
  ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ 
щодо проекту Закону України "Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями 

і здійснення фінансового контролю" 
 

Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

 
Міністерство юстиції України 

 
Враховано Стаття 9. Повноваження 

центрального органу 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави      

10) безоплатно отримує 
інформацію від державних 
органів, окремих громадян, 
підприємств, установ та 
організацій не залежно від 
форм власності, з питань, що 
належать до компетенції 
центрального органу 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави 

 

Не погоджено пункт 10 статті 9 
проекту Закону 

(стосуються доступу до баз даних) 

 

Пункт 10 статті 9 проекту Закону виключено як такий, що 
дублює ч. 2 ст. 9, в якому міститься посилання на ч.1 ст.11 ЗУ 
«Про міліцію», який передбачає отримання інформації 
співробітниками 

 

Враховано 
частково 

Стаття 9. Повноваження 
центрального органу 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави      
11)  має доступ в якості 

Не погоджено пункт 11  статті 9 
проекту Закону  

(стосуються доступу до баз даних) 

 

Нова редакція: п. 11 ч. 1 ст. 9 Проекту Закону викладається 
в новій редакції: 11) має доступ в якості користувача до 
інформаційних систем  державних органів, перелік яких 
встановлюється Кабінетом Міністрів України, самостійно 
створює інформаційні системи та веде оперативний облік в 
обсязі і порядку, що визначається завданнями, покладеними на 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

користувача до інформаційних 
систем  державних органів, 
самостійно створює 
інформаційні системи та веде 
оперативний облік в обсязі і 
порядку, що визначається 
завданнями, покладеними 
на центральний орган 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави 

центральний орган виконавчої влади у сфері охорони 
економічної безпеки держави 

 
 
 

Не 
враховано 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

Об’єднання в одному органі 
контролюючих функцій та функцій 
розслідування економічних 
правопорушень призведе до 
розпорошення напрямків діяльності 
органу та виникнення ризиків 
домінування функцій кримінального 
переслідування 

Відповіді надані на аналогічні зауваження з боку МВС, 
ГПУ, СБУ  

 
Генеральна прокуратура України 

 
Не 
враховано 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

У зв’язку з існуванням проекту 
створення Слідчого комітету 
повноваження щодо розслідування 
економічних правопорушень мають 
належати виключно цьому органу 

СФР створюється з метою організації єдиного механізму 
боротьби з економічною злочинністю, що можливо здійснити 
виключно об’єднавши в одному органі функції запобігання, 
виявлення, протидії та розслідування кримінальних 
правопорушень в цій сфері на даному етапі. Після створення 
слідчого комітету відповідні зміни щодо передачі функцій 
розслідування можуть бути здійснені, що передбачено в 
презентованій концепції 

Не проект Закону України "Про Відсутність визначень термінів Поняття фінансового контролю не потребує окремого 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

враховано основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 
 

фінансовий контроль та економічні 
правопорушення 

визначення проектом Закону, адже це поняття повністю 
розкривається змістом Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні». 

Поняття економічного правопорушення вводиться цим 
законом і буде застосовуватись як спеціальне поняття. 
Економічне правопорушення включає в себе адміністративні та 
кримінальні правопорушення, пов’язані з розкраданням коштів 
при наповненні державного бюджету та при витрачанні цих 
коштів. При цьому воно посягає на економічну безпеку держави, 
яка в свою чергу, є складовою частиною національної безпеки 
відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки 
України» (відсильна норма до цього закону). Поняття 
економічного правопорушення, в тому числі, наведено в проекті 
Закону. Таке поняття надасть можливість об’єднати 
правопорушення з таким видом об’єкту з різних розділів 
КУпАП, КК, КПК, тощо і у подальшому внести відповідні зміни 
до кодексів та законів, можливо, шляхом введення окремих 
розділів в цих нормативно-правових актах 

Враховано 
частково 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

 

Більшість статей законопроекту 
присвячені регламентуванню 
діяльності ЦОВВ у сфері охорони 
економічної безпеки держави 

Пояснюємо, що термін ЦОВВ у сфері охорони економічної 
безпеки держави використовується в Законі України «Про 
основи запобігання та боротьби з економічними 
правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» як 
визначення центральному органу виконавчої влади, що формує і 
реалізує державну політику у сфері державного фінансового 
контролю, запобігання та боротьби з економічними 
правопорушеннями. Після прийняття цього закону, актом 
Кабінету Міністрів України буде визначено назву цьому ЦОВВ 

Враховано 
частково 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 

Не врегульованим є питання 
надання новоствореному ЦОВВ у 
сфері охорони економічної безпеки 
держави статусу правоохоронного 

При створенні СФР враховано імплементацію європейських 
правових стандартів в Україні. СФР буде поєднувати виконання 
окремих функці контролю та розслідування на досвіді та 
прикладі Служби державних доходів Латвії, Служби боротьби з 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

економічними злочинами Швеції, тощо, які по своїй суті не є 
правоохоронними.   

