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злочинні норми поведінки проявляються у вигляді так званих 
«понять» і виражаються у своєрідній словесній формі та настанні 
своєрідних санкцій за невиконання цих норм, заснованих на 
проявах жорстокості і нелюдяності. 

Проте, для прокурора, слідчого, які та чи інакше беруть участь 
у спілкуванні з представниками цих суспільних прошарків при 
виконанні службових обов’язків, є корисним одержання інфор-
мації про «поняття» і традиції злочинного світу для її викорис-
тання у криміналістичних та кримінологічних цілях. 

Отже, професійна етика прокурора – це зведення правил етич-
ної поведінки при здійсненні функцій прокуратури у відносинах з 
пересічними громадянами, суддями, іншими сторонами судового 
процесу, представниками правоохоронних та інших державних 
органів та установ, органами місцевого самоврядування, зарубіж-
ними органами прокуратури, об’єднаннями громадян, засобами 
масової інформації, колегами-прокурорами для підтримання 
авторитету прокуратури в суспільстві. 
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Ефективність та якість роботи будь-якого органу в тому числі 

Державного бюро розслідувань залежить від його кадрового 
складу. Добір кандидатів до цього правоохоронного органу 
відбувається на конкурсній основі спеціальною конкурсною 
комісію. Отже, її формування та кадровий склад відіграє важливу 
роль в майбутніх дієздатності Державного бюро розслідувань. 

У Державному бюро розслідувань рішенням Директора ство-
рюється конкурсна комісія до компетенції якої входить проведен-
ня відповідного конкурсу на замішання вакантних посад усіх 
працівників державного бюро розслідувань, окрім тих де конкурс 
проводять зовнішня конкурсна комісія, яка обирає: Директора, 
його першого заступника та заступників, керівників управлінь, 
відділів та секторів центрального апарату та їх заступників, 
директорів територіальних органів, керівників та працівників 
підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та 
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територіальних органів. Конкурсна комісія (далі – комісія) 
складається з 5 осіб, з яких не менше трьох є представника-
ми Державного бюро розслідувань. Також, до її складу можуть 
входити представники громадських об’єднань, що діють відповід-
но до Закону України “Про громадські об’єднання” або предста-
вник Ради Громадського контролю Державного бюро розсліду-
вань, а також за письмовим клопотанням керівника органу Бюро 
можуть залучатися представники інших державних органів  
(за згодою).  

Представники громадських об’єднань теж обираються на 
конкурсній основі комітетом з відбору представників громадських 
об’єднань до складу конкурсної комісії у кількості не менше 
трьох осіб, який створюється за рішенням Директора Державного 
бюро розслідувань.  

Слід відмітити, що делегувати своїх представників можуть не 
всі громадських об'єднання, а лише ті, які відповідають встанов-
леним критеріям таким, як :  

1. Наявність державної реєстрації громадського об’єднання не 
пізніше ніж за 24 місяці до дня оприлюднення повідомлення про 
проведення відбору представників громадських об’єднань до 
складу Комісії; 

2. Наявність статусу юридичної особи; 
3. Здійснення статутної діяльності, пов’язаної із правозахис-

ною та правоохоронною сферами, за період не менш як 24 місяці 
до дня подання заяви. 

Також висуваються вимоги і до кандидатів на посади члена 
комісії, а саме наявність громадянства України, вищої юридичної 
освіти, володіння державною мовою, кандидат повинен бути 
визнаним фахівцем у сфері правоохоронної діяльності або 
експертом з питань права та має мати бездоганну ділову репутацію, 
високі професійні та моральні якості. Не може бути кандидатом 
особа, яка: визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 
має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку 
судимість за вчинення злочину; згідно із вироком суду позбавлена 
права обіймати відповідні посади; за рішенням суду визнана 
винною у вчиненні кримінального правопорушення; піддавалася 
адміністративному стягненню за корупційне правопорушення 
протягом останнього року до дня подання документів; є державним 
службовцем або посадовою особою органу місцевого самовряду-
вання; є членом політичної партії; є народним депутатом України 
або депутатом місцевої ради. 

Для участі в конкурсі громадським об’єднанням щодо канди-
дата подаються наступні документи: рішення керівного органу 
(для громадського об’єднання) про висування кандидата до 
складу Комісії; заява кандидата про згоду на участь у роботі 
Комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до 
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законодавства; копія паспорта громадянина України; автобіогра-
фія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові  
(за наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, 
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, 
громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), 
членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), 
відомості про наявність чи відсутність судимості; копія (копії) 
документа (документів) про освіту; мотиваційний лист кандидата, 
в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі 
Комісії, а також повідомляються адреса електронної пошти та 
номер телефону. Після надання цих документів вони перевіря-
ються комітетом з відбору представників громадських об’єднань 
до складу конкурсної комісії, а результати перевірки оформля-
ються протоколом. 

Сам процес відбору представників громадських об’єднань 
проходить на засіданні комітету з відбору представників громад-
ських об’єднань до складу конкурсної комісії. Його результати 
оформляються відповідним протоколом на підставі якого в 
подальшому готується пропозиція для Директора Державного 
бюро розслідувань щодо претендентів до складу Комісії, з яких 
останній обирає членів Комісії. 

Для залученя представників інших державних органів до скла-
ду Комісії Директор Державного бюро розслідувань подає до 
відповідного державного органу письмове клопотання, на підставі 
якого керівник відповідного органу приймає рішення про участь 
або відмоуву в участі уповноваженого представника у роботі 
Комісії за відповідно за згодою цього працівника.  

Відповідно до вище зазначеної процедури 2018 році було 
створено дві конкурсні комісії щодо відбору до Державного бюро 
розслідувань, до складу першої комісії ввійшло три представника 
Державного бюро розслідувань і про одному представнику від 
Міністерства юстиції України і громадської організації – 
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів, а до складу другої конкурсної 
комісії – по одному представнику від Генеральної прокуратури 
України, Служби безпеки України, Державного бюро розсліду-
вань, Міністерства юстиції України та громадської організації 
Громадське об’єднання «Громадський люстраційний комітет».  

 
 
 
 
 
 
 
 


