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ВСТУП 

 

Нерідко посадові зловживання носять корупційний характер, а 

складовою частиною всього комплексу посадових злочинів є зловживання 

владою або службовим становищем. Офіційна статистика, фіксує лише 

незначну частину злочинів, скоєних посадовими особами і тому не 

відображає фактичної поширеності даного явища. 

Так, за даними МВС України з січня по вересень 2020 року виявлено 

1899 злочинів корупційної спрямованості, з яких 559 вчинено у великому і 

особливо великому розмірах, що на 13,6% більше, ніж на 2019 рік. 

Відповідно до цієї ж статистики з січня по вересень 2020 року було виявлено 

529 злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою. Із загальним числом 

злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування зростає і кількість злочинів, передбачених 

статтею 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем. 

Проблема зловживання владою або службовим становищем в 

кримінальному законодавстві далеко не нова і за прогнозами фахівців, на 

превеликий жаль, в майбутньому навряд чи буде повністю вирішена. Тому 

важливим завданням перед державою і підрозділами стратегічних 

розслідувань Національної поліції виступає попередження і запобігання 

посадовим злочинам, в тому числі і зловживанню владою або службовим 

становищем. 
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РОЗДІЛ 1 КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО 

СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (СТ. 364 КК УКРАЇНИ) 

 
Загальні питання кваліфікації зловживання владою або службовим становищем 

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-

якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 

використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам 

служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб (ч.1 ст. 364) 

 

Під час учинення цього злочину особа може здійснювати як дії, що 

безпосередньо входять до кола її службових повноважень, зумовлені 

покладеними на неї обов'язками з виконання відповідних функцій, так і дії, 

зумовлені її службовим авторитетом, її зв'язками з іншими службовими 

особами, можливістю чинити вплив, зумовлений її службовим становищем, 

на інших службових осіб. При цьому обов’язковою умовою притягнення до 

кримінальної відповідальності є встановлення того, що дії винної особи були 

зумовлені її службовим становищем та перебували у безпосередньому зв'язку 

з її службовими повноваженнями, або були зумовлені фактичними 

можливостями, що безпосередньо походять від службового становища 

винного, виконуваних функцій і наданих повноважень. За відсутності такого 

зв'язку дії винного підлягають кваліфікації за відповідними статтями КК 

України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності, 

життя та здоров'я тощо. 

Під неправомірною вигодою слід розуміти: 

 грошові кошти або інше майно, 

 переваги, 

 пільги, 

 послуги, 

 нематеріальні активи, 

 будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, 

які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те 

підстав. Використання службовою особою влади чи службового 

становища всупереч інтересам служби (у разі настання відповідних 

наслідків), учинене в особистих інтересах, відмінних від інтересів 

одержання неправомірної вигоди, за загальним правилом не є 

кримінально караним діянням.  
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Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК є особи, які 

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції 

представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають 

постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах 

чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 

спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 

державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом 

(п. 1 примітки до ст. 364 КК). 

 

У ст. 364, 368, 368-2 і 369 КК до державних та комунальних 

підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких, 

державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить 

величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 

вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. 

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 

держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або 

судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші 

особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 

державного органу або державного підприємства), а також іноземні 

третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або 

трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, 

посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації 

чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), 

члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та 

судді й посадові особи міжнародних судів (п. 2 примітки до ст. 364 КК). 

 

                 Злочин є закінченим з моменту заподіяння 
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Істотною шкодою вважається така шкода, яка в сто і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 3 примітки до 

ст. 364 КК). 

Особливості кваліфікації зловживання владою або службовим становищем за 

наявності кваліфікуючих ознак 
Кваліфікуючою ознакою є така: «Зловживання владою або службовим становищем, якщо 

воно спричинило тяжкі наслідки» (ч. 2. ст. 364) 

 

Тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які в 250 і більше 

разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 4 

примітки до ст. 364 КК). 

У чинній редакції Кримінального кодексу на відміну від попередньої, 

поняття істотної шкоди та тяжких наслідків стали детально визначеними. 