За необхідності до законодавчих актів можуть бути внесені 
відповідні зміни щодо надання такому органу статусу 
правоохоронного.  (Зміни до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
державний захист працівників суду та правоохоронних органів») 

Не 
враховано 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Підпорядкування ЦОВВ у сфері 
охорони економічної безпеки держави 
Кабінету Міністрів України не 
призведе до підвищення ефективності 
протидії економічним злочинам 

Підпорядкування СФР КМУ не може негативно впливати на 
функціонування органу, адже і МВС України, і Міндоходів, як 
центральні органи виконавчої влади, теж підпорядковані КМУ. 
Після прийняття Закону України «Про основи запобігання та 
боротьби з економічними  правопорушеннями  і здійснення 
фінансового контролю» рішенням Кабінету Міністрів України 
буде створений ЦОВВ в сфері охорони економічної безпеки 
держави, який увійде до системи ОВС України як окремий 
ЦОВВ, при цьому діяльність СФР буде спрямовуватись і 
координуватись Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ України, що відповідає вимогам Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади» 

Враховано проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 
 

Проектом достатньою мірою не 
розмежовані повноваження між 
новоствореним органом та органами 
податкової та митної служби 

Схожі зауваження Державної митної служби, Державної 
податкової служби враховано, в проект внесені відповідні 
поправки до митного кодексу України. Діяльність СФР не 
дублюватиме діяльність митної служби.  

СФР буде здійснювати окремі функції у сфері митного та 
податкового контролю з метою забезпечення виконання 
покладених на Службу завдань, а саме з метою боротьби з 
економічною злочинністю, і не буде втручатись у сферу 
діяльності податкової та митної служби, що визначені їхніми 
завданнями, які передбачені відповідними нормативно-
правовими актами 

Не 
враховано 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 

Проектом передбачається 
передати функції Державної 

Створення СФР заплановано на базі Державної фінансової 
інспекції України, усі функції якої відповідно увійдуть до СФР. 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 
 
 

фінансової інспекції до СФР, хоча в 
проекті Закону це прямо не зазначено. 
Не передбачено внесення змін до 
Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового 
контролю в Україні», що призведе до 
конфлікту інтересів. В проекті не 
зазначено на базі якого органу буде 
створено ЦОВВ у сфері охорони 
економічної безпеки держави 

Проект Закону не повинен містити в собі конкретизацію такого 
перетворення, в тому числі переліку органів чи підрозділів, які 
увійдуть до СФР, адже згідно ст. 5  Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади» утворення, реорганізація  
та ліквідація міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади є прерогативою та здійснюється КМУ за 
поданням Прем’єр-міністра України.   

Одночасно зазначаємо, що прикінцеві та перехідні 
положення  проекту Закону таки передбачають внесення змін до 
Закону України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні», а саме до ст. 1 ЗУ щодо 
визначення ЦОВВ, на який буде покладено функції фінансового 
контролю 

Враховано 
частково 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

Запропонована редакція змін 
щодо підслідності економічних 
злочинів є недосконалою 

 

Схожі зауваження були надані Державною службою 
фінансового моніторингу України. До проекту закону внесені 
відповідні зміни щодо залишення в альтернативній підслідності 
статей 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), 209-
1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму) КК України.  

Віднесення ст.ст. 190 (Шахрайство) і 191 (Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем) КК України до виключної підслідності 
СФР є неможливим, в зв’язку з тим, що більшість злочинів, 
передбачених цими статтями КК України все ж таки є злочинами 
загальнокримінальної спрямованості. Одночасно, проектом 
Закону передбачена можливість розслідування цих злочинів 
СФР у разі їх виявлення під час розслідування підслідних цьому 
органу злочинів, тобто передбачає їх альтернативну підслідність 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

саме у розрізі економічної складової, в тому числі розкрадання 
бюджетних коштів та незаконного відшкодування ПДВ.  

Щодо включення до виключної підслідності СФР, злочинів, 
передбачених ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, то 
слід зазначити, що така категорія злочинів є суто економічною і 
майже у всіх випадках вчинення цього злочину є одним з етапів 
вчинення ряду інших економічних злочинів, наприклад злочинів 
передбачених ст.ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом), 212 (Ухилення від сплати 
податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України. 

Не 
враховано 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Створення ЦОВВ у сфері охорони 
економічної безпеки держави вимагає 
додаткового витрачання бюджетних 
коштів 

Створення СФР не потребує додаткового витрачання 
коштів, адже створення та подальше функціонування цієї 
служби буде здійснюватися на базі видатків з бюджету, 
передбачених для Держфінінспекції, підрозділів МВС та СБУ, 
що здійснюють боротьбу із злочинами у сфері економіки 

Враховано проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Необхідно доповнити права 
ЦОВВ у сфері охорони економічної 
безпеки держави правом 
безперешкодного доступу до всіх 
державних інформаційних ресурсів 

Такий доступ в якості користувача передбачено п. 11 ч. 1 ст. 
9 Проекту Закону. Відповідь на пов’язане питання надана в 
роз’ясненні до зауважень Міністерства юстиції України 

Не 
враховано 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Неприйнятним є положення 
проекту Закону щодо позбавлення 
повноважень ГУБОЗ у сфері протидії 
економічним правопорушенням 

Така позиція протирічить самій концепції реформування 
МВС, в якій передбачається створення окремої служби, до сфери 
діяльності якої увійдуть питання формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю та 
захисту економіки від злочинних посягань. Залишення таких 
функцій у ГУБОЗ призведе до дублювання цих функцій в 
окремих органах і службах та не сприяє якісному реформуванню 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

системи боротьби з економічними правопорушеннями. Тобто, 
фактично буде лише змінено назви органів, однак, по суті, 
дублювання їх функцій усунуто не буде 

 
Міністерство внутрішніх справ України 

 
Враховано проект Закону України "Про 

основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Будь-який проект закону, яким 
установлюються нові або змінюються 
чинні норми, що регулюють суспільні 
відносини, готується на підставі 
відповідної концепції, що передбачено 
Регламентом Кабінету Міністрів 
України, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 
липня 2007 року № 950 

Концепція підготовлена нами та пропонується до розгляду. 
Проекти законодавчих актів були розроблені на виконання 

п. 4 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 
25.03.2014 № 11 та п. 7 протоколу засідання Урядового комітету 
соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного 
співробітництва від 31.03.2014 № 1.  

Разом з тим, Прем’єр-міністром України Яценюком А.П. 
Мінфіну було надано доручення від 01.04.2014 року № 
10939/1/1-14 про утворення робочої групи щодо врегулювання 
питань діяльності Служби фінансових розслідувань України. В 
свою чергу Міндоходів спрямувало до Мінфіну  лист про 
кандидатуру для включення в робочу групу 

Не 
враховано 
 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Законопроектом пропонується 
поєднати в новоствореному 
державному органі функції з 
розслідування злочинів економічної 
спрямованості та фінансового 
контролю, що не сприятиме 
об’єктивній і неупередженій 
діяльності на всіх стадіях виявлення і 
розслідування кримінальних та інших 
правопорушень в економічній сфері, а 
навпаки може призвести до 
необґрунтованого розширення 
повноважень цього органу та, 

Аналогічні зауваження були надані Генеральною 
прокуратурою та СБУ. 

При поєднанні функцій контролю та розслідування в СФР 
враховано імплементацію європейських правових стандартів в 
Україні Таке поєднання зробить більш ефективними 
профілактику, запобігання та протидію вчиненню злочинів в 
економічній сфері.  

Об’єднання функцій контролю та розслідування дасть 
можливість більш ефективно контролювати рух коштів при 
наповненні державного бюджету та при його витрачанні.  

Прикладами ефективного функціонування подібних органів 
в країнах Європи  можуть слугувати: Служба державних доходів 
Латвії, Служба розслідувань фінансових злочинів при МВС 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

відповідно, до високих корупційних 
ризиків у його роботі (ст. 6 
законопроекту) 

Литовської Республіки,  Служба боротьби з економічними 
злочинами  Швеції, до складу яких входять як ревізійно-
контролюючі підрозділи так і підрозділи по розслідуванню 
економічних правопорушень. 

