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2. Етап безпосереднього проведення заходів та застосування за-
собів ОРД, оформлення й надання слідчому фактичних даних і іншої 
інформації, отриманих за їх результатами щодо забезпечення відш-
кодування завданих збитків. 

3. Етап отримання і приєднання до кримінального провадження 
результатів проведення слідчих (розшукових) дій або негласних слі-
дчих (розшукових) дій у частині забезпечення відшкодування завда-
них збитків під час ОРС кримінального провадження. Це завершаль-
ний етап ОРС кримінального провадження і від чіткості його 
правових механізмів залежить успішність реалізації власне самого 
цього інституту. На жаль, ці механізми на сьогодні не напрацьовані, а 
деякі чинні правові норми щодо цього нерідко є непослідовними й 
суперечливими. 

Підводячи підсумки, варто зауважити, що в статті розглянуто 
лише окремі аспекти оперативного супроводження кримінального 
провадження, метою статті є загострення уваги дослідників на ком-
плексі проблем, пов’язаних із порядком здійснення оперативними 
підрозділами національної поліції України супроводження криміна-
льного провадження, зокрема у частині забезпечення відшкодування 
завданих збитків, що стало актуальним для нашого суспільства, і за-
пропонувати один із шляхів стимуляції наукового розв’язання цих 
проблем. 
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ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ВЛАСНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ ФАКТІВ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ 
АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

Сучасний етап розвитку правоохоронних органів системно 
пов’язаний як із процесами реформування законодавства, так і з на-
уковою розробкою питань правозастосовчої діяльності, зокрема в 
частині протидії злочинам у сфері службової діяльності та професій-
ної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Державна прикордонна служба України продовжує системну ро-
боту, спрямовану на запобігання корупції та виховування доброчес-
ності персоналу. Така активна позиція відомства вже довела свою 
ефективність на практиці.  
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Серед заходів у ІІ кварталі 2017 року у Держприкордонслужбі 
проведено антикорупційну акцію «На шляху до доброчесності». За її 
підсумками, загальна кількість кримінальних правопорушень за уча-
сті персоналу служби зменшилась на 35 %, а злочинів – на 62 % [1]. 

Водночас офіційна статистика повною мірою не відображає ди-
наміку розповсюдження вказаних злочинів у зв’язку з їх латентністю 
та складністю виявлення. Практика свідчить, що службові особи 
Державної прикордонної служби України, які вимагають та одержу-
ють неправомірну вигоду, намагаються діяти законспіровано, рете-
льно маскують свої злочинні наміри й діяльність. Ефективна проти-
дія вказаному виду злочинів можлива лише за допомогою 
застосування повного комплексу державно-політичних, соціально-
економічних, культурних та правоохоронних заходів. Реалізація 
останньої групи заходів у значній мірі покладена на підрозділи внут-
рішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України, 
які відповідно до чинного законодавства, спеціалізуються на опера-
тивно-розшуковій діяльності з протидії корупційним злочинам, зок-
рема одержанню неправомірної вигоди службовими особами Держа-
вної прикордонної служби України. 

У рамках превенції корупції проведено близько 1000 службових 
розслідувань та перевірок. Підрозділами внутрішньої та власної без-
пеки виявлено та припинено понад два десятки правопорушень, які 
містили корупційні ризики, 8 осіб притягнуто до адміністративної 
відповідальності за корупцію, 17 осіб відведено від виконання служ-
бових обов’язків за не доброчесну поведінку. 

Тому, незважаючи на спротив старої системи, заходи для подо-
лання корупції у Держприкордонслужбі будуть продовжуватися. Так, 
з 1 липня 2017 року у відомстві стартував черговий етап антикоруп-
ційної кампанії «Стоп корупції. Від слів – до дій!» Вона тривала 3 мі-
сяці до 1 жовтня 2017 року та передбачала проведення відповідних 
занять із персоналом, залучення громадськості до активного діалогу, 
посилення взаємодії із іншими правоохоронними органами [1]. 

Голова Державної прикордонної служби України Петро Олекса-
ндрович Цигикал визначив першочергові завдання, і зазначив про 
неприпустимість будь-яких корупційних проявів у відомстві. «Окре-
мої уваги потребує протидія корупційним проявам, які є категорич-
но неприйнятними у правоохоронній структурі країни, що зазнає 
гібридної агресії з боку Росії» [2]. 

Підрозділи внутрішньої та власної безпеки Державної прикор-
донної служби України виявляють незаконні схеми на державному 
кордоні, які налагоджують порушники для здійснення своїх проти-
правних дій, в тому числі й ті, до яких можуть бути причетні військо-
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вослужбовці прикордонного відомства. Всі заходи проводяться у тіс-
ній взаємодії з взаємодіючими правоохоронними органами. 

12 жовтня 2017 року на Сумщині офіцерами внутрішньої і влас-
ної безпеки Держприкордонслужби спільно з співробітниками ГВ 
БКОЗ СБУ м. Київ та Генеральної прокуратури України був затрима-
ний прикордонник одного з відділів прикордонної служби Сумсько-
го загону. Правоохоронці затримали його у відділенні поштового 
перевізника, коли військовослужбовець саме намагався відправити 
пакунок.  

У ході огляду пакунку правоохоронці виявили 4 паспорти гро-
мадян Азербайджану, 2 машинки для постановки службових відміток 
Держприкордонслужби та 7 кліше до дато-штампів прикордонної 
служби РФ. При цьому у паспортах виявлені проставлені підроблені 
відмітки. По даному факту проведено обшуки у житлових помеш-
каннях даного військовослужбовця та інших, які можуть бути приче-
тними до правопорушення. 

За даною інформацією проводиться службове розслідування, аби 
встановити всі обставини та викрити усіх причетних до даної схеми 
осіб. Тривають подальші слідчі дії. 

Військовослужбовцю інкримінується вчинення правопорушень за 
низкою статей: 362, 366, 368 та 369 Кримінального кодексу України.  

Слід зазначити, що заходи з викриття незаконних схем та недо-
пущення втягування в їх реалізацію військовослужбовців прово-
диться системно. При цьому Держприкордонслужба України чітко 
спрямовує роботу на викорінення та запобігання корупції серед пер-
соналу відомства. За результатами дев’яти місяців 2017 року, у ві-
домстві проведено близько 1500 службових розслідувань та переві-
рок, до адміністративної відповідальності притягнуто майже 1 
тисячу осіб. Також кримінальні провадження відкрито у відношенні 
понад 70 прикордонників, 38 з них засуджено [3]. 

У жовтні 2017 року офіцерами УВВБ «Захід» Держприкордонс-
лужби України спільно з військовою прокуратурою Львівського гар-
нізону та ГУ ДВКР СБУ, задокументували факт вимагання та одер-
жання неправомірної вигоди у розмірі 5200 грн інспектором 
прикордонної служби Мостиського загону за сприяння ним у пере-
міщенні через державний кордон з України до Польщі тютюнових 
виробів. Нечистий на руку охоронець кордону нестиме кримінальну 
відповідальність [4]. 

Так, 27 жовтня 2017 року спільною міжвідомчою групою у складі 
офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикор-
донного загону Управління внутрішньої та власної безпеки «Захід», 
співробітників СБУ та військової прокуратури при спробі отримання 
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неправомірної вигоди затримано начальника одного з відділів при-
кордонної служби. За сприяння у незаконному переміщенні тютюно-
вих виробів через державний кордон, військовослужбовець мав на-
мір отримати неправомірну вигоду в сумі 2100 доларів США [5]. 

У прикордонному відомстві чітко витримується принципова по-
зиція у боротьбі з корупцією. Протидія корупції, поряд із забезпе-
ченням безпеки на державному кордоні України, була і залишається 
пріоритетною для Державної прикордонної служби України. 
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КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ВТРУЧАННЯМ  
В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ 

Із запровадженням до системи кримінального процесуального 
законодавства України інституту негласних слідчих (розшукових) 
дій започатковано нові підходи до правового регулювання держав-
ного контролю над перепискою, телефонними розмовами, переда-
чею інформації через мережу Інтернет, іншими засобами комунікації 
тощо. Нині наведені дії не вважаються такими, що мають лише  


