 3 викласти в такій редакції: 

"Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової 

служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, 

Фінансової поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей. 

Держава гарантує кожному ветерану військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України рівні з іншими громадянами 

можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення 

різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:  

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та 

цільових програм соціальної адаптації;  

створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я з метою 

забезпечення активного довголіття;  

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової 

діяльності та заслуженого відпочинку;  

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;  

організації соціально-побутового обслуговування;  

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства. 

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та члени їх сімей нарівні з іншими громадянами користуються всіма 
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соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією 

України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.  

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України при наявності у них підстав, визначених законодавством України, 

визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці"; 

статтю 4 викласти в такій редакції: 

"Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального 

захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та членів їх сімей  

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових 

актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей покладається на 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування"; 

статтю 41 викласти в такій редакції: 

"Стаття 41. Сфера дії цього Закону 

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до 

категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної 

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України відповідно до цього Закону і які постійно 

проживають на території України. 
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Права та пільги, зазначені у статті 6 цього Закону, можуть надаватися 

іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів 

військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 

податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України і які на законних підставах перебувають на території України 

відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"; 

у статті 5: 

назву викласти в такій редакції: 

"Особи, які визнаються ветеранами військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України"; 

абзац перший викласти в такій редакції: 

"Ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України визнаються громадяни України"; 

у пункті 1 слова "податковій міліції, державній пожежній" замінити 

словами "податковій міліції, Фінансовій поліції, державній пожежній"; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

"3) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок 

захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби 

в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, 

Фінансовій поліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-

виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, і які 
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мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, 

Національній поліції, податковій міліції, Національному антикорупційному 

бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції, 

державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України 20 років і більше"; 

у статті 6: 

назву викласти в такій редакції: 

"Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей"; 

абзац перший викласти в такій редакції: 

"Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України надаються такі пільги"; 

у пункті 1 слова "забезпечує формування та" виключити; 

пункт 5 викласти в такій редакції: 

"5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у 

санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інших центральних 

органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової 

служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, 

Фінансової поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей з 
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пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України"; 

статті 7, 8, 10, 11, 12 викласти в такій редакції: 

"Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, 

органів внутрішніх справ, Національної поліції податкової міліції, 

Фінансової поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членами їх сімей. 

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, 

користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-

правовими актами.  

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними 

нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за 

вибором ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України.  

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх 

утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 

цього Закону. 

Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються 

за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в 
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розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  

У разі смерті ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної 

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України його сім'ї або особі, яка здійснює поховання, 

подається допомога у проведенні похорону і в день їх звернення 

виплачується грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії 

померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розміру мінімальної 

заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими 

комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання 

ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 

податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 

соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних 

центральних органів виконавчої влади та військових формувань. 

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати ветеранам 

військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 

податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації 

прав, визначених цим Законом. 

Стаття 8. Позбавлення права на пільги 

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 
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Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та члени їх сімей позбавляються права на пільги на період 

відбування ветераном військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної 

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України призначеного судом покарання у вигляді 

позбавлення волі. 

Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, 

органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, 

Фінансової поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України вручаються посвідчення та нагрудні знаки. 

Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок  їх виготовлення і 

вручення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Фінансової 

поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України. 

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної 

поліції, податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України згідно з законодавством України можуть створювати громадські 
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організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об'єднання 

громадян". 

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус 

ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, 

податкової міліції, Фінансової поліції, державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України 

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової 

служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, 

Фінансової поліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, несуть відповідальність 

згідно з законодавством України"; 

18) у Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 21, ст.162): 

в абзаці третьому статті 8 слова "Цивільної оборони, які досягли" 

замінити словами "Цивільної оборони, Фінансової поліції, які досягли"; 

у статті 9 слова "служби транспорту, поліцейських" замінити словами 

"служби транспорту, Фінансової поліції, поліцейських"; 

19) частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі 

заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 

35, ст.289) викласти в такій редакції: 

"У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи 

начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи 

начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи 

начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного 

захисту, працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, особи 

начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) 
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при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, 

служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, 

державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, 

Фінансовій поліції, Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під 

час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними 

нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 

цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та 

статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб", мають право на встановлення до 

пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена 

сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків розміру надбавки, 

передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону"; 

20) частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс 

України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.298) 

викласти в такій редакції: 

"2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України 

відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління державної охорони, центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних 

покарань, Фінансової поліції, якщо їх діяльність пов'язана з використанням 

радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних 

обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного 

бюджету України, Національної поліції, а також центральних органів 
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виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у сфері транспорту, в частині застосування радіоелектронних 

засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху 

України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних 

засобів Державною спеціальною службою транспорту системи екстреної 

медичної допомоги"; 

21) у пункті 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки та 

банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-

6, ст.30) після слів "Національному антикорупційному бюро України" 

доповнити словами "Фінансової поліції"; 

22) у частині третій статті 6 Закону України "Про політичні партії 

України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.118): 

у пункті 6 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику"; 

доповнити пунктом 11 такого змісту: 

"11) працівники Фінансової поліції"; 

23) у пункті 10 частини першої статті 64 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376) слова "податкової міліції" 

замінити словами "Фінансової поліції"; 

24) у статті 15 Закону України "По поховання та похоронну справу" 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.47): 

у назві слова "осіб начальницького і рядового складу податкової міліції" 

замінити словами "деяких інших осіб"; 

у тексті статті слова "податкової міліції" замінити словами "працівників 

Фінансової поліції, які мають спеціальні звання"; 

25) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2004, N 12, ст.155): 

у частині сьомій статті 27 після слів «Національному антикорупційному 

бюро України у порядку" доповнити словами "Фінансовій поліції у порядку"; 

частину другу статті 38 викласти в такій редакції: 
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"2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової 

поліції, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Національної поліції, центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову і митну політику, центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, 

захисту державного кордону, з'єднувальних ліній служб екстреного виклику 

здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"; 

у статті 39: 

пункт 9 частини першої викласти в такій редакції: 

"9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової 

поліції, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Національної поліції, центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову і митну політику, центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, 

захисту державного кордону"; 

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції: 

"4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти 

встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, 

необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових 

заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, і забезпечувати функціонування 

цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти 

проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих 
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(розшукових) дій,  та недопущенню розголошення організаційних і 

тактичних прийомів їх проведення"; 

26) у пункті 2 частини першої статті 30 Закону України "Про зайнятість 

населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243) слова 

"податкової міліції" після слів "податкової міліції" доповнити словами 

"Фінансової поліції"; 

27) у пункті 2 частини першої статті 25 Закону України "Про 

депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, 

ст.517) слова "податкової міліції" замінити словами "Фінансової поліції"; 

28) в абзаці третьому частини шостої статті 86 Закону України "Про 

прокуратуру" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12) слова 

"податкової міліції, кримінально-виконавчої" замінити словами "податкової 

міліції, Фінансової поліції, кримінально-виконавчої"; 

29) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056): 

підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 викласти в такій редакції: 

"д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-

виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів 

цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного 

антикорупційного бюро України, працівники Фінансової поліції, які мають 

спеціальні звання". 

30) частину п'яту статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів 

України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222) викласти в 

такій редакції: 

"5. Начальник Фінансової поліції, Директор Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, мають 

право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом 

дорадчого голосу з питань виконання завдань Фінансової поліції, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань. 
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Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів 

України визначає інших осіб, які мають право брати участь у його засіданнях 

з правом дорадчого голосу"; 

8. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності 

цим пунктом: 

1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення 

змін до Державного бюджету України на поточний рік для включення до 

нього видатків, необхідних для створення та діяльності Фінансової поліції, 

зокрема видатків для забезпечення Фінансової поліції та її територіальних 

управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами 

зв'язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою 

оперативно-технічних підрозділів, іншим майном та інформаційною базою; 

2) вжити заходів щодо забезпечення створення та діяльності Фінансової 

поліції та її територіальних управлінь; 

3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, 

та забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому 

Закону. 

9. Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ 

України, Службі безпеки України, центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову і митну політику, органам прокуратури у 

тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити 

передачу Фінансовій поліції та її територіальним управлінням інформаційної 

бази, закріпленої за їх відповідними підрозділами, в частині, необхідній для 

створення та функціонування Фінансової поліції та її територіальних 

управлінь. 

 

Голова Верховної Ради  

           України       В.Б. ГРОЙСМАН  

 


