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ісля набуття чинності новим Кримінальним процесуальним
П
кодексом (КПК) і Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України» від 13 квітня
2012 року № 4652-VI між Законом України «Про оперативнорозшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ і
зазначеним Кодексом виникли певні колізії.
Передусім спірні моменти стосуються порядку проведення
оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових)
дій. Так, згідно з новим КПК України ці дії дозволено провадити
безпосередньо слідчому, а до законодавчих змін зазначену
функцію було покладено виключно на оперативно-розшукові
підрозділи. До того ж, чіткого розподілу повноважень між слідчим
і працівниками підрозділів, уповноважених на здійснення
оперативно-розшукової діяльності, у чинному законодавстві не
передбачено [1, с. 16].
Отже, постає необхідність проаналізувати оперативнорозшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії в контексті
практики їх застосування й запропонувати можливі способи їх
удосконалення.
Свою думку стосовно порушеного питання висловило
чимало науковців, серед яких В. І. Василинчук, О. В. Говоров,
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С. О. Гриненко, О. І. Данченко, І. І. Мусієнко, Д. Й. Никифорчук,
Є. Д. Скулиш, Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, М. О. Шилін,
М. Є. Шумило та ін. Проте нині публікацій у фахових виданнях
щодо проблем і способів удосконалення оперативно-розшукових
заходів та негласних слідчих (розшукових) дій щодо протидії
привласненню та розтраті бюджетних коштів недостатньо.
Метою пропонованої увазі статті є розгляд проблемних
положень нормативно-правових актів, які регламентують
проведення вищезазначених заходів і визначення способів їх
удосконалення.
Здійснений аналіз підтверджує, що для ефективної
оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті
бюджетних коштів, на нашу думку, необхідно вдосконалити норми
оперативно-розшукового та кримінального процесуального
законодавства.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність», оперативно-розшукова діяльність – це система
гласних
і
негласних
пошукових,
розвідувальних
та
контррозвідувальних заходів, які здійснюють із застосуванням
оперативних та оперативно-технічних засобів. Доцільно, щоб це
визначення чіткіше розкривало форми реалізації зазначеної
діяльності й охоплювало не лише проведення гласних,
негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних
заходів, а й негласних слідчих (розшукових) дій і регулювало
діяльність негласних штатних і позаштатних працівників.
Це передбачено п. 13–14 ст. 8 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» [2]. Також важливим етапом є
використання конфіденційного співробітництва відповідно до
положень ст. 275 КПК України [3].
На думку таких науковців, як В. І. Василинчук [4],
Д. Й. Никифорчук [4], М. А. Погорецький [5], Є. Д. Скулиш [6],
М. О. Шилін [7], оперативно-розшукову діяльність доцільно
розподілити на декілька стадій, які мають характеризуватися
специфічним колом завдань і визначеним переліком проведення
оперативно-розшукових дій. Необхідно виокремити важливі
стадії для здійснення вищеназваних дій:
– пошук первинної оперативно-розшукової інформації як
гласним, так і негласним способом;
– перевірка без відкриття оперативно-розшукової справи і
кримінального провадження;
– провадження в оперативно-розшукових справах.
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Розширення потребують саме завдання оперативнорозшукової діяльності, окреслені ст. 1 Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність». Так, завдання мають
передбачити не лише пошук та фіксацію фактичних даних про
протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які
визначено в Кримінальному кодексі України [2], а й забезпечення
здійснення
слідчих (розшукових) і
негласних
слідчих
(розшукових) дій та супроводження негласного розслідування під
час кримінального провадження, а також отримання інформації
про правопорушення, що не є кримінальними, установлення яких
сприяє виконанню завдань протидії злочинності.
Оперативно-розшукова
діяльність
ґрунтується
на
загальноправових принципах (верховенства права, законності,
дотримання прав і свобод людини) [2]. Однак згідно з аналізом
практики під час проведення оперативно-розшукових заходів і
негласних слідчих (розшукових) дій оперативні підрозділи
керуються і спеціальними принципами, які не відображені в
законодавчих актах, зокрема наступальності, конспіративності,
конфіденційності, поєднання гласних і негласних заходів,
відповідності та адекватності зазначених заходів та дій ступеню
суспільної небезпечності протиправної діяльності.
