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Проаналізувавши позитивні здобутки та проблемні питання, в структурі слідчих управлінь 
головних управлінь Національної поліції створено відділи з розслідування особливо тяжких 
злочинів із залученням слідчих (40 %) та працівників оперативних підрозділів (60 %). Слідчі цих 
відділів працюють за такими спеціалізаціями: по лінії господарської та службової діяльності, 
загальнокримінальної спрямованості, а також за фактами незаконного обігу наркотиків та 
кіберзлочинів.  

Наступним важливим кроком з реалізації європейської моделей діяльності органів 
досудового розслідування є вдосконалення діяльності підрозділів криміналістичного 
забезпечення органів досудового розслідування Національної поліції України. Цей напрям, у 
першу чергу, спрямований на забезпечення проведення огляду місця події, який є дуже важливою 
невідкладною слідчою (розшуковою) дією, оскільки від завчасного та якісного його проведення 
фактично залежить результат досудового розслідування в кримінальному провадженні. Тому з 
метою якісного та швидкого використання інформації, отриманої під час огляду місця події, 
фахівцями Головного слідчого управління Національної поліції розробляється проект Інструкції 
про порядок формування обліку, пошуку та перевірки слідової інформації, вилученої під час 
проведення оглядів місць подій за фактами вчинених кримінальних правопорушень та інших слідчих 
(розшукових) дій.  

На сьогодні ведеться розробка технічного завдання щодо створення підсистеми «СЛІД» 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції», що в 
подальшому дозволить більш ефективно розкривати злочини по гарячих слідах. Такі системи вже 
давно функціонують у підрозділах поліції європейських країн та, за свідченням європейських 
колег, є невід’ємним компонентом роботи поліцейського щодо розслідування кримінальних 
правопорушень.  

Ще одним із суттєвих напрацювань, як свідчать результати аналізу діяльності поліцейських 
європейських країн, є подолання зайвої бюрократизації процесуальної діяльності поліції за 
допомогою інформаційних технологій. Зокрема, працівники Головного слідчого управління 
Національної поліції беруть участь у міжвідомчій робочій групі із запровадження автоматизації 
процедури обміну процесуальними документами в межах електронного кримінального 
провадження між слідчими підрозділами, прокуратурою та операторами і провайдерами 
телекомунікації, яка функціонує при Міністерстві внутрішніх справ. Належне функціонування цієї 
системи надасть можливість швидкого обміну процесуальними документами між учасниками 
досудового розслідування щодо отримання інформації від операторів мобільного зв’язку. 

Також паралельно здійснюється робота спільно із Судовою адміністрацією України щодо 
надання можливості слідчим доступу до автоматизованої системи документообігу суду (стаття 35 
КПК України). Запровадження цієї ініціативи надасть можливість направляти клопотання до 
слідчих суддів в електронному форматі, що значно зменшить кількість витраченого часу слідчих 
у чергах під кабінетами слідчих суддів. 
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ГЕНАДІЙ ЮРІЙОВИЧ РОХМАНІЙКО, 
начальник відділу з питань забезпечення житлом  
управління інвестицій та нерухомого майна  
Департаменту управління майном Національної поліції України 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА УМОВАХ ПІЛЬГОВОГО 
ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

З метою належного забезпечення житловими умовами поліцейських 14 листопада 2018 р. 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1201 «Про затвердження Порядку 
забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу» (далі – Порядок). 

У зв’язку з цим за рішенням керівництва МВС та Національної поліції у Департаменті 
управління майном, Головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та 
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місті Севастополі, областях та місті Києві, а також у Департаменті патрульної поліції утворено 
відділи з питань житлового забезпечення. В міжрегіональних територіальних органах та 
державних установах за вказаним напрямком закріплено відповідальних працівників, якими 
розпочато прийом заяв поліцейських, які виявили бажання прийняти участь у пільговому 
фінансовому лізингу. 

При цьому з метою спрощення подання заяв, а також для своєчасного та якісного їх 
опрацювання створено електронну сторінку «Пільговий лізинг для поліцейських» 
(LIZING.NP.GOV.UA). 

Зазначена система електронного обліку дозволяє своєчасно опрацьовувати заяви, їх 
кількість, повноту поданих документів, специфікацію житла. Для спрощення подачі заяви 
поліцейський може заповнити заяву, а також записатись на прийом у відповідний підрозділ через 
мережу «Інтернет». 

Для опрацювання поданих заяв визначено термін у 10 діб. За цей період працівники 
відповідних органів забезпечення житлом реєструють заяву, уточнюють специфікацію бажаного 
житла, перевіряють на відповідність і доповнюють надані документи. У разі їх відповідності 
встановленим вимогам включають заявника до реєстру обліку поліцейських, про що його 
письмово повідомляють. 

У разі невідповідності наданих документів вказаному Порядку працівники відповідних 
органів забезпечення житлом інформують про це поліцейського з відповідним обґрунтуванням. 

Умовами включення поліцейських до Програми є:  
‒ перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов; 
‒ вислуга не менше, ніж два роки, крім осіб, які мають статус учасника бойових дій; 
‒ залишок часу перебування на службі не менше 5 років. 

З метою забезпечення прозорості, недопущення можливих зловживань та формування 
належного обліку черговість здійснюється за номером реєстрації заяв у відділах документального 
забезпечення в порядку їх надходження. 

Координує роботу з Державною іпотечною установою Департамент управління майном. 
Таким чином, усі реєстри та пропозиції Державної іпотечної установи надходять до 

Департаменту управління майном. 
У подальшому сформований узагальнений список по всіх органах поліції надається до 

Державної іпотечної установи, яка за 30 діб обробляє отримані документи, проводить конкурс на 
придбання квартир, здійснює їх бронювання (за поліцейським) та повідомляє відповідним 
органам забезпечення житлом про наявність або відсутність житла для передачі у фінансовий 
лізинг, а також про строки його бронювання (придбання). 

У свою чергу Департамент управління майном у 5-денний термін повідомляє про це 
поліцейського, який розглядає пропозицію, для чого має право оглянути запропоновану квартиру, 
та за результатами огляду письмово погоджується або відмовляється від укладання договору 
лізингу. У разі погодження поліцейським придбання для нього раніше оглянутої квартири, 
Державна іпотечна установа готує 2 договори: фінансового лізингу та компенсації частини 
лізингових платежів, а до органу забезпечення житлом надається заява про погодження 
придбання житла у лізинг. 

Орган забезпечення житлом відповідно до поданих документів готує відповідні договори, 
які підписуються заявником, Державною іпотечною уставною і органом поліції. 

Розподіл коштів, наданих для придбання квартир на умовах фінансового лізингу, 
здійснювався пропорційно фактичній чисельності особового складу ГУНП, відділів та відділень 
поліції. 

Налагоджено чітку взаємодію з іпотечною установою в частині прискорення обміном 
інформацією, узагальнення наявних даних з порушених питань, а також участі в конкурсах з 
відбору житла для передачі його у фінансовий лізинг поліцейським. 

Ураховуючи викладене, варто зазначити, що робота в даному напрямку триває, і у 
найближчі дні планується перша закупівля Державною іпотечною установою квартир для 
поліцейських в м. Києві, а в подальшому такі закупки планується здійснити по всіх регіонах у 
межах передбачених видатків на цю програму. 
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