Але, за відповідних обставин справи наслідки нематеріального 

характеру, які підлягають грошовому оцінюванню (завдана шкода) і за 

результатами оцінки досягли встановленого розміру («істотної шкоди» чи 

«тяжких наслідків») із заподіянням шкоди охоронюваних Конституцією 

України чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина 

(наприклад: політичного, соціального, морального, організаційного або 

іншого характеру), можуть бути такими:  

 

1) у випадку порушення законних прав та інтересів громадян - 

витрати на відновлення прав громадян (виплати незаконно взятому під варту 

чи ув'язненому або незаконно звільненому з роботи чи навчання, 

відшкодування за невиконання судового рішення, компенсацію шкоди від 

поширення відомостей, які ганьблять особу тощо); 

 

2) у випадку шкоди, яка завдана політичною ситуацією - витрати на 

проведення нових виборів і заходів антитерористичного характеру тощо;  

 

3) у випадку організаційної шкоди - витрати на відновлення роботи 

установи; 

 

4) у випадку завдання фізичної шкоди - витрати на лікування чи 

протезування потерпілої особи; 
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У вироку (ухвалі) має бути чітко встановлено й доведено, що саме 

вчинення того чи іншого службового злочину стало причиною відповідних 

наслідків. Обчислення розміру завданої шкоди також має бути належним 

чином підтверджено (в т. ч. цивільним позовом, як підтвердження факту та 

розміру реальної майнової шкоди) та не викликати сумніву (постанова 

Верховного Суду України від 27.10.2016 у справі № 5-99кс16). 

 

Так, між міською радою в особі міського голови гр. Ч (Замовник) та 

ТОВ «100» в особі директора, гр. Г (Підрядник) укладено договір № 1 на 

виконання підрядних робіт з капітального ремонту будівлі. Обсяг і вартість 

робіт визначено в сумі 2 500 000, 00 гривень. 

Згідно з умовами договору № 1 ТОВ «100» взяло на себе зобов’язання 

виконати роботи, передбачені проектною документацією по робочому 

проекту «Капітальний ремонт будівлі». 

З метою забезпечення належного контролю за будівництвом, між 

міською радою в особі міського голови гр. Ч (Замовник) та ПП «ЖКГ» в 

особі директора гр. К (Виконавець) укладено договір № 7 на проведення 

технічного нагляду за будівництвом об’єкту «Капітальний ремонт будівлі». 

Згідно умов даного договору ПП «ЖКГ» проводить технічний нагляд за 

будівництвом об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі», передбачених 

затвердженою проектно – кошторисною документацією та контролює 

якість виконання підрядних робіт на основі проектної документації згідно 

діючих нормативно – будівельних документів. Виконавець при проведенні 

технологічного процесу, в тому числі, приймає участь в прийманні виконаних 

будівельних робіт у Підрядника, погоджує форми № КБ-2в «Акт приймання 

виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість 

виконаних будівельних робіт та витрат». 

Отже, гр. К перебуваючи на посаді директора ПП «ЖКГ», під час 

виконання повноважень інженера технічного нагляду, будучи наділеним 

адміністративно-господарськими повноваженнями, а також виконуючи 

організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, яким був 

наділений міською радою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись 

службовою особою, прибув на об’єкт будівництва, на якому згідно умов 

договору повинен здійснювати технічний нагляд за будівництвом, 

достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи не відповідають обсягу, 

вартості та якості, які передбачені проектною (кошторисною) 

документацією, що передбачено договором № 7, в тому числі, роботи не 

відповідають вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, 

технічних умов та інших нормативних документів, підписав та наніс 

відтиск печатки інженера технічного нагляду в Акті приймання виконаних 

будівельних робіт об’єкту. 

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи, різниця між 

фактично виконаним об’ємом робіт ТОВ «100» на об’єкті «Капітальний 
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ремонт будівлі», і актами приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в 

по договору № 1 складає – 360 000,00 грн. 

Таким чином, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, 

які були незаконно затверджені директором ПП «ЖКГ», ТОВ «100» 

безпідставно отримало оплату за рахунок бюджетних коштів на загальну 

суму 360 000,00 гривень. 