При цьому кардинально змінюється підхід до боротьби з 
економічними правопорушеннями, підвищується її ефективність 
та оперативність, забезпечується невідворотність покарання. 
Слід зазначити, що питання боротьби із корупційною складовою 
є функцією відповідних правоохоронних органів (СБУ, МВС) 

Не 
враховано 
 
 
 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Кримінальні правопорушення 
економічної спрямованості тісно 
пов’язані зі зловживаннями у сфері 
службової діяльності, які по суті 
належать до категорії кримінальних 
корупційних правопорушень, 
виявленням і розслідуванням яких 
займаються не лише працівники 
державної служби боротьби з 
економічною злочинністю МВС, а й 
спеціальні підрозділи по боротьбі з 
організованою злочинністю МВС та 
Служби безпеки України, які є 
спеціально уповноваженими 
суб'єктами у сфері протидії корупції. 

      Такі правопорушення за своєю 
суттю не можуть розслідуватися 
окремо від правопорушень у сфері 
службової діяльності та не можуть 
бути віднесені до підслідності 
новоствореного органу. 

Проектом не передбачається змін до підслідності 
кримінальних корупційних правопорушень, які розслідують 
слідчі ОВС, СБУ та ДБР. Поняття економічного 
правопорушення розкрито у відповіді ГПУ. До проекту закону 
внесені відповідні зміни щодо залишення в альтернативній 
підслідності статей 200 (Незаконні дії з документами на переказ, 
платіжними картками та іншими засобами доступу до 
банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для 
їх виготовлення) та 209-1 (Умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансування тероризму) КК України.  

Злочини, віднесені до підслідності СФР є злочинами суто 
економічної спрямованості, а тому включені до виключної 
підслідності СФР. Необхідність підходу щодо віднесення до 
підслідності СФР економічних злочинів викликана 
безпосередньою метою створення служби, насамперед щодо 
підвищення ефективності, швидкості, а саме головне якості 
розслідування цих злочинів. Це надасть можливість забезпечити 
реалізацію принципу невідворотності покарання винних осіб, 
відшкодування завданих збитків громадянам та державі, 
наповнення бюджету держави. 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

Водночас, економічні правопорушення є тривалими у часі 
(складаються з багатьох поетапних діянь), тому є більше 
можливостей їх виявлення та фіксації на кожній з цих стадій. 
Злочини пов’язані з корупційними діяннями є майже 
одномоментними, що значно ускладнює їх якісне 
документування і здобуття доказів вини злочинців вже навіть на 
початковому етапі. Це унеможливлює направлення 
кримінальних проваджень з обвинувальними актами до суду та 
призводить до уникнення відповідальності винними особами.  

При цьому, корупційна складова, може бути виявлена в ході 
розслідування економічних злочинів і передана по підслідності 
відповідним правоохоронним органам без шкоди для якості 
досудового слідства. Запропонована модель СФР буде більш 
адаптована для виявлення таких злочинів на різних стадіях 

Не 
враховано 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

 

Термін „економічна безпека 
держави” має досить широке значення 
і не обмежується лише боротьбою з 
економічними правопорушеннями та 
здійсненням фінансового контролю.  

Виходячи з пріоритетних 
національних інтересів і наявних 
загроз економічній безпеці країни, 
визначаються відповідні заходи 
державної політики, які охоплюють 
різні сфери  для забезпечення в цілому 
національної безпеки країни. 

Зазначені заходи в цілому 
реалізуються Кабінетом Міністрів 
України в особі державних органів 
виконавчої влади і правоохоронними 
органами відповідно до напрямків їх 

Формулювання «Єдиний орган у сфері економічної 
безпеки» в запропонованому проекті не вживається. В проекті 
вживається термін «центральний орган виконавчої влади в сфері 
охорони економічної безпеки держави».     

Крім того, статтею 2 проекту Закону визначаються суб’єкти, 
які забезпечують економічну безпеку держави. Таким чином, 
такий орган не буде єдиним органом, який забезпечує 
економічну безпеку держави, а створюється як центральний 
орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику 
у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 
боротьби з економічними правопорушеннями, який буде 
взаємодіяти з іншими суб’єктами, визначеними в ст. 2 Закону. 
Його діяльність у сфері охорони економічної безпеки держави 
координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України 
через міністра МВС.  

