Стосовно стану справ із ухваленням законодавства
щодо реформування Служби безпеки України
На виконання п. 3 рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору
безпеки і оборони України” (уведене в дію Указом Президента України
від 14 березня 2016 року №92), розроблено проект Концепції
реформування Служби безпеки України, який було направлено до
РНБО України для розгляду та затвердження в установленому порядку
(супровідний лист від 05.06.2016 №10/2-282).
Протягом 2016 - 2017 років згідно листів керівництва РНБО
України від 24.06.2016 № 1183/11-2-6, від 19.09.2016 № 1708/11-2-6, від
17.01.2017
№ 13/11-2-21дск та від 03.07.2017 №218/11-03/2-17дск здійснювалось
доопрацювання проекту Концепції реформування Служби безпеки
України.
У теперішній час фахівцями СБУ завершуються заходи з
підготовки оновленого проекту Концепції реформування СБ України,
який планується найближчим часом направити до РНБО України для
подальшого розгляду та затвердження в установленому порядку.
Доопрацювання здійснюється з метою аналізу відповідності тексту
проекту Концепції положенням наступних Указів Президента України:
№ 8/2017 від 16.01.2017 Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року “Про удосконалення заходів
забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури”;
№ 254/2017 від 30.08.2017 Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 10 липня 2017 року “Про стан виконання рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року
“Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх
нейтралізації”, введеного в дію Указом Президента України від 13
лютого 2017 року № 32”;
№ 256/2017 від 30.08.2017 Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 10 липня 2017 року “Про посилення контролю за
в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства,
додержанням ними правил перебування на території України”.
Разом з цим, у рамках реформування Служби безпеки України з
метою підвищення ефективності протидії актуальним та потенційним
загрозам державній безпеці України, що спричинені активізацією
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розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав,
підготовлено проект Концепції забезпечення контррозвідувального
режиму в Україні, яку уведено в дію Указом Президента України №
310/2017 від 06.10.2017 “Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 13 вересня 2017 року “Про концепцію забезпечення
контррозвідувального режиму в Україні”.
Крім того, відповідно до листа заступника Секретаря РНБО
України від 13.07.2016 № 1322/11-2-2 Службою безпеки України
здійснюється підготовка проекту Плану цільових заходів з
реформування СБУ, до якої активно залучаються представники Офісу
зв’язку НАТО в Україні, Консультативної місії Європейського Союзу з
питань реформування сектору цивільної безпеки України, іноземних
безпекових інституцій та партнерських спецслужб. Роботу над
зазначеним Планом буде завершено у встановлений термін після
затвердження Концепції реформування Служби безпеки України.
Планом передбачається у термін до 2019 року підготувати та внести
на розгляд Верховної Ради України проекти наступних законодавчих
актів, що регламентують діяльність Служби безпеки України:
“Про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки
України” (щодо визначення завдань, функцій, повноважень, загальної
структури СБУ, засад її кадрового, фінансового, господарського та інших
видів забезпечення, соціально-правового захисту співробітників та осіб,
які сприяють або надають допомогу в забезпеченні державної безпеки
України);
“Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про
контррозвідувальну діяльність” (щодо упровадження Комітету з
питань контррозвідувальної діяльності під керівництвом Голови СБУ);
“Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про
боротьбу з тероризмом” (щодо імплементації положень Концепції
боротьби з тероризмом);
“Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про
державну таємницю” (щодо імплементації положень Концепції
реформування системи охорони державної таємниці та службової
інформації);
“Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про
запобігання корупції” (щодо покладання на СБУ завдань і повноважень
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з попередження, виявлення та припинення корупційних правопорушень,
що створюють суттєву загрозу державній безпеці);
“Про внесення змін до Закону України “Про організаційноправові основи боротьби з організованою злочинністю” (щодо
визначення завдань та повноважень спецпідрозділів “К” СБУ у сфері
боротьби з організованою злочинністю, що становить суттєву загрозу
державній безпеці України);
“Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України” (щодо виключення з предметної підслідності слідчих органів
безпеки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 305,
332-1, 334, 436, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального
кодексу України, закріплення за СБУ права розслідування кіберзлочинів,
спрямованих проти державних електронних інформаційних ресурсів та
об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, інших злочинів, що
становлять загрозу державній безпеці України);
“Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про
забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства” (щодо
закріплення за СБУ функції забезпечення безпеки учасників
кримінального судочинства лише у зв’язку із розслідуванням (розглядом
у суді) кримінальних проваджень, досудове слідство у яких здійснюється
слідчими органів безпеки);
“Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення”
(щодо
упровадження
адміністративної
відповідальності за невиконання законних вимог посадових (службових)
осіб СБУ при виконанні ним службових обов’язків).
Службою безпеки України продовжуються активні заходи,
спрямовані на реформування та посилення її спроможностей ефективно
протидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам державній безпеці, а також
забезпечення захисту державного суверенітету, конституційного ладу і
територіальної цілісності України з неухильним дотриманням прав і
свобод людини і громадянина, українського та міжнародного
законодавства у сфері захисту прав людини.
Служба безпеки України