Таким чином, в діях директора ПП «ЖКГ» вбачаються ознаки 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 

 

 

 
Розмежування із суміжними складами злочинів 

ст. 364 

(«Зловживання владою або службовим 

становищем») 

ст. 191 

(«Привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем») 

Суб’єкт 

Службова особа публічного права (п. 1 

примітки до ст. 364 КК) 

Службова особа як публічного, так й 

приватного права (ч. 3, 4 ст. 18 КК) 

Момент закінчення злочину 

Злочин є закінченим з 

моменту заподіяння істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, 

інтересам окремих громадян, державним 

чи громадським інтересам, інтересам 

юридичних осіб 

Привласнення є закінченим з моменту 

вилучення чужого майна й отримання винним 

можливості розпорядитися ним як своїм 

власним. Момент закінчення розтрати 

збігається з моментом витрачання чужого 

майна. Заволодіння чужим майном шляхом 

зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем є закінченим з 

моменту отримання можливості 

розпорядитися ним на власний розсуд 

Суспільно небезпечне діяння 

Особа отримує майнову вигоду, однак це 

не пов'язано з протиправним обертанням 

майна на свою користь 

Особа незаконно і безвідплатно обертає на 

свою користь чуже майно, використовуючи 

для цього службове становище як спосіб 

такого заволодіння 
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РОЗДІЛ 2. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА 

ДОКУМЕНТУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО 

СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних 

посягань ОГ і ЗО 

На офіційному сайті відповідної обласної, районної, міської, селищної, 

сільської ради отримати рішення про бюджет на 2020 рік та здійснити 

аналіз розподілу видатків розпорядниками коштів за бюджетними 

програмами (Додаток 2 до рішення відповідної ради).[фото 1] 

Здійснити аналіз органу місцевого самоврядування з метою отримання 

загальної інформації щодо його структурних підрозділів (положення про 

підрозділ, ПІБ директора та його заступника, юридична адреса 

відповідного підрозділу, кількість посадових/службових осіб та їх 

обов’язки) та ознайомитись із їх планом річних закупівель (Річний план 

та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в 

електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня 

затвердження річного плану та змін до нього. [фото 2 (3шт.)] 

Спосіб отримання інформації про можливо вчинене кримінальне 

правопорушення 

Заяви і повідомлення громадян [додаток 1] 

 

Заяви і повідомлення, отримані від органів державної влади  

та місцевого самоврядування 

 

Безпосереднє виявлення працівником ДСР [додаток 2] 
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Використовуючи офіційний державний портал оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі prozorro.gov.ua із застосуванням 

ЄДРПОУ відповідного розпорядника коштів (структурного 

підрозділу місцевого самоврядування), відпрацьовуємо 

оприлюднену інформацію про закупівлю та інформацію подану 

учасниками закупівлі, а саме: 

- провести аналіз річного плану закупівель та змін до нього; 

[фото 3] 

- розмір бюджетного призначення та встановлену очікувану 

вартість предмета закупівлі;[фото 3] 

- вимоги встановлені тендерною документацією замовника до 

учасників;[фото 4 (4шт.)] 

- тендерні пропозиції учасників, її відповідність вимогам 

встановленим у тендерній документації Замовника, в тому 

числі, відповідність ЗУ «Про публічні закупівлі»; 

здійснити аналіз протоколів розгляду тендерних пропозицій 

щодо законності прийняття рішень;[фото 5 (2шт.)] 

- повідомлення про намір укласти договір.[фото 6] 

Провести перевірку інформації, яка надана учасниками в 

тендерних пропозиціях, щодо відповідності дійсності, а саме: 

- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, 

матеріально-технічної бази та технологій, які зазначено в ТП; 

(за допомогою реєстру нерухомого майна, автотранспортних 

засобів тощо);[фото 7] 

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, 

що вказані в ТП (за допомогою відомостей ОДПІ (Форма 1 

ДФ));[фото 8] 

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору 

(перевірка інформації шляхом опитування контрагентів за 

договором, інших осіб); [фото 9] 

- наявність фінансової спроможності яка підтверджується  

фінансовою звітністю.[фото 10 (2шт.)] 

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних 

посягань ОГ і ЗО 

http://prozorro.gov.ua/
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Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних 

посягань ОГ і ЗО 

Перевірити у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення відомості про 

службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку 

уповноважено учасником представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, 

щодо притягнення згідно із законом до відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 

корупцією (https://corruptinfo.nazk.gov.ua). [фото 12] / [додаток 5 (6)] 

 

Встановити ЄДРПОУ замовника та учасників (переможця) процедури 

закупівлі (https://usr.minjust.gov.ua). [фото 11 (3шт.)]/[додаток 5 (5)] 

Проаналізувати на схожість адреси розташування підприємств - 

учасників закупівлі, з метою отримання інформації чи не виступає 

засновником/кінцевим бенефіціарним власником (контролером) одна і 

та ж особа. 

