
Пропозиції
щодо реформування органів правопорядку

1. Затвердження комплексної стратегії реформування правоохоронних
органів України у відповідповідності до європейських стандартів

Обгрунтування: Національна поліція є однією із складових всієї
правоохоронної системи України. Окреме реформування лише цієї
інституції не здатне викликати системні зміни в роботі правоохоронних
органів, підвищити рівень прозорості, підзвітності та запобігання корупції
при вступі, проходженні і просуванні по службі. Це також підтверджується
й узгоджується з рекомендацією Європейської Комісії, яка визнає
необхідність ухвалення всеосяжного стратегічного плану реформування
всього правоохоронного/правозастосовчого сектора як частини ширшого
безпекового блоку України (пункт 4 висновку Європейської Комісії щодо
заявки України на членство в Європейському Союзі, COM(2022) 407 final,
ухвалений в м. Брюссель 17 червня 2022 року).
Пропозиції: розроблення, затвердження та імплементація комплексної
стратегії реформування правоохоронних органів з визначенням їх
функціоналу, підслідності тощо. Окремо потребує унормування питання
статусу правоохоронних органів України.
Очікуваний результат (документ): ухвалення Верховною Радою України
комплексної стратегії реформування правоохоронних органів України та
розроблення на його підставі детального плану реалізації заходів.
Розроблення та ухвалення комплексного Закону України “Про правовий
статус та засади діяльності правоохоронних органів України”.

2. Переатестація працівників Національної поліції в рамках виконання
комплексної стратегії реформування правоохоронних органів

Обгрунтування: аналітичні дослідження питання реформування системи
Міністерства внутрішніх справ України показують, що переатестація
відбулася більше на папері, оскільки її результатом стало звільнення лише
7,7% колишніх міліціонерів. При цьому половина з них поновилась на
посадах та отримала компенсацію від держави за час вимушеного прогулу
у розмірі більше 55 млн грн. Однією з головних стратегічних цілей такого
процесу було очищення системи від недоброчесних працівників, що мало
би результатом підвищення суспільної довіри до поліції та зменшення
корупційних ризиків під час здійснення ними повноважень. Відтак, процес
переатестації на засадах відкритості комісій, максимального залучення
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міжнародних експертів та громадськості до їх роботи, визначення чіткої
методології оцінювання кандидатів (зокрема, в частині доброчесності), має
бути відновлений і продовжений.
Пропозиції: запровадження оновлених механізмів переатестації
працівників Національної поліції за новими процедурами і критеріями з
урахуванням вимог Європейського кодексу поліцейської етики,
Рекомендація (2001) 10, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 19
вересня 2001 року.
Очікуваний результат (документ): нова редакція Закону України “Про
Національну поліцію” з елементами перезапуску атестації усіх працівників
за новими правилами та засадами з позбавленням Міністра внутрішніх
справ впливати на цей процес шляхом затвердження власних нормативних
актів.

3. Запровадження додаткових інструментів задля запобігання
корупційним ризикам в діяльності Національної поліції

Обгрунтування: запровадження в 2012 році Єдиного реєстру досудових
розслідувань мало на меті показати реальний рівень злочинності в країні
шляхом обов'язку внесення відомостей за всіма заявами про вчинення
кримінальних правопорушень. Проте, з часом слідчі органи отримали
можливість відмовляти в реєстрації таких повідомлень та розпочинати
досудове розслідування, що створило додаткові корупційні ризики.
Начальники слідчих підрозділів отримали можливості в ручному режимі
розподіляти кримінальні провадження між слідчими, а відсутність єдиної
автоматизованої системи управління цими процесами створило закритість
навіть для заявника.
Пропозиції: впровадження електронних інструментів реєстрації справ,
руху та розподілу, взаємообміну між підрозділами та іншими органами;
створення системи “Електронний кабінет заявника” для можливості
надсилання документів, перевірки статусу їх розгляду та можливості
оскарження тощо.
Очікуваний результат (документ): нова редакція Закону України “Про
Національну поліцію” із запровадженням елементів електронного
управління (від моменту подання заяви про вчинення кримінального
правопорушення - до кінцевого результату за відповідною заявою).
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4. Запровадження методології оцінювання ефективності Національної
поліції

Обгрунтування: наразі визначальним критерієм ефективності роботи
Національної поліції є відсоток розкриття злочинів, яким можливо
маніпулювати задля просування по службі, оскільки числа розкритих
включаються також ті, що не потребували жодних ресурсних затрат,
очевидність відсутності складу злочину була очевидна ще на етапі
реєстрації відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Більше
того, відсутня єдина комплексна та релевантна методологія оцінювання
такої ефективності, яка, зокрема, має включати рівень довіри населення
шляхом здійснення соціологічного опитування, рівень розкриття злочинів
на етапі їх готування до вчинення (як частина превентивної функції) тощо.
Наразі ж довіра населення регламентована окремим нормативним актом і
розглядається окремо від кількісних показників, що викривляє реальний
рівень ефективності. Окрім того, навіть під час такого опитування сама
Національна поліція формулює питання (пункт 7 Порядку проведення
оцінки рівня довіри населення до Національної поліції).
Пропозиції: запровадження єдиної методології оцінювання ефективності
діяльності Національної поліції зі зміщенням акцентів з кількісних
показників на якісні.
Очікуваний результат (документ): нова редакція Закону України “Про
Національну поліцію” з визначенням інтегративних критеріїв оцінювання
ефективності та затвердження Методології оцінювання ефективності
діяльності Національної поліції.

5. Удосконалення управлінських процедур органів прокуратури
Обґрунтування: відповідно до нової редакції конституційних норм
прокуратуру віднесено до розділу “Правосуддя”. Закон України “Про
прокуратуру” не відмовився від принципу централізації управлінської
діяльності, при цьому всі прокурори мають однаковий правовий статус
незалежно від займаної посади. Так, всіх місцевих і регіональних
керівників прокуратури призначають вищестоящі керівники,
неформальний вплив на діяльність яких є таким, що склався історично в
системі органів прокуратури. Більше того, попри формальні повноваження
керівника органу прокуратури, останні також мають великий
неформальний вплив на інших працівників органів прокуратури, зокрема,
й щодо рішень у певних кримінальних провадженнях. Така ситуація
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підсилює корупційні ризики в діяльності органів прокуратури, оскільки
такий неформальний (невидимий для закону) вплив на підлеглих
працівників сприяє закриттю “потрібних” кримінальних проваджень, та
затягування досудового розслідування в тих, які не так вигідні певному
керівнику.
Пропозиції: ввести виборність посад керівників місцевих та обласних
прокуратур з запобіжником неможливості займати такі посади: у місцевих
прокуратурах - більше 1 разу упродовж 5 років (виходячи з мінімальної
кількості працівників); у обласних прокуратурах - більше 1 разу упродовж
проходження служби в органах прокуратури. Строк повноважень керівника
має складати 2 роки.
Очікуваний результат: прийняті зміни до Закону України “Про
прокуратуру”.


