Інформаційна довідка МДГ №
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ МВС
Проведення службових розслідувань регулюється Інструкцією про порядок
проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України, ухваленою
Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 12 березня 2013 року
Службове розслідування проводиться у випадку скоєння посадовою особою органу
внутрішніх справ дисциплінарного правопорушення та у випадку знищення або втрати
службових документів чи вчинення дій, які порушують права і свободи громадян,
службову дисципліну. Також розслідування проводиться у випадку настання таких
подій, як смерть або травмування працівників органів внутрішніх справ. Службове
розслідування також призначається у випадку застосування працівниками органів
внутрішніх справ вогнепальної зброї, спеціальних засобів або заходів фізичного
впливу, а також у випадку втрати виданої таким особам зброї та спеціальних засобів.
Міністр внутрішніх справ України має право призначати службові розслідування
за всіма підставами та стосовно всіх працівників органів внутрішніх справ. Службове
розслідування призначається начальником головного управління Міністерства
внутрішніх справ («МВС») або інших управлінь чи підрозділів МВС. Службові
розслідування також можуть призначатися за зверненнями громадян, представників
органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації чи посадової особи.
Для проведення службового розслідування може призначатися окрема посадова
особа або комісія. Проведення службового розслідування доручається працівникам
підрозділів внутрішньої безпеки або інспекції з особового складу підрозділів кадрового
забезпечення. У випадку відсутності такого департаменту/підрозділу проведення
службових розслідувань доручається найбільш досвідченим працівникам, здатним
усебічно вивчити відповідні обставини та зробити об’єктивні висновки. Підлеглим
особам, а також співучасникам посадової особи, стосовно якої призначено
розслідування, забороняється проводити службове розслідування.
Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його
призначення з можливістю подовження цього строку не більш як на один місяць. Якщо
вину працівника органу внутрішніх справ доведено, приймається рішення про його/її
притягнення до дисциплінарної відповідальності. У разі встановлення під час
проведення службового розслідування ознак кримінального чи адміністративного
правопорушення посадова особа, відповідальна за проведення службового
розслідування, виносить на розгляд начальника, який призначив проведення
розслідування, питання щодо вжиття відповідних заходів згідно з кримінальним чи
іншим відповідним законодавством

Текст наказу доступний за посиланням
. Прийняття цієї
Інструкції розкритикувала провідна правозахисна організація в Україні – Гельсінська спілка з прав
людини. У своєму річному звіті щодо ситуації з прав людини в Україні за 2013 р. організація висловила
занепокоєння щодо того, що текст Інструкції не враховував чисельні пропозиції від громадських
організацій та експертів, зокрема ті, які стосувалися забезпечення участі у службовому розслідуванні
потерпілого від дій правоохоронних органів. За Інструкцією потерпілий може бути лише опитаний по
суті заяви, проте не має права залучати адвоката чи експерта, ознайомлюватися з матеріалами
розслідування, надавати додаткові матеріали та навіть отримувати вичерпну відповідь про результати
розслідування. Відповідні витяги з Річного звіту Гельсінської спілки з прав людини за 2013 р. доступні
за посиланням