Здійснити перевірку тендерної пропозиції, яка подається учасником 

конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній 

процедурі бере учасник, на предмет того, що така особа може бути 

пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі, в тому 

числі, з уповноваженою особою або з керівником замовника. 

За допомогою сервісу Опендатабот (https://opendatabot.ua)[додаток 5 

(7)] із застосуванням комп’ютера або мобільного додатку (Вайбер, 

Телеграм, Месенжер) ввести назву підприємства або його ЄДРПОУ 

та отримати відомості про судові рішення в яких фігурує 

підприємство яке становить оперативний інтерес. Ознайомитися з 

судовими рішеннями та провести аналіз викладених в ньому 

обставин. Таким чином можна отримати інформацію про пов’язані 

підприємства з ознаками фіктивності та відомості щодо отриманих 

дозволів на здійснення заходів забезпечення кримінального 

провадження/слідчих (розшукових) дій (тимчасового доступу до 

речей і документів, обшуків та інше).[фото 13 (2шт.)] 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/
https://opendatabot.ua/
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Дії працівника ДСР у разі виявлення факту порушення вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» 

 

Підготувати та надіслати на адресу замовника відповідний лист, у 

якому вказати про виявлені порушення чинного законодавства, про що 

відповідним листом повідомити Державну аудиторську службу 

України та Антимонопольний комітет України. [фото 14] 

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних 

посягань ОГ і ЗО 

 

Проаналізувати договір (додатки до договору) укладений між 

Замовником та Підрядником згідно предмета закупівлі 

(https://prozorro.gov.ua) [фото 15] / [додаток 5 (1)] 

Ознайомитись з видатками Замовника здійсненими на 

розрахунковий рахунок підрядника відповідно до договору 

(https://spending.gov.ua/new або https://www.007.org.ua). [фото 16 (4шт.)] 

/ [додаток 5 (2, 3)] 

У графі «Призначення платежу» віднайти інформацію, про договір 

(номер договору) за яким здійснено видатки та інформацію про 

платіжні доручення. [фото 17] 

Здійснити порівняльний аналіз між ціною договору і фактично 

сплаченими коштами на розрахунковий рахунок підрядника за 

договором з метою встановлення відомостей щодо процентного 

співвідношення виконання будівельних робіт. 

https://prozorro.gov.ua)/
https://spending.gov.ua/new/
https://www.007.org.ua/
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З метою перевірки об’ємів виконаних робіт на об’єкті 

будівництва за які сплачено кошти та законності їх 

перерахування на розрахунковий рахунок підрядника, 

необхідно направити запити Замовнику та/або Підряднику з 

вимогою отримання копій необхідних документів, а саме: 

1) договір підряду; 

2) дефектні акти; 

3) робочий проект із змінами та додатками по договору, 

експертні звіти; 

4) акти Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунки – фактури, платіжні 

доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання 

ТМЦ, договори відповідального зберігання ТМЦ, акти 

приймання-передачі, товарно-транспортні накладні; 

5) локальні кошториси (кошториси, підсумкова відомість 

ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки 

про вартість виконаних будівельних робіт); 

6) декларації про початок виконання будівельних робіт 

(капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним 

об’єктом, видані органом державного архітектурно-

будівельного контролю; 

7) дозволи на виконання будівельних робіт (капітального 

ремонту чи реконструкція) за вказаною адресою, видані 

органом державного архітектурно-будівельного 

контролю; 

8) статут підприємства, накази про призначення на посади та 

посадові інструкції осіб, які підписом засвідчували 

достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в 

(акти здачі - прийняття будівельних робіт). [додаток 3] 

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від 

злочинних посягань ОГ і ЗО 
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Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від 

злочинних посягань ОГ і ЗО 

При виявленні ознак вчинення кримінального правопорушення 

передбаченого ст. 364 КК України, необхідно скласти рапорт на 

начальника УСР відповідної області в якому зазначити обставини 

вчинення кримінального правопорушення із посиланням на 

джерела, якими це підтверджується, та керуючись положенням 

пункту 3 розділу І, пункту 11 розділу ІІ (пункту 13 розділу ІІ) 

наказу МВС України від 08.02.2019 №100 «Про затвердження 

порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», 

зареєструвати в ІТС ІПНП (журналі Єдиного обліку) управління в 

області.[додаток2] 

Зібрані матеріали не пізніше 24 годин з моменту реєстрації, 

необхідно надіслати до органу досудового розслідування (органу 

(підрозділу) поліції) для внесення відповідних відомостей до ЄРДР 

в порядку ст. 214 КПК України.[Додаток 4] 

Такі матеріали складаються із рапорту про виявлене кримінальне 

правопорушення, документи, що підтверджують наявність 

обставин вчинення кримінального правопорушення та 

супровідного листа, за яким уповноважений працівник надсилає 

зібрані матеріали до органу досудового розслідування. 

 

 

Важливо отримати відомості щодо призначення на посаду 

службової особи (наказ, розпорядження, тощо), яка за умовами 

договору є замовником робіт (товарів, послуг) та посадові обов’язки 

такої особи. 

Встановити ким підписані акти приймання виконаних будівельних 

робіт форми КБ-2в, а також хто забезпечує технічний нагляд за 

об’єктом будівництва. 
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Фото 1 

 

Фото 2 (3шт.) 
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Фото 3 

 

Фото 4 (4шт.) 
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Фото 5 (2шт.) 
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Фото 6 
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Фото 8 
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Фото 9 

 

  Фото 10 (2шт.) 
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Фото 11 (3шт.) 
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Фото 12 

 

Фото 13 (2 шт.) 
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Фото 14 
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Фото 15 

 

Фото 16 (4 шт.) 
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Фото 17 

 



31 
 

ВИСНОВОК 

Зловживання владою або службовим становищем посягає на нормальне 

функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та 

інтереси державної служби, а також породжує в суспільстві настрій 

вседозволеності, підриває віру законослухняних громадян в те, що їх права і 

інтереси взагалі можуть бути захищені. На жаль, багато з існуючих заходів 

протидії зловживанню владою або службовим становищем носять 

декларативний характер, так як практично важко здійснимі без участі в 

цьому самих органів державної влади.  

До найбільш важливих заходів попередження зловживання владою або 

службовим становищем слід віднести невідворотність покарання посадових 

осіб, що зловживають своїми посадовими повноваженнями і своїм 

службовим становищем, що не вказано в чинному законодавстві про 

протидію корупції. Законодавець, мабуть, помилково вважає, що дана міра 

сама собою зрозуміла, однак судова практика показує зворотне. Й все 

частіше посадовим особам, зловживаючи службовим становищем та 

використовуючи корупційні зв'язки, що поєднуються родинними, дружніми 

та іншими стосунками, вдається уникнути кримінальної відповідальності і 

покарання в переважній більшості випадків. 

Дослідження показують, що найбільш ефективним заходом протидії 

кримінальним правопорушенням, що вчиняються шляхом зловживання 

владою або службовим становищем є формування в суспільстві нетерпимості 

до корупційної поведінки, а також пред'явлення законних вимог до перевірки 

кваліфікаційних вимог до громадян, які претендують на заміщення 

державних посад.  

Наступним дієвим заходом попередження зазначених кримінальних 

правопорушень може бути створення сталого механізму взаємодії 

правоохоронних, в першу чергу Національної поліції та інших державних 

органів з громадськими організаціями та парламентськими комісіями з 

питань протидії корупційним злочинам. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

П Р О Т О К О Л 

прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення 

(або таке, що готується) 
 

Місто (сел.)________________        «___»________20 ___ року 
_____________________________________________________________________________ 
(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, найменування органу, прізвище, ініціали) 
 

у присутності осіб:  

__________________________________________________________________ 
(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання) 

__________________________________________________________________ 
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та 

порядок їх використання:  

__________________________________________________________________ 
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які 

застосовуються_________________________________________________________ 
при проведенні процесуальної дії, підписи осіб) 

__________________________________________________________________ 

 
з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву 

від:________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, 

_____________________________________________________________________________________________ 

місце роботи і проживання заявника, контактний телефон, 
_____________________________________________________________________________________________ 

документ, що посвідчує особу) 

про 

_____________________________________________________________________________ 
(кримінальне правопорушення) 

 

Гр. _______________________________ попереджений про кримінальну 

(прізвище, ініціали заявника) 

відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину. 

         __________________ 
(підпис заявника) 

Гр.______________________________ роз’яснено права заявника відповідно 

до ст. 60 КПК України: 

 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує 

її прийняття і реєстрацію; 

 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 

 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. 

    __________________ 
(підпис заявника) 
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Гр. __________________________________ заявив: 
  (прізвище, ініціали) 

 

ЗМІСТ ЗАЯВИ: 

 
1. Обставини події (дата, час, місце):___________________________ _ 

2. Яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку суму, яким 

способом злочинці заволоділи майном (проникнення у житло чи інше приміщення, 

напад, вимагання, обман чи зловживання довірою); якщо проникнення, то яким 

шляхом (злам запірних пристроїв, підбір ключа, виставлення вікна, через кватирку, 

іншим способом); яке майно викрадено, де воно знаходилося, наявність 

документів, які підтверджують придбання і вартість втраченого майна, його 

прикмети, коли і де придбано: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Чи застосовувалося фізичне насильство або погроза його застосування, у 

чому це конкретно виявилось, які предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, 

палиця тощо) використовувалися під час нападу? Якщо було вимагання майна чи 

права на нього або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою 

застосування насильства, заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна 

тощо, то в чому конкретно виявилися ці дії? 

_______________________________________________________________________ 

4. Чи заподіяні кому-небудь тілесні ушкодження, до якого медичного 

закладу звертався, де він розташований, чи перебував на стаціонарному або 

амбулаторному 

лікуванні?_______________________________________________________________ 

5. Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, чи може її 

впізнати, за якими прикметами?  

_______________________________________________________________________ 

6. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні кримінального правопорушення? 

Якщо так, то вказати з якої причини, а також відомості про цю особу: 

_______________________________________________________________________ 

7. Чи були очевидці вчинення кримінального правопорушення, що відомо 

про них? 

______________________________________________________________________ 

 

Заявником зазначено: 

________________________________________________________ 
 (власноручно написати про ознайомлення та правильність викладених даних) 

     _________________            

____________________________________________ 
(підпис)  (ініціали, прізвище, заявника) 

Заяву прийняв:   

__________________________________________________________________ 
(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, посада, підпис,прізвище, ініціали) 

«___» ________ 20 __ року 
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Додаток 2 

Начальнику  

управління стратегічних розслідувань  

в Дніпропетровській області ДСР НПУ  

полковнику поліції 

Андрію ДАНИЛЯКУ 

 

 

РАПОРТ 

 

 

Доповідаю Вам, що з метою виконання доручення керівництва УСР в 

Дніпропетровській області № хххх/хх/ххх/хх-2020 від хх.хх.2020 «Про здійснення 

заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО, 

забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг 

та цільового використання бюджетних коштів», для посилення контролю за 

використанням коштів державного та місцевих бюджетів, протидії їх нецільового 

використання та розкрадання службовими особами установ, підприємств та 

організацій усіх форм власності, а також забезпечення своєчасного припинення та 

документування кримінальних правопорушень вчинених ОГ та ЗО, предметом яких 

є бюджетні або державні кошти, співробітниками УСР в області виявлено факт 

привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ "Укрпроект" (код 

хххххххх, місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 64), які зловживаючи своїм 

службовим становищем, привласнили кошти державного бюджету. 

Встановлено, що під час виконання договору № х від хх.хх.2020 року, 

укладеного між службовими особами комунального закладу культури області (код 

хххххххх) та службовими особами ТОВ "Укрпроект" (код хххххххх), на виконання 

робіт із капітального ремонту приміщень КЗК, складені офіційні документи – акти 

приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь 

недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. 

Вартість робіт за договором становить 6 000 000,00 грн. 

Згідно даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, Замовником на 

розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти за договором 

підряду в розмірі 2 661 586,14 грн., а саме:  

хх.хх.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано 

грошові кошти в розмірі 1 000 000, 00 грн., за роботи по об’єкту, платіжне 

доручення № х від хх.хх.2020); 

Пізніше, хх.хх.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника 

перераховано грошові кошти в розмірі 1 500 000, 00 грн., за роботи по об’єкту, 

платіжне доручення № х від хх.хх.2020); 

Додатково, хх.хх.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника 

перераховано грошові кошти в розмірі 500 000, 00 грн., за роботи по об’єкту, 

платіжне доручення № х від хх.хх.2020); 

Також, хх.хх.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника 

перераховано грошові кошти в розмірі 2 500 000, 00 грн., за роботи по об’єкту, 

платіжне доручення № х від хх.хх.2020); 
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хх.хх.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано 

останню суму грошових кошти в розмірі 500 000, 00 грн., за роботи по об’єкту, 

платіжне доручення № х від хх.хх.2020). 

