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Зауваження і пропозиції 

Національної асоціації адвокатів України 

до проекту Закону України «Про забезпечення безпеки учасників кримінального  

судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» 

 

 
Чинна редакція статті закону, 

в який вносяться зміни 
 

Зміни, запропоновані 

законопроектом 
 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303) 

Пропозиції, зауваження 

Стаття 5. Підрозділи, які 

здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 
 

Оперативно-розшукова діяльність 

здійснюється оперативними 

підрозділами: 
… 
Національного антикорупційного 

бюро України - детективів, оперативно-

технічними, внутрішнього контролю. 
Відсутній 
 

 

 

Проведення оперативно-розшукової 

діяльності іншими підрозділами 

зазначених органів, підрозділами інших 

міністерств, відомств, громадськими, 

приватними організаціями та особами 

забороняється. 
 

Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність 
 

Оперативно-розшукова діяльність 

здійснюється оперативними підрозділами: 
… 
Національного антикорупційного 

бюро України - детективів, оперативно-

технічними, внутрішнього контролю; 
Національного агентства з питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства - 

оперативними, оперативно-технічними, 

внутрішнього контролю. 
Проведення оперативно-розшукової 

діяльності іншими підрозділами зазначених 

органів, підрозділами інших міністерств, 

відомств, громадськими, приватними 

організаціями та особами забороняється. 
 

1. Сумнівною є доцільність створення 

нового центрального органу виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, а саме 

Національного агентства з питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства. Повноваження 

цього органу дублюють повноваження вже 

існуючих органів, які уповноважені на 

застосування заходів безпеки щодо 

учасників кримінального судочинства та 

інших осіб за наявності відповідних для 

цього підстав. Зокрема, до органів, 

уповноважених здійснювати заходи 

забезпечення безпеки належать: 

1) Служба безпеки України; 

2) Національна поліція України; 

3) Державне бюро розслідувань; 

4) Національне антикорупційне бюро 

України; 

5) Бюро економічної безпеки України; 

6) органи, установи виконання 

покарань та слідчі ізолятори Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

Зважаючи на існування такої кількості 

органів, уповноважених на застосування 
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заходів забезпечення безпеки, незрозумілою 

є необхідність створення нового органу, 

виділення коштів з Державного бюджету 

України для його фінансування.  

Видається більш доцільним внесення 

змін до нормативно-правових актів, якими 

регулюється діяльність вищеперелічених 

органів, у частині застосування заходів 

забезпