
Перспективний план роботи Бюро економічної безпеки України на 2023 рік 

 

№ 

з/п 
Завдання Захід 

Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальн

ий 

виконавець 

Підстава 

1. Визначення 

виду, форми та 

структури 

аналітичних 

продуктів, 

строків їх 

створення 

1.1. Розроблення проєкту 

наказу БЕБ «Про затвердження 

Порядку складання 

аналітичного продукту, його 

виду, форми та структури» 

 

І квартал  Затверджено 

Порядок складання 

аналітичного 

продукту, його вид, 

форму та структуру 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками, 

Юридичний 

департамент 
Стаття 22 

Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

1.2. Розроблення проєкту 

наказу БЕБ «Про затвердження 

Інструкції з організації 

взаємодії підрозділів аналізу 

інформації та управління 

ризиками Бюро економічної 

безпеки України з іншими 

органами та підрозділами 

Бюро економічної безпеки 

України в запобіганні 

кримінальним 

правопорушенням, їх 

виявленні та розслідуванні» 

ІV квартал  Затверджено 

Інструкцію з 

організації взаємодії 

підрозділів аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками Бюро 

економічної безпеки 

з іншими органами 

та підрозділами 

Бюро економічної 

безпеки України 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками, 

Юридичний 

департамент 

2. Застосування 

ризик-

орієнтованого 

підходу та 

2.1. Розроблення проєкту 

наказу БЕБ «Про затвердження 

Порядку застосування ризик-

орієнтованого підходу» 

І квартал  Затверджено 

Порядок 

застосування ризик-

Департамент 

аналізу 

інформації та 

Стаття 12 

Закону 

України «Про 

Бюро 
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проведення 

комплексу 

заходів з 

оцінювання 

ризиків у сфері 

економіки 

 орієнтованого 

підходу 

управління 

ризиками 

економічної 

безпеки 

України» 

2.2. Розроблення проєкту 

постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Порядку проведення 

комплексу заходів з 

оцінювання ризиків у сфері 

економіки» 

І квартал  Розроблено проєкт 

Порядку 

проведення 

комплексу заходів з 

оцінювання ризиків 

у сфері економіки 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками, 

Юридичний 

департамент 

Стаття 13 

Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

3. Надання 

пропозицій 

щодо внесення 

змін до 

нормативно-

правових актів 

з питань 

усунення 

передумов 

створення схем 

протиправної 

діяльності у 

сфері 

економіки 

3.1. Розроблення та 

надсилання пропозицій щодо 

внесення змін до нормативно-

правових актів з питань 

усунення передумов створення 

схем протиправної діяльності 

у сфері економіки 

Протягом 

року 

Надіслано 

пропозиції щодо 

внесення змін до 

нормативно-

правових актів 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками 

Стаття 4 

Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

4. Складання 

аналітичних 

висновків і 

рекомендацій 

для державних 

4.1. Отримання, обробка та 

користування інформацією з 

автоматизованих 

інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів, банків (баз) 

Протягом 

року 

Надіслано 

відповідні 

рекомендації 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками 

Стаття 4 

Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 
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органів з метою 

підвищення 

ефективності 

прийняття 

ними 

управлінських 

рішень щодо 

регулювання 

відносин у 

сфері 

економіки 

даних органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, доступ до 

яких здійснено з урахуванням 

положень статті 7 Закону 

України «Про Бюро 

економічної безпеки України» 

безпеки 

України» 

4.2. Складання рекомендацій 

для державних органів з метою 

підвищення ефективності 

прийняття ними управлінських 

рішень щодо регулювання 

відносин у сфері економіки 

5. Отримання, 

обробка та 

використання 

інформації з 

автоматизовани

х 

інформаційних 

і довідкових 

систем, 

реєстрів, банків 

(баз) даних 

органів 

державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядуванн

5.1. Отримання, обробка та 

використання інформації з 

автоматизованих 

інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів, банків (баз) 

даних органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, доступ до 

яких здійснено з урахуванням 

положень статті 7 Закону 

України «Про Бюро 

економічної безпеки України», 

складання інформаційних 

документів з метою їх 

подальшого використання для 

припинення та розслідування 

Протягом 

року 

Складено 

інформаційні 

документи 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками 

Стаття 22 

Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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я, доступ до 

яких здійснено 

з урахуванням 

положень 

статті 7 Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

кримінальних правопорушень, 

що посягають на 

функціонування економіки 

держави 

5.2. Отримання, обробка та 

використання інформації з 

автоматизованих 

інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів, банків (баз) 