Так, в ході проведення візуального огляду об’єкту будівництва за участі 

експерта із будівництва встановлено, що роботи вказані в пункті № хх акту 

приймання виконаних будівельних робіт № х за січень 2020 року та пункті № х 

акту приймання виконаних будівельних робіт № х за березень 2020 року фактично 

не виконані. Деякі роботи які вказані в актах приймання виконаних будівельних 

робіт складених за договором № хх від хх.хх.2020 року, виконані частково. За 

попередньою оцінкою державі завдано збитків близько 2 500 000,00 грн. 

Таким чином, службові особи Замовника та ТОВ "Укрпроект" (код хххххххх) 

за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд 

за об’єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння 

коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об’єктом, внесли 

заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів – актів приймання 

виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних 

робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних 

будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № хх від хх.хх.2020 року, 

фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи 

коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму 

близько 2 500 000,00 грн. 

У діях службових осіб комунального закладу культури (код хххххххх), ТОВ 

"Укрпроект" (код хххххххх) та осіб, що здійснюють технічний нагляд за об’єктом 

будівництва вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 

2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. 

Згідно вимог ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування. 

З урахуванням викладеного, керуючись положенням «Про затвердження 

порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення та інші події», затвердженого наказам МВС від 

08. Лютого 2019 року №100, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 

березня 2019 року за № 223/33194, керуючись ст. 214 КПК України, прошу Вашого 

дозволу зазначені матеріали перевірки направити до органу досудового 

розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР. 

 

 

Оперуповноважений  

управління стратегічних розслідувань 

в області 

майор поліції                                                                                   Тарас ЖЕЛАТИЙ 
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Додаток 3 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 
Управління стратегічних розслідувань            

в Дніпропетровській області 
пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069, 

тел. факс (056) 732-15-38 

___.___.2020         № ____________ 

На № __________ від ___.___._____ 

 

 Директору Департаменту  

гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради  

Ксенії СУШКО 

 

 

 
Шановна пані Сушко! 

 

Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на 

постійній основі здійснює превентивні та профілактичні заходи спрямовані 

на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення 

правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та 

цільового використання бюджетних коштів. Керуючись статтею 1 Закону 

України «Про запобігання корупції», п. 5 ч. 1 ст. 18 та п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону 

України «Про Національну поліцію», пунктом 6 Положення про Національну 

поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.10.2015 № 877,  п. 13 розділу 3 Положення про Департамент стратегічних 

розслідувань, затвердженого наказом Національної поліції України № 1077 

від 21.10.2019 клопочу про надання копій наступних документів: 

1) договір підряду; 

2) дефектні акти; 

3) робочий проект із змінами та додатками по договору, експертні звіти; 

4) акти Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунки – фактури, платіжні доручення, 

накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договори 

відповідального зберігання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-

транспортні накладні; 

5) локальні кошториси (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, 

договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних 

будівельних робіт); 

6) декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального 

ремонту чи реконструкції) за вказаним об’єктом, видані органом 

державного архітектурно-будівельного контролю; 
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7) дозволи на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи 

реконструкція) за вказаною адресою, видані органом державного 

архітектурно-будівельного контролю; 

8) статут підприємства, накази про призначення на посади та посадові 

інструкції осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей 

зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт). 

Для своєчасного виконання завдань, покладених на УСР в 

Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, прошу Вас зазначену 

інформацію надати у десятиденний термін пред'явникові цього запиту. 

 

 

 З повагою 

начальник 

полковник поліції      Андрій ДАНИЛЯК 
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Додаток 4 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 
Управління стратегічних розслідувань            

в Дніпропетровській області 
пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069, 

тел. факс (056) 732-15-38 

___.___.2020         № ____________ 

На № __________ від ___.___._____ 

 

 Заступнику начальника ГУНП  

в Дніпропетровській області – 

начальнику слідчого управління 

полковнику поліції 

Олегу СЛІПЧУКУ 

 

 

 
Шановний пане Сліпчук! 