Новостворений орган об’єднає в собі розрізнені функції 
деяких державних органів та підрозділів з метою здійснення 



 10
Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

діяльності та визначеної 
законодавством компетенції, тому 
утворення єдиного органу у сфері 
економічної безпеки є також 
неприйнятним. 

найбільш ефективного запобігання та боротьби з економічними 
правопорушеннями і здійснення фінансового контролю 

Не 
враховано 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

 

При розробленні зазначеного 
вище законопроекту Міндоходів 
України не враховано доручення 
Прем’єр-міністра України від 01 
квітня 2014 року № 10939/1/1-14 
стосовно утворення робочої групи 
щодо законодавчого врегулювання 
питань діяльності СФР, яка на цей час 
так і не розпочала свою роботу 

Доручення про утворення робочої групи щодо 
врегулювання питань діяльності Служби фінансових 
розслідувань України від 01.04.2014 року № 10939/1/1-14 було 
надано Прем’єр-міністром України Яценюком А.П. Міністерству 
фінансів України. 

Міністерством доходів і зборів на виконання пп. 4 п. 1 
витягу з протоколу засідання Кабінету міністрів України від 
25.03.2014  № 11 та п. 7 витягу з протоколу засідання Урядового 
комітету соціально-економічного розвитку та з питань 
міжнародного співробітництва від 31.03.2014 № 1 розроблено 
проекти нормативно-правових актів з питань утворення 
центрального органу виконавчої влади.  

Крім цього, Міндоходів спрямувало до Мінфіну  лист від 
01.04.2014 № 5925/99-99-01-16 про кандидатуру для включення в 
робочу групу 

Не 
враховано 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

 

На виконання доручення Першого 
віце-прем’єр- міністра України від 
07.052014 № 17071/0/1-14 МВС та 
іншими ЦОВВ опрацьовується 
поданий на розгляд проект Концепції 
реформування правоохоронних 
органів України, відповідно до якого у 
складі МВС передбачено створення 
Державної служби протидії 
фінансовим та економічним 
правопорушенням як головного органу 

Запропонований МВС варіант реформування буде зведено 
до перейменування ДЗБЕЗ (МВС) в інший орган, оскільки, 
функції з запобігання та протидії економічним 
правопорушенням залишаться у низки інших правоохоронних 
органів, таких як, СБУ, ГУБОЗ (МВС), ДПС. Таким чином, у 
зв'язку з відсутністю змін  до законодавства конструктивні зміни 
в існуючу систему боротьби з економічними правопорушеннями 
(діяльність якої на даний час є неефективною, про що свідчать 
статистичні дані, розглянуті раніше) внесені не будуть.  

Запропонована нами Концепція радикально змінює підхід до 
цього питання тим, що сконцентрує всі функції, пов’язані з 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

з питань формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері 
боротьби зі злочинністю та захисту 
економіки від злочинних посягань. 
Отже, питання підвищення 
ефективності протидії фінансовим та 
економічним злочинам доцільно 
врегулювати шляхом передачі 
відповідних повноважень МВС, 
виключно на яке покладено функції з 
формування та забезпечення реалізації 
державної політики у сфері боротьби 
зі злочинністю. 

економічними правопорушеннями у новоствореному ЦОВВ, що 
забезпечить більш кваліфікований та комплексний підхід в 
цьому питанні. Також, новостворений орган буде наділений 
правоохоронною функцією та окремими функціями митного та 
податкового контролю для виконання покладених на нього 
завдань, а також функціями фінансового контролю, що 
забезпечить високу ефективність його діяльності та скоротить 
час на виявлення та розкриття правопорушень в цій сфері.  

При цьому Концепцією передбачено, що після прийняття 
низки запропонованих законів буде видано акти Кабінету 
міністрів України про створення такого органу, який увійде в 
систему ОВС в процесі її реформування (як окремий ЦОВВ, за 
аналогією з Державною прикордонною службою)  

 
Міністерство фінансів України 

 
 
Враховано 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Пропонується поділити функції, 
якими планується наділити СФР між 
цією службою та Рахунковою палатою 
України, таким чином, щоб функції 
фінансового контролю передати 
останній 

На даний час функції державного фінансового контролю в 
Україні виконують Рахункова палата та Державна фінансова 
інспекція, які діють паралельно та співпрацюють у визначених 
законом випадках.  

Нашою Концепцією передбачено Рахункову палату України, 
Мінфін в числі державних органів, які забезпечують економічну 
безпеку держави. 