даних органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, доступ до 

яких здійснено з урахуванням 

положень статті 7 Закону 

України «Про Бюро 

економічної безпеки України», 

складання аналітичних 

продуктів з метою їх 

подальшого використання для 

припинення та розслідування 

кримінальних правопорушень, 

що посягають на 

функціонування економіки 

держави 

Протягом 

року 

Складено аналітичні 

продукти 

 

Департамент 

аналізу 

інформації та 

управління 

ризиками 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

6. Забезпечення 

економічної 

безпеки 

держави 

шляхом 

6.1. Своєчасність реагування 

на заяви і повідомлення про 

кримінальні правопорушення  

Протягом 

року 

Забезпечено розгляд 

заяв і повідомлень 

про кримінальні 

правопорушення з 

Головний 

підрозділ 

детективів,  

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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запобігання, 

виявлення, 

припинення, 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень

, що посягають 

на 

функціонуванн

я економіки 

держави 

дотриманням вимог 

законодавства 

6.2. Забезпечення 

відшкодування шкоди, 

завданої кримінальними 

правопорушеннями, досудове 

розслідування яких здійснює 

БЕБ  

Протягом 

року 

Забезпечено 

відшкодування 

завданої шкоди 

Головний 

підрозділ 

детективів, 

ТУ БЕБ  

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

6.3. Забезпечення здійснення 

оперативно-розшукової 

діяльності та досудового 

розслідування 

Протягом 

року 

Забезпечено 

виявлення, 

розкриття та 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень, 

віднесених до 

підслідності БЕБ 

Головний 

підрозділ 

детективів,   

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

7. Надання 

пропозицій 

щодо внесення 

змін до 

нормативно-

правових актів 

з питань 

усунення 

передумов 

створення схем 

протиправної 

діяльності у 

7.1. Розроблення та 

надсилання пропозицій щодо 

внесення змін до нормативно-

правових актів з питань 

усунення умов для створення 

схем протиправної діяльності 

у сфері економіки 

Протягом 

року  

Надіслано 

пропозиції щодо 

внесення змін до 

нормативно-

правових актів 

Головний 

підрозділ 

детективів, 

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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сфері 

економіки 

8. Забезпечення 

гарантій 

незалежності 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України 

8.1. Інформування 

громадськості про діяльність 

БЕБ у ЗМІ, на офіційному 

вебсайті БЕБ, через соціальні 

мережі  

Протягом 

року 

Забезпечено 

інформування 

громадськості про 

діяльність БЕБ 

Відділ 

комунікацій, 

структурні 

підрозділи, 

ТУ БЕБ 

Наказ БЕБ від 

14.10.2022        

№ 289 «Про 

функціонуванн

я офіційного 

вебсайту» 

8.2. Взаємодія з інститутами 

громадянського суспільства 

 

Протягом 

року 

Забезпечено 

взаємодію з 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

 

Відділ 

комунікацій, 

структурні 

підрозділи, 

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

8.3. Забезпечення 

функціонування офіційного 

вебсайту БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено 

функціонування 

офіційного вебсайту 

БЕБ 

Відділ 

комунікацій, 

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації, 

структурні 

підрозділи, 

ТУ БЕБ 

Наказ БЕБ від 

14.10.2022        

№ 289 «Про 

функціонуванн

я офіційного 

вебсайту» 

8.4. Перевірка анкет 

доброчесності працівників 

Бюро економічної безпеки 

Протягом 

року 

Виявлено факти 

недоброчесності 

працівників 

Департамент 

детективів 

внутрішньої 

Кримінальний 

процесуальний 

кодекс 
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України та територіальних 

управлінь БЕБ  

безпеки та 

захисту 

працівників 

України, Закон 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України»,  

Порядок 

здійснення 

перевірок на 

доброчесність 

та моніторингу 

способу життя 

працівників 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України, 

затверджений 

наказом БЕБ 

від 19.11.2021 

№ 19, 

Положення 

про 

Департамент 

детективів 

внутрішньої 

безпеки та 

захисту 

працівників 

8.5. Здійснення 

профілактичних заходів щодо 

недопущення правопорушень, 

корупційних правопорушень 

Протягом 

року 

Упереджено 

правопорушення  

Департамент 

детективів 

внутрішньої 

безпеки та 

захисту 

працівників 

8.6. Здійснення заходів для 

забезпечення безпеки 

працівників під час виконання 

службових обов’язків 

Протягом 

року 

Забезпечено безпеку 

працівників під час 

виконання 

службових 

обов’язків 

Департамент 

детективів 

внутрішньої 

безпеки та 

захисту 

працівників 
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8.7. Забезпечення формування 

пропозицій до проєкту 

бюджету на плановий 

бюджетний період щодо 

обсягу бюджетних коштів, 

необхідних для виконання 

функцій і завдань у сфері 

економічної безпеки, з огляду 

на потреби БЕБ та з 

урахуванням змін у 

нормативно-правовій базі з 

питань, що стосуються 

діяльності БЕБ 

Протягом                

року 

Сформовано 

бюджетний запит  

Фінансове 

управління,  

структурні 

підрозділи 

БЕБ, 

ТУ БЕБ  

Бюджетний 

кодекс 

України, 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

8.8. Забезпечення 

затвердження кошторисних 

призначень у межах видатків, 

передбачених у державному 

бюджеті за бюджетною 

програмою,  головним 

розпорядником якої є БЕБ, та 

внесення змін до них, зокрема 

щодо видатків на оплату праці 

та грошове забезпечення 

працівників БЕБ, здійснення 

оперативно-технічних та 

оперативно-розшукових 

заходів, слідчих (розшукових) 

дій та негласних  слідчих 

(розшукових) дій,  виконання 

Протягом 

року 

Затверджено  

кошторис та 

план асигнувань (за 

винятком надання 

кредитів з бюджету) 

загального фонду 

бюджету, внесено 

необхідні зміни до 

них протягом року 

(у разі потреби)  

Фінансове 

управління, 

структурні 

підрозділи,  

ТУ БЕБ 

Бюджетний 

кодекс  

України, 

закони 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

«Про 

Державний 

бюджет 

України на 

2023 рік» 
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аналітичної, економічної та 

інформаційної функцій, 

належне забезпечення 

необхідними матеріальними 

засобами, технікою, 

обладнанням, іншим майном 

для провадження службової 

діяльності, утворення 

територіальних управлінь БЕБ 

8.9. Забезпечення 

відповідності затвердженого 

обсягу видатків у державному 

бюджеті, необхідних для 

виконання функцій і завдань у 

сфері економічної безпеки, з 

огляду на потреби БЕБ, 

визначені під час формування 

бюджетного запиту з 

урахуванням змін у 

нормативно-правовій базі з 

питань, що стосуються 

діяльності БЕБ 

Протягом 

року 

Подано пропозиції 

до бюджетного 

запиту на 2024 рік 

Фінансове 

управління, 

Юридичний 

департамент, 

Управління 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Сектор 

спеціального 

зв’язку, 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Бюджетний 

кодекс  

України, 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

8.10. Забезпечення обсягу 

бюджетних призначень, 

визначених у державному 

бюджеті для бюджетної 

програми, відповідальним 

виконавцем якої є БЕБ, на 

Протягом 

року 

Подано пропозиції 

розрахунків до 

кошторису на 

2024 рік 

Фінансове 

управління, 

Юридичний 

департамент, 

Управління 

матеріально-

Бюджетний 

кодекс  

України, 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 
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рівні, достатньому для 

належного здійснення 

повноважень БЕБ, зокрема 

здійснення оперативно-

технічних та оперативно-

розшукових заходів, слідчих 

(розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій, 

виконання аналітичної, 

економічної та інформаційної 

функцій з урахуванням 

належного рівня оплати праці 

працівників БЕБ та їх 

матеріально-технічного 

забезпечення для провадження 

службової діяльності, а також 

утворення територіальних 

управлінь БЕБ 

технічного 

забезпечення, 

Сектор 

спеціального 

зв’язку, 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

безпеки 

України» 

9. Здійснення 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформацій 

і цифровізації 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України 

9.1. Побудова (розгортання) 

Комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 

Бюро економічної безпеки 

України 

Протягом 

року 

Здійснено комплекс 

організаційних та 

інженерно-

технічних заходів 

для забезпечення 

захисту інформації 

в інформаційно-

комунікаційних 

системах Бюро 

економічної безпеки 

України 

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації 

 

Закони 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

«Про захист 

інформації в 

інформаційно-

комунікаційни

х системах» 
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9.2. Виконання завдань, 

визначених Національною 

програмою інформатизації на 

2023‒2025 роки 

Протягом 

року 

Забезпечено 

розвиток 

інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури та 

надійне 

функціонування 

комплексної 

системи захисту 

інформації в 

інформаційно-

комунікаційних 

системах Бюро 

економічної безпеки 

України 

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації 

Закон України 

«Про 

Національну 

програму 

інформатизації

»  

9.3. Створення інформаційно-

комунікаційних систем 

(мереж)  

та ведення оперативного 

обліку 

Протягом 

року 

Здійснено комплекс 

заходів зі створення 

власних серверних 

потужностей із 

безперебійним 

живленням, 

системою 

кондиціонування. 

Створено захищену 

комп’ютерну 

мережу. 

Впроваджено 

системи зв’язку та 

телекомунікацій (ІР-

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації 

Закони 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

«Про захист 

інформації в 

інформаційно-

комунікаційни

х системах» 
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телефонія, 

відеоконференцзв’я

зок, віддалені 

кінцеві точки 

користувачів із 

захистом).   

Придбано 

обладнання та софт 

шляхом оголошення 

публічних 

закупівель 

9.4. Отримання 

безпосереднього 

автоматизованого доступу до 

державних реєстрів і баз 

даних, необхідних для 

виявлення та розслідування 

кримінальних правопорушень, 

що посягають на 

функціонування економіки 

держави 

Протягом 

року 

Узято участь у 

розробленні, 

погодженні та 

впровадженні 

міжвідомчих угод 

(договорів, 

протоколів тощо) 

щодо отримання 

автоматизованого 

доступу до 

державних реєстрів 

і баз даних, 

необхідних для 

виконання 

аналітичної роботи  

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

міжвідомчі 

угоди 

9.5. Створення робочих місць з 

метою використання 

автоматизованих 

Протягом 

року 

В аналітичному 

центрі БЕБ створено 

робочі місця, які 

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 
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інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів і банків (баз) 

даних, до яких є 

безпосередній, у тому числі 

автоматизований, доступ для 

підготовки аналітичних 

висновків і рекомендацій 

підключені до 

інформаційно-

довідкових систем 

державних органів з 

доступом до 

реєстрів і банків 

(баз) даних з метою 

підготовки 

аналітичних 

висновків 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації 

безпеки 

України» 

9.6. Забезпечення охорони 

державної таємниці, 

кіберзахисту, технічного та 

криптографічного захисту 

інформації 

Протягом 

року 

Здійснено 

встановлення 

програмного 

забезпечення для 

виявлення 

кіберзагроз на 

кінцевих точках та 

антивірусного 

захисту CrowdStrike 

Falcon NGAV+EDR, 

ESET PROTECT 

Complete, системи 

протидії витоку 

інформації. 

Здійснено 

розгортання 

системи пошуку 

вразливостей 

Департамент 

цифрового 

розвитку, 

цифрових 

трансформаці

й і 

цифровізації 

Закони 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

«Про захист 

інформації в 

інформаційно-

комунікаційни

х системах» 
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10. Забезпечення 

економічної 

безпеки 

держави 

шляхом 

запобігання, 

виявлення, 

припинення, 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень

, що посягають 

на 

функціонуванн

я економіки 

держави 

10.1. Забезпечення здійснення 

оперативно-розшукової 

діяльності та досудового 

розслідування та ведення 

обліку результатів 

Протягом 

року 

Виявлення, 

розкриття та 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень, 

віднесених до 

підслідності БЕБ 

Департамент 

детективів із 

стратегічного 

захисту 

економіки  

 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

10.2. Розроблення та 

затвердження термінів, 

напрямів та виконавців 

здійснення комплексу заходів 

щодо протидії кримінальним 

правопорушенням, віднесеним 

законом до підслідності БЕБ 

Протягом 

року 

Розроблено та 

затверджено 

терміни, напрями та 

виконавців 

здійснення 

комплексу заходів 

щодо протидії 

кримінальним 

правопорушенням, 

віднесеним законом 

до підслідності БЕБ 

Департамент 

детективів із 

стратегічног

о захисту 

економіки  

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

10.3. Розроблення та  

затвердження Інструкції про 

організацію здійснення 

оперативно-розшукової 

діяльності підрозділами Бюро 

економічної безпеки України 

І квартал  Розроблено та  

затверджено 

Інструкцію про 

організацію 

здійснення 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

підрозділами Бюро 

економічної безпеки 

України 

Департамент 

детективів із 

стратегічного 

захисту 

економіки  

 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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10.4. Участь у розробленні 

пропозицій щодо внесення 

змін до Закону України «Про 

організаційно-правові основи 

боротьби з організованою 

злочинністю» 

Перше 

півріччя  

Підготовлено 

пропозиції щодо 

внесення змін до 

Закону України 

«Про організаційно-

правові основи 

боротьби з 

організованою 

злочинністю» 

Департамент 

детективів із 

стратегічного 

захисту 

економіки  

Доручення 

Уряду взяти 

участь у роботі 

робочої групи 

під 

головуванням 

представників 

МВС із 

розроблення 

пропозицій 

щодо внесення 

змін до Закону 

України «Про 

організаційно-

правові основи 

боротьби з 

організованою 

злочинністю» 

11. Правове 

регулювання 

діяльності БЕБ 

та організації 

нормотворчої 

діяльності в 

БЕБ 

11.1. Розроблення проєкту 

Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

Бюро економічної безпеки 

України» щодо удосконалення 

організаційно-правових засад 

діяльності Бюро економічної 

безпеки України» 

І квартал  Розроблено та 

надіслано проєкт 

Закону на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

Юридичний 

департамент, 

структурні 

підрозділи  

 

Наказ БЕБ від 

14.12.2022 

№ 370 «Про 

утворення 

робочої групи» 

11.2. Забезпечення організації 

виконання Плану діяльності 

БЕБ з підготовки проєктів 

Протягом 

року 

Виконано План 

діяльності БЕБ з 

підготовки проєктів 

Юридичний 

департамент, 

Наказ БЕБ від 

13.12.2022 

№ 369 «Про 
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нормативно-правових актів у 

2023 році 

нормативно-

правових актів у 

2023 році 

структурні 

підрозділи  

 

організацію 

нормотворчої 

діяльності» 

12. Організація та 

здійснення 

діловодства в 

БЕБ 

12.1. Забезпечення здійснення 

діловодства в БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено 

здійснення 

діловодства в БЕБ 

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

17.01.2018  

№ 55 «Деякі 

питання 

документуванн

я 

управлінської 

діяльності» 

13. Координація 

роботи з питань 

основної 

діяльності 

13.1. Організація роботи щодо 

здійснення планування 

діяльності та звітування про 

виконану роботу  

Протягом 

року 

Розроблено 

відповідні плани 

роботи БЕБ, 

підготовлено 

відповідні звіти 

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю, 

Департамент 

організаційно

го 

забезпечення 

діяльності 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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13.2. Забезпечення дотримання 

структурними підрозділами 

БЕБ виконавської дисципліни 

під час виконання 

контрольних завдань, 

визначених законами України, 

постановами Верховної Ради 

України, актами і дорученнями 

Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Прем’єр-

міністра України, наказами та 

дорученнями керівництва БЕБ, 

протоколами апаратних нарад 

БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено 

дотримання 

структурними 

підрозділами БЕБ 

виконавської 

дисципліни під час 

виконання 

контрольних 

завдань, визначених 

законами України, 

постановами 

Верховної Ради 

України, актами і 

дорученнями 

Президента 

України, Кабінету 

Міністрів України, 

Прем’єр-міністра 

України, наказами 

та дорученнями 

керівництва БЕБ, 

протоколами 

апаратних нарад 

БЕБ 

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

13.3. Організаційне 

забезпечення проведення 

апаратних нарад за участю 

керівництва БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено 

проведення 

апаратних нарад 

БЕБ, нарад за 

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю, 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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участю керівництва 

БЕБ 

Департамент 

організаційно

го 

забезпечення 

діяльності 

13.4. Оцінка рівня 

виконавської дисципліни в 

БЕБ 

Протягом 

року 

Проведено оцінку 

рівня виконавської 

дисципліни в БЕБ  

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

13.5. Організація проведення 

заслуховувань працівників 

центрального апарату та 

самостійних структурних 

підрозділів ТУ БЕБ за 

результатами службової 

діяльності у 2022 році  

І квартал  

 

Подано пропозиції 

за результатами 

оцінки службової 

діяльності 

працівників БЕБ 

Департамент 

організаційно

го 

забезпечення 

діяльності  

 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

13.6. Проведення перевірок ТУ 

БЕБ з питань організації 

роботи  

І квартал  Надано практичну 

допомогу 

Департамент 

організаційно

го 

забезпечення 

діяльності  

 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

13.7. Підготовка звіту про 

діяльність БЕБ за 2022 рік 

До 1 

березня  

Підготовлено звіт 

про діяльність БЕБ 

за 2022 рік 

Департамент 

організаційно

го 

забезпечення 

діяльності, 

Стаття 35 

Закону 

України «Про 

Бюро 

економічної 



19 
 

структурні 

підрозділи,  

ТУ БЕБ 

безпеки 

України» 

13.8. Здійснення 

систематизації інформації 

щодо результатів роботи 

структурних підрозділів 

центрального апарату та ТУ 

БЕБ  

Протягом 

року 

Узагальнено 

інформацію про 

результати роботи  

Департамент 

організацій-

ного 

забезпечення 

діяльності  

 

Наказ БЕБ від 

02.08.2022 

№ 171 «Про 

внесення змін 

до наказу БЕБ 

від 16.05.2022 

№ 88» 

13.9. Організаційно-методичне 

забезпечення проведення 

засідань колегії БЕБ 

Протягом 

року 

Проведено 

засідання колегії 

БЕБ 

Департамент 

організацій-

ного 

забезпечення 

діяльності  

План 

проведення 

засідань 

колегії БЕБ 

13.10. Участь у підготовці 

матеріалів на запити 

тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з 

розслідування можливих 

фактів порушень 

законодавства посадовими 

особами БЕБ, органів 

державної влади, які 

здійснюють повноваження у 

сфері економічної безпеки 

Протягом 

року 

 

Підготовлено 

матеріали на запити 

тимчасової слідчої 

комісії Верховної 

Ради України з 

розслідування 

можливих фактів 

порушень 

законодавства 

посадовими 

особами БЕБ, 

органів державної 

влади, які 

здійснюють 

Департамент 

організацій-

ного 

забезпечення 

діяльності, 

структурні 

підрозділи  

 

Постанова 

Верховної 

Ради України  

від 13.12.2022 

№ 2838-ІХ 

«Про 

утворення 

Тимчасової 

слідчої комісії 

Верховної 

Ради України з 

питань 

розслідування 

можливих 
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повноваження у 

сфері економічної 

безпеки 

фактів 

порушень 

законодавства 

України 

посадовими 

особами Бюро 

економічної 

безпеки 

України, 

органів 

державної 

влади та інших 

державних 

органів, які 

здійснюють 

повноваження 

у сфері 

економічної 

безпеки, що 

могли 

призвести до 

зменшення 

надходжень до 

державного та 

місцевих 

бюджетів» 

13.11. Підготовка 

інформаційних матеріалів для 

участі Директора БЕБ у 

Протягом 

року 

Підготовлено 

матеріали для участі 

Директора БЕБ у 

Департамент 

організацій-

ного 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 
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засіданнях Верховної Ради 

України, її комітетів, Кабінету 

Міністрів України та участі 

представників БЕБ у 

засіданнях урядових комітетів 

Кабінету Міністрів України, 

інших міністерств та відомств 

з питань законодавчих змін, 

які впливають на діяльність 

БЕБ 

засіданнях 

Верховної Ради 

України, її 

комітетів, Кабінету 

Міністрів України 

та участі 

представників БЕБ 

у засіданнях 

урядових комітетів 

Кабінету Міністрів 

України, інших 

міністерств та 

відомств з питань 

законодавчих змін, 

які впливають на 

діяльність БЕБ 

забезпечення 

діяльності, 

структурні 

підрозділи 

 

безпеки 

України» 

13.12. Проведення 

організаційно-методичних 

заходів щодо налагодження 

співпраці БЕБ з 

правоохоронними органами 

України   

Протягом 

року 

Налагоджено 

співпрацю БЕБ з 

правоохоронними 

органами України 

Департамент 

організацій-

ного 

забезпечення 

діяльності  

 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

14. Організація 

роботи з 

громадськістю  

14.1. Забезпечення якісного та 

своєчасного розгляду звернень 

громадян  

Протягом 

року 

Забезпечено якісний 

та своєчасний 

розгляд звернень 

громадян  

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю 

Закон України 

«Про 

звернення 

громадян» 

14.2. Забезпечення якісного та 

своєчасного розгляду запитів 

Протягом 

року 

Забезпечено якісний 

та своєчасний 

Департамент 

забезпечення 

Закон України 

«Про доступ 



22 
 

на отримання публічної 

інформації  

розгляд запитів на 

отримання 

публічної 

інформації  

документообі

гу та 

контролю 

до публічної 

інформації» 

14.3. Організація та 

проведення особистого 

прийому громадян 

керівництвом БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено  

організацію та 

проведення 

особистого прийому 

громадян 

керівництвом БЕБ 

Департамент 

забезпечення 

документообі

гу та 

контролю 

Закон України 

«Про 

звернення 

громадян» 

15. Забезпечення 

управління 

персоналом 

15.1. Проведення конкурсів на 

зайняття вакантних посад 

гласних штатних працівників, 

які мають спеціальні звання, у 

центральному апараті БЕБ та 

територіальних управліннях 

БЕБ та призначення 

переможців конкурсів 

Протягом 

року 

Забезпечено 

організацію 

проведення 

конкурсів на 

зайняття вакантних 

посад гласних 

штатних 

працівників, які 

мають спеціальні 

звання, у 

центральному 

апараті БЕБ та 

територіальних 

управліннях БЕБ 

відповідно до 

Закону України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки» та 

Департамент 

персоналу, 

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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Регламенту 

конкурсних комісій 

з проведення 

конкурсу на 

зайняття вакантних 

посад гласних та 

негласних штатних 

працівників, які 

мають спеціальні 

звання, у Бюро 

економічної безпеки 

України. 

Підготовлено 

накази про 

призначення 

переможців 

конкурсів згідно з 

пропозиціями 

конкурсних комісій 

щодо переможців 

конкурсів 

15.2. Організація проведення 

професійного навчання 

працівників центрального 

апарату БЕБ з підвищення 

рівня володіння англійською 

мовою та за іншими 

напрямами 

Протягом 

року 

Забезпечено 

організацію 

проведення 

професійного 

навчання 

працівників 

центрального 

апарату БЕБ з 

Департамент 

персоналу 

 
Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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підвищення рівня 

володіння 

англійською мовою 

на базі пілотного 

проєкту «EF English 

Live» з вивчення 

англійської мови на 

онлайн-

платформі міжнарод

ної освітньої 

організації «EF 

Language Learning 

Solutions». 

Здійснено контроль 

за результатами 

проходження 

працівниками 

центрального 

апарату БЕБ 

професійного 

навчання з 

підвищення рівня 

володіння 

англійською мовою 

та отримання ними 

сертифікатів 

(посвідчень) 

15.3. Забезпечення належного 

функціонування в 

Протягом 

року 

Забезпечено 

внесення актуальної 

Департамент 

персоналу 

Закон України 

«Про Бюро 
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центральному апараті БЕБ 

інформаційної системи 

управління людськими 

ресурсами в державних 

органах (HRMIS) і внесення до 

неї актуальної та повної 

інформації про працівників 

центрального апарату БЕБ 

інформації про 

працівників 

центрального 

апарату БЕБ  до 

інформаційної 

системи управління 

людськими 

ресурсами в 

державних органах 

(HRMIS) 

економічної 

безпеки 

України» 

15.4. Координація та 

організація процедури 

адаптації новопризначених 

працівників у центральному 

апараті БЕБ 

I квартал  Затверджено 

Положення про  

адаптацію 

новопризначених 

працівників 

центрального 

апарату БЕБ. 

Забезпечено 

системний підхід до 

адаптації 

новопризначених 

працівників у 

центральному 

апараті БЕБ 

Департамент 

персоналу 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

16. Забезпечення 

дотримання 

законодавства 

про охорону 

16.1. Забезпечення охорони 

державної таємниці та 

технічного захисту інформації 

Протягом 

року 

Забезпечено 

охорону державної 

таємниці та 

технічний захист 

Режимно-

секретне 

управління 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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державної 

таємниці 

інформації в БЕБ та 

ТУ БЕБ  

17. Забезпечення 

дотримання 

антикорупційн

ого 

законодавства 

17.1. Координація та 

організація виконання 

антикорупційної програми 

Бюро економічної безпеки 

України 

Протягом 

року 

Підготовлено звіт 

про стан виконання 

антикорупційної 

програми Бюро 

економічної безпеки 

України 

Сектор 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

Наказ БЕБ від 

05.12.2022  

№ 357 «Про 

затвердження 

Антикорупцій

ної програми 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України на 

2023 - 2024 

роки» 

17.2. Запобігання, виявлення 

та сприяння врегулюванню 

конфлікту інтересів у 

діяльності працівників Бюро 

економічної безпеки України 

Протягом 

року 

Підготовлено 

доповідну записку 

Директору БЕБ 

щодо вжитих 

заходів з виявлення 

конфлікту інтересів 

та пропозиціями 

щодо зовнішнього 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

Сектор 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

Статті 13 1, 28–

36 Закону 

України «Про 

запобігання 

корупції» 