Також зауважено, що необхідно вдосконалити підстави для
проведення оперативно-розшукової діяльності. Було б доцільно
зазначити в ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність», що підставами для проведення оперативнорозшукової діяльності є наявність достатньої інформації,
отриманої відповідно до закону. Це потребує перевірки «…осіб,
які готують учинення злочину або можуть бути причетними до
вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, ознаки та склад
якого неможливо встановити іншим шляхом».
Також слід усунути на законодавчому рівні наявну правову
колізію, яка не дає змоги чітко розмежувати права оперативних
підрозділів та оперативно-розшукові заходи й негласні слідчі
(розшукові) дії, які вони можуть застосовувати. Для цього необхідно:
а) надати повне визначення поняття. Оперативно-розшукові
заходи – заходи, які мають спеціально встановлені Законом
України «Про оперативно-розшукову діяльність» і КПК України
порядок та умови їх проведення. Це система дій, спрямованих
на використання оперативно-розшукових засобів і методів, які
реалізовують у межах своєї компетенції оперативні підрозділи з
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метою виконання конкретних завдань оперативно-розшукової
діяльності та забезпечення кримінального судочинства;
б) чітко класифікувати оперативно-розшукові заходи:
– оперативно-розшукові заходи, які проводять на підставі
ухвали слідчого судді, постановленої відповідно до погодженого
з прокурором клопотання керівника оперативного підрозділу або
його заступника;
– оперативно-розшукові заходи, про здійснення яких
приймає рішення виключно прокурор;
– оперативно-розшукові заходи, які проводять за рішенням
керівника оперативного підрозділу. Такі дії повинні мати
визначений порядок проведення за ініціативою оперативного
підрозділу, а не здійснюватися згідно з порядком проведення
негласних слідчих (розшукових) дій виключно в кримінальному
провадженні. До того ж, необхідно надати оперативним
підрозділам право звертатися до суду з клопотанням про
проведення
оперативно-розшукових
заходів
у
межах
оперативно-розшукових справ;
в) закріпити виключний перелік оперативно-розшукових
заходів. На нашу думку, у цьому контексті вдалим є законопроект
«Про оперативно-розшукову діяльність», у якому зазначено, що
суб’єкти
оперативно-розшукової
діяльності
можуть
у
встановленому цим Законом порядку проводити такі оперативнорозшукові заходи: негласне проникнення й обстеження публічно
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; аудіо- чи
відеоконтроль особи; контроль за телефонними розмовами;
аудіо- або відеоконтроль місця; спостереження за особою в
публічно доступних місцях з використанням технічних засобів
спостереження та фіксації інформації; зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж і з електронних
інформаційних систем; накладення арешту на кореспонденцію, її
огляд і виїмка; визначення місцезнаходження радіоелектронного
засобу в реальному масштабі часу; контрольована поставка;
контрольована й оперативна закупка; оперативний експеримент;
спостереження за річчю або місцем; виконання спеціального
завдання щодо розкриття злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації; оперативне маркування предметів
і речовин; негласне отримання зразків, необхідних для
порівняльного дослідження; перевірка фінансово-господарської
діяльності
підприємств;
профілактично-пошуковий
захід;
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оперативна установка; радіотехнічна розвідка; поліграфне
опитування; створення пасток (квартир, офісів, автомобілів);
розвідувальне опитування; отримання довідково-аналітичної
інформації; особистий пошук; оперативне ототожнення осіб,
предметів і речовин; відвідування та огляд за згоди власників й
орендаторів житла, інших споруд і матеріальних об’єктів [8].
Під час виконання повноважень оперативним підрозділам
заборонено проводити оперативно-розшукові заходи, які
обмежують права людини, якщо є можливість виконати завдання
оперативно-розшукової діяльності під час проведення інших
заходів.
Перелік проблем чинного законодавства з означеної теми не
є вичерпним. Однак це лише підтверджує, що цивілізаційні
потреби сучасного суспільства не спонукають законодавця до
пошуків
способів
удосконалення
системи
оперативнопроцесуальної діяльності оперативних підрозділів й органів
досудового розслідування.