Функції фінансового контролю, якими Рахункова палата 
наділена відповідно до закону України «Про рахункову палату» 
залишаються незмінними.  

До СФР переходять функції державного фінансового 
контролю, якими була наділена Державна фінансова інспекція 
відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні».  

Рахункова палата  – перевіряє законність та ефективність 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

використання фінансових ресурсів, що виділяються з 
Державного бюджету України.  СРФ– контроль за цільовим 
використанням коштів Державного бюджету 

При цьому, функції контролю для СФР в даній сфері 
обумовлені специфічністю її основних завдань, а саме: 
попередження, виявлення та розкриття економічних 
правопорушень. Тобто, СФР як і РП будуть мати право 
контролювати цільове використання коштів державного 
бюджету (функція контролю), однак, це буде робитись з метою 
запобігання правопорушенням.  

Крім того, додаткові функції у процесі створення СФР 
можуть відійти до Рахункової палати та відповідних 
департаментів Мінфіну 

 
Служба безпеки України 

 
Не 
враховано 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

 

Об’єднання в одному органі 
контролюючих функцій та функцій 
розслідування економічних 
правопорушень призведе до значних 
корупційних ризиків 

Відповіді надані на аналогічні зауваження з боку МВС та 
ГПУ  

Враховано 
 

7. Права, передбачені цим 
Законом не застосовуються 
при  
здійсненні заходів із 
запобігання, виявлення і 
розкриття економічних  
злочинів, які підслідні 
центральному органу 

Протидія організованій 
злочинності у сфері економіки має 
здійснюватися у комплексі протидії 
організованій злочинності в цілому. 
Значна питома вага загроз 
національній безпеці саме в 
економічній сфері зумовлює 
неприпустимість визначення 

Запропоновані проектом Закону зміни щодо включення п.7 
до ст. 12 до ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю» виключено.  
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

виконавчої влади, що  
формує і реалізує державну 
політику у сфері державного 
фінансового  
контролю, запобігання та 
боротьби з економічними  
правопорушеннями. 

економічної безпеки поза системою 
національної безпеки, а також 
усунення СБУ від виконання 
спеціальних завдань у сфері 
забезпечення економічної безпеки та 
проявам організованої злочинності  

Не 
враховано 
 
 
 

проект Закону України "Про 
основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 
 

Необхідність створення та 
функціонування ефективної системи 
проблемно-цільового реагування на 
підготовлювані та вчинені 
правопорушення, що посягають на 
економічну безпеку держави, лише в 
разі відповідного коригування 
повноважень (до відповідного органу 
СБУ входити не буде). Створення 
органу на базі відповідних слідчих та 
оперативних підрозділів Міндоходів і 
за необхідності підрозділів ДСБЕЗ 
МВС України. 

Проект Закону не передбачає об’єднання відповідних служб, 
органів або їх структурних підрозділів, а визначає правові 
основи фінансового контролю, запобігання та боротьби з 
економічними правопорушеннями, функціонування системи 
державних органів, метою якої є забезпечення економічної 
безпеки України і захисту її фінансового потенціалу. 

Прерогативою утворення, реорганізації та ліквідації 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
згідно ст. 5 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади», 
наділено КМУ. Одже, для створення відповідного органу 
необхідно, після прийняття Закону, видати відповідні акти КМУ. 

 
Державна служба фінансового моніторингу України 

 
Враховано 
частково 
 

а) Стаття 21. Взаємодія 
державних органів у сфері 
забезпечення економічної 
безпеки, запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями 

2. Обмін оперативною 
інформацією щодо 

Держфінмоніторинг України є 
підрозділом фінансової розвідки. При 
цьому забезпечує захист та зберігання 
одержаної інформації, йому 
заборонено розкривати та/або 
передавати будь-кому інформацію, яка 
має обмежений доступ. Згідно з 
міжнародними стандартами підрозділ 

а) ч . 2 та ч. 3 ст. 21 законопроекту видалені.  
б) п. 11 ч. 1 ст. 9 законопроекту викладений в наступній 

редакції: 11)  має доступ в якості користувача до інформаційних 
систем  державних органів, перелік яких встановлюється 
Кабінетом Міністрів України, самостійно створює інформаційні 
системи та веде оперативний облік в обсязі і порядку, що 
визначається завданнями, покладеними на центральний орган 
виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави; 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

економічних правопорушень 
між центральним органом 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави та державними 
органами, які беруть участь у 
здійсненні запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
фінансового контролю 
здійснюється за письмовим 
запитом центрального органу 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави, який є обов’язковим 
для розгляду цими органами. 

3. Центральний орган 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави під час виконання 
покладених на нього завдань 
має доступ в якості 
користувача до інформаційних 
систем державних органів; 

б) Стаття 9 Повноваження 
центрального органу 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави      

11)  має доступ в якості 
користувача до 

фінансової розвідки повинен бути 
операційно незалежним та 
автономним. В зв’язку з цим 
пропонується внести до ч. 2 ст. 21 та ч. 
3  ст. 21 законопроекту зміни з метою 
обмеження доступу СФР до 
інформаційної системи у сфері 
запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом або фінансуванню 
тероризму. 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

інформаційних систем 
 державних органів, 
самостійно створює 
інформаційні системи та веде 
оперативний облік в обсязі і 
порядку, що визначається 
завданнями, покладеними 
на центральний орган 
виконавчої влади у сфері 
охорони економічної безпеки 
держави; 

 
 

Враховано 
 
 

1)  у статті 216: 
у частині третій: 
в абзаці першому цифри 

«204, 209, 212, 2121, 216, 219» 
замінити цифрами «1591, 176, 
177, 199, 200, 2031, 2032, 204, 
205, 2051, 209, 2091, 210, 211, 
212, 2121, 213, 216, 219, 222, 
2221, 2231, 2232, 224, 227, 229, 
231, 232, 2321, 2322, 233»; 

в абзаці першому частини 
п’ятої цифри «2091,» 
виключити; 

 

Пропонується не змінювати 
альтернативну підслідність ст. 209-1 
КК України з метою ефективної 
роботи правоохоронних органів 

Залишено ст. 209-1 КК України у альтернативній 
підслідності. До проекту закону внесені відповідні зміни 

 
Міністерство доходів і зборів України 

 
Враховано проект Закону України "Про Проведення документальних До проекту закону внесені відповідні зміни, якими 
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Позиція 
щодо 

зауважень  
або 

пропозиці
й  

Редакція спірної частини 
проекту акту Найменування органу виконавчої 

влади, який подав зауваження або 
пропозицій та їх зміст 

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним 
розробником або спосіб врахування 

 
 
 

основи запобігання та 
боротьби з економічними 
правопорушеннями і 
здійснення фінансового 
контролю" в цілому 

 

перевірок у рамках фінансових 
розслідувань займає лише незначну 
частину контрольних заходів та 
функцій, що здійснюються 
підрозділами податкового та митного 
аудиту. Отже, переведення підрозділів 
податкового та митного аудиту до 
СФР є недоцільним. 

Запропоновані зміни до Митного 
кодексу України призведуть до 
дублювання функцій митниці та СФР, 
посилення тиску на добросовісний 
бізнес та громадян та позбавлять 
митну службу можливості 
здійснювати повноваження щодо 
виявлення та фіксації 
адміністративних правопорушень. 

Запропоновані зміни не 
визначають ступінь участі СФР у 
проведенні митного контролю, та 
податкового аудиту їх функціональні 
повноваження та відповідальність за 
неправомірні рішення та дії  

виправлено ситуацію щодо позбавлення митних органів своїх 
функцій щодо складання протоколів про адміністративні 
правопорушення.  

    При цьому, Концепцією не передбачається переведення 
підрозділів податкового та митного аудиту до СФР. 

    СФР буде виконувати окремі функції митного та 
податкового контролю для забезпечення виконання визначених 
для неї завдань, а саме з метою боротьби з економічними 
правопорушеннями і не буде втручатись в сферу діяльності 
митних та податкових органів, що визначена завданнями таких 
органів. Таким чином, відповідно до запропонованих змін 
дублювання функцій митних та податкових органів і СФР не 
відбудеться. Наприклад, СФР матиме можливість забезпечити 
присутність своїх співробітників на пунктах митного перетину 
кордону для запобігання злочинним посяганням у митній сфері. 
Посадові особи СФР будуть нести відповідальність у 
відповідності до покладених на них обов’язків. 

     Це надасть можливість підвищити ефективність фіксації 
та подальшого розслідування правопорушень в податковій, 
бюджетній та митній сферах, а також скоротити терміни 
передачі матеріалів таких перевірок до оперативних і слідчих 
підрозділів СФР 
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