18. Міжнародне 

співробітництв

о 

18.1. Протокольне та 

організаційне забезпечення 

проведення міжнародних 

заходів за участю керівництва 

та працівників БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено на 

належному рівні 

організацію та 

протокольне 

супроводження 

Управління 

міжнародного 

співробітницт

ва, 

Департамент 

Указ 

Президента 

України  

від 22.08.2002 

№ 746 «Про 
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проведення 

міжнародних 

заходів за участю 

керівництва БЕБ 

організаційно

го 

забезпечення 

діяльності  

 

Державний 

Протокол та 

Церемоніал 

України» (із 

змінами), Указ 

Президента 

України від 

22.12.2021 

№ 671/2021 

«Питання 

координації 

зовнішньоекон

омічної 

діяльності 

держави» (із 

змінами), 

постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

13.12.2001 

№ 1629 «Про 

деякі питання 

удосконалення 

роботи з 

координації 

діяльності 

органів 

виконавчої 
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влади у сфері 

зовнішніх 

відносин» (із 

змінами) 

18.2. Розроблення пропозицій 

до проєктів міжнародних 

договорів, угод тощо та 

забезпечення дотримання і 

виконання зобов’язань, взятих 

за міжнародними договорами 

України з питань, що належать 

до компетенції БЕБ  

Протягом 

року 

Розроблено 

пропозиції до 

проєктів 

міжнародних 

договорів, угод 

тощо 

Управління 

міжнародного 

співробітницт

ва, 

Юридичний 

департамент 

Закони 

України «Про 

Бюро 

економічної 

безпеки 

України», 

«Про 

міжнародні 

договори» 

18.3. Забезпечення здійснення 

співробітництва та обміну 

інформацією з компетентними 

органами інших держав, 

міжнародними та 

міжурядовими організаціями  

Протягом 

року 

Налагоджено 

співробітництво з 

компетентними 

органами інших 

держав, 

міжнародними та 

міжурядовими 

організаціями, а 

також забезпечено 

на належному рівні 

організацію та 

опрацювання 

документів 

Управління 

міжнародного 

співробітницт

ва, 

структурні 

підрозділи 

 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 

18.4. Стратегічне управління 

розвитком БЕБ 

Протягом 

року 

Розроблено та 

погоджено план 

заходів з реалізації 

Управління 

міжнародного 

Указ 

Президента 

України від 
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Стратегії 

інституційного 

розвитку БЕБ до 

2027 року. 

Реалізовано 

координацію 

проєктів розвитку 

відповідно до 

Порядку управління 

проєктами та 

Стратегії 

інституційного 

розвитку БЕБ до 

2027 року 

співробітницт

ва, 

структурні 

підрозділи, 

ТУ БЕБ 

11.08.2021 

№ 347/2021 

«Про рішення 

Ради 

національної 

безпеки і 

оборони 

України від 

11 серпня 

2021 року 

«Про 

Стратегію 

економічної 

безпеки 

України на 

період до 

2025 року» 

18.5. Управління проєктами у 

БЕБ 

Протягом 

року 

Забезпечено 

організацію, 

координацію та 

методологічне 

супроводження 

управління 

проєктами 

Управління 

міжнародного 

співробітницт

ва, 

структурні 

підрозділи, 

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про Бюро 

економічної 

безпеки 

України» 
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18.6. Здійснення наукової та 

науково-практичної діяльності 

БЕБ  

Протягом 

року 

Організовано 

заходи спільно з 

відповідними 

структурними 

підрозділами БЕБ 

щодо забезпечення 

міжнародного 

співробітництва з 

питань організації 

та здійснення 

наукової та 

науково-практичної 

діяльності БЕБ  

Управління 

міжнародного 

співробітницт

ва, 

структурні 

підрозділи, 

ТУ БЕБ 

Закон України 

«Про наукову 

та науково-

технічну 

діяльність» (із 

змінами), 

постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

09.09.2020 

№ 813 «Про 

затвердження 

Порядку 

підготовки, 

схвалення та 

використання 

плану 

залучення 

зовнішньої 

допомоги 

Європейської 

Комісії у 

рамках 

TAIEX» 

 

 

          Керівник Організаційно-розпорядчого управління   Вадим ПЕКЕЛЬНИЙ 


