Інформаційна довідка МДГ №
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ СБУ
Проведення службового розслідування у Службі безпеки України («СБУ»)
регулюється Інструкцією про порядок проведення службового розслідування в СБУ
затвердженою Наказом СБУ №
від
липня
року Інструкція передбачає
проведення службових розслідувань стосовно військовослужбовців СБУ
Підстави та порядок проведення службового розслідування
Службове розслідування проводиться у випадках
- невиконання або неналежного виконання вимог чинного законодавства,
наказів чи інших розпорядчих документів, що негативно вплинуло на стан
виконання покладених на СБУ завдань або створило загрозу здоров'ю чи
життю людей чи призвело до інших тяжких наслідків, порушень громадського
порядку, прав та законних інтересів осіб, або заподіяння шкоди державі,
підприємству, установі чи організації;
- недотримання положень чинного законодавства, що призвело до створення
передумов або розголошення державної таємниці
- порушення вимог нормативно правових актів, які регулюють порядок
поводження з конфіденційною інформацією, яка є власністю держави, та
іншою інформацією з обмеженим доступом, захист якої гарантується
Конституцією України
- порушення порядку застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів чи
заходів фізичного впливу
- дорожньо транспортних пригод за участю транспортних засобів СБУ або
працівників СБУ під час виконання ними службових обов'язків
- надзвичайних подій, пожеж на об'єктах СБУ
- з метою уточнення причин та умов, які сприяли правопорушенню, та
встановлення ступеня участі (вини) службових осіб
- на вимогу військовослужбовців СБУ з метою зняття безпідставних, на їхню
думку, звинувачень
Службове розслідування призначається начальником, який має право віддавати
накази та накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення. Він/вона може проводити
розслідування особисто Проведення службового розслідування також може бути
доручено іншій службовій особі або комісії. Службове розслідування проводиться за
участю безпосереднього начальника військовослужбовця, стосовно якого ведеться
розслідування. Заборонено проводити службове розслідування особам, які є
підлеглими військовослужбовця, стосовно якого проводиться розслідування, а також
особам, які можуть бути причетними до правопорушення, чи іншим зацікавленим
особам
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Відповідно до Статті
Закону України «Про Службу безпеки України» кадри СБУ становлять
військовослужбовці, а також працівники, які уклали трудовий договір з СБУ
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Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його
призначення. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено не більш як на
один місяць.
Співробітники СБУ зобов'язані сприяти проведенню службового розслідування,
надавати правдиві пояснення щодо запитуваної інформації та пред'являти відповідні
документи чи матеріали.
Б. Мета та результати проведення службового розслідування
Службове розслідування має встановити обставини (час і місце) та наслідки
правопорушення або події, які призвели до призначення службового розслідування;
осіб, винних у правопорушенні, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли негативним
наслідкам або створювали загрозу для їхнього спричинення; наявність причинного
зв'язку між неправомірним діянням чи бездіяльністю осіб та його наслідками; причини
правопорушення та умови, які сприяли правопорушенню; відповідні нормативно
правові акти, які було порушено; ступінь вини кожної з осіб, причетних до
правопорушення, та мотиви протиправної поведінки військовослужбовця і його/її
ставлення до скоєного.
Після завершення службового розслідування особа, відповідальна за його
проведення, складає висновок. Особа, стосовно якої проводилося розслідування, має
право ознайомитися з висновком та викласти свої заперечення стосовно нього. У разі
виявлення у ході службового розслідування ознак кримінального чи адміністративного
правопорушення службова особа, відповідальна за його проведення, вносить
відповідній службовій особі, яка його призначила, пропозицію щодо спрямування
висновку та матеріалів розслідування до відповідного правоохоронного органу для
подальшого прийняття рішення