 
 

Направляю на Вашу адресу матеріали ЄО № ______ від __.__.____, 

зібрані відносно організованої групи у складі: замовника будівельних робіт, 

ТОВ ПВІ (код 11111111) та інженера з технічного нагляду за фактом 

зловживання владою що завдало тяжких наслідків громадським інтересам, 

для прийняття рішення згідно ст. 214 КПК України. 

 

 

Додаток: матеріали на __ аркушах. 

 

 

 З повагою 

начальник 

полковник поліції      Андрій ДАНИЛЯК 
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Додаток 5 

 Перелік ресурсів для пошуку інформації в мережі Інтернет 

1. https://prozorro.gov.ua - Офіційний портал 

оприлюднення інформації про публічні закупівлі 

України, Згідно з Законом України "Про публічні 

закупівлі" портал є відкритим ресурсом, який 

пропонує доступ до всієї інформації з центральної 

бази даних про електронні тендерні торги, що були 

оголошені з 31 липня 2016 року. 

 

          

2. https://edata.gov.ua/ - Єдиний веб-портал 

використання публічних коштів - є найбільшою 

відкритою базою даних публічних фінансів України. 

Портал розроблено на виконання вимог Закону 

України від 11 лютого 2015 року № 183-VIII "Про 

відкритість використання публічних коштів". Метою 

порталу є забезпечення доступу до інформації про 

використання публічних коштів розпорядниками та 

одержувачами коштів державного і місцевих 

бюджетів, суб'єктами господарювання державної і 

комунальної власності, фондами 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

 

 

 

 

          

3. https://www.007.org.ua - «Пошуково-аналітична 

система .007» - це web-ресурс на основі відкритих 

даних про використання публічних коштів. Проект 

передбачає сервіс пошуку та візуалізації даних з 

відкритих джерел про використання державою 

бюджетних коштів. Основний акцент зроблено на 

простоті використання та представлення специфічної 

інформації з масивів великих даних. 

 

 

         

4. https://clarity-project.info/edrs - це публічна 

інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване 

оброблення електронними засобами, вільний та 

безоплатний доступ до неї, а також її подальше 

використання          

5. https://usr.minjust.gov.ua -  Безкоштовний пошук 

відомостей у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань здійснюється відповідно до 

статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань». Відомості, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, є відкритими і 

загальнодоступними (крім реєстраційних номерів 

 

 

        

https://prozorro.gov.ua/
https://edata.gov.ua/
https://www.007.org.ua/
https://clarity-project.info/edrs
https://usr.minjust.gov.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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облікових карток платників податків та паспортних 

даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за 

їх надання стягується плата. 

6. https://public.nazk.gov.ua - Проект має на меті 

спростити подання публічними службовцями їх 

декларацій майнового стану, доступ до них та їх 

перевірку. Для цього система електронного 

декларування передбачає виконання таких 

задач: спрощення введення даних суб’єктом 

декларування; забезпечення захищеного протоколу 

автентифікації для входу в систему електронного 

декларування; запобігання помилкам з боку суб’єкта 

декларування під час введення даних; забезпечення 

захищеного зберігання введених даних; надання 

відкритого онлайнового доступу та засобів пошуку 

по відкритих даних, що містяться в деклараціях, і 

можливості їх завантаження; API для розробників 

для забезпечення захищеного доступу до відкритих 

даних із декларацій майнового стану та їх 

завантаження в різних форматах; оптимізація 

процедур обробки декларацій майнового стану 

персоналом НАЗК і створення ефективного бізнес-

процесу перевірки декларацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

7. https://opendatabot.ua- використовує виключно 

публічну інформацію, відповідно до положень 

Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Персональна інформація, яка міститься 

в публічній інформації обробляється відповідно до 

положень ст. 101 зазначеного Закону. 

Інформація отримується з офіційних сайтів 

державних органів та Єдиного веб-порталу 

відкритих даних. Порядок обробки персональної 

інформації (у тому числі включеної до відкритих 

даних) визначено такими нормативно-правовими 

актами: 

 Закон України «Про інформацію» 

 Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» 

 Закон України «Про захист персональних 

даних» 

 

 

 

 

 

 

        

https://public.nazk.gov.ua/
https://opendatabot.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://data.gov.ua/
http://data.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17
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