З огляду на це, вважаємо доцільним ініціювати внесення змін і
доповнень до чинного КПК України. Важливою та корисною зміною,
на нашу думку, було б відновлення у КПК України процедури
зупинення досудового розслідування в разі невстановлення особи,
що вчинила злочин/кримінальний проступок.
Варто зауважити, що чинний нормативний документ не
передбачає процедури зупинення. Зазначене призводить до
того, що всі слідчі й процесуальні дії та кримінальні провадження
(виконані/невиконані)
залишають
у
слідчого,
постійно
накопичуючись. Сьогодні у слідчих, залежно від регіону та
населеного пункту, одночасно знаходяться сотні, а подекуди
тисячі проваджень. До того ж, за провадженнями вже проведено
всі слідчі та процесуальні дії, оброблено вилучені з місця
злочину сліди, ті з них, які можливо ідентифікувати, поставлено
на облік до пошукових криміналістичних систем тощо.
Необхідно з’ясувати, навіщо, якщо вичерпано всі слідчі
можливості,
а для
розкриття
залишилися можливості
криміналістичної ідентифікації чи оперативної роботи, зберігати ці
провадження в сейфі у слідчого. Це може призвести до їх втрати,
неможливості доступу керівника до провадження за необхідності
внаслідок відсутності слідчого, перерозподілу проваджень між
іншими слідчими, у разі звільнення слідчого тощо.
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На нашу думку, ч. 1 ст. 280 КПК України варто доповнити
п. 4 й викласти його в такій редакції: «особа, яка вчинила
злочин/кримінальний проступок, не встановлена».
Запропонована норма дасть змогу продемонструвати
реальне навантаження на слідчого, упровадити необхідні
організаційно-штатні розрахунки й уникати незаконного закриття
кримінальних проваджень з надуманих підстав. До таких дій
часто вдаються задля покращення показників розкриття
злочинів. Унесені зміни нададуть можливість уникнути втрати
проваджень, адже їх будуть зберігати в спеціальних архівах,
доступ до них матимуть лише керівники, які можуть доручати
розслідування й іншим слідчим у разі потреби.
Нез’ясованим залишається питання стосовно максимальних
строків розслідування кримінального провадження, у якому не
встановлено особу, що вчинила злочин/кримінальний проступок.
Не всі злочини розкривають, тому важливо, щоб у
законодавстві було передбачено закриття кримінальних
проваджень за строками давності, тобто з урахуванням
біологічних особливостей людини.
На жаль, у слідчих підрозділах збігається чимало
кримінальних справ (відкритих за КПК 1960 року) щодо злочинів,
учинених 15 і більше років тому. Розкрити їх щороку стає дедалі
складніше, а за відсутності матеріальних доказів для
ідентифікації злочинця – майже не можливо.
З огляду на реалії життя та біологічний вік можливого
злочинця,
тенденція
накопичення
таких
кримінальних
справ/проваджень буде зберігатися. Право обвинувачення та
направлення провадження до суду покладено на прокурора.
Таким чином, вважаємо, що ст. 284 КПК України необхідно
доповнити правом прокурора на закриття кримінального
провадження у зв’язку з невстановленням особи злочинця на
певний строк (наприклад, 15–20 років).
Отже, необхідно наголосити на необхідності усунення
розбіжностей між Законом України «Про оперативно-розшукову
діяльність», КПК України та відомчими наказами й інструкціями
щодо визначення оперативно-розшукових заходів і негласних
слідчих (розшукових) дій. До того ж, потрібно на законодавчому
рівні усунути наявну правову колізію, що не дає можливості чітко
розмежувати права оперативних підрозділів та оперативнорозшукові заходи і негласні слідчі (розшукові) дії, які вони можуть
застосовувати. Для цього необхідно визначити поняття оперативно79
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розшукових заходів, класифікувати їх на ті, які можуть
застосовуватися до і після відкриття оперативно-розшукових
проваджень, а також надати оперативним підрозділам право
звертатися до суду з клопотанням про проведення оперативнорозшукових заходів у межах оперативно-розшукових проваджень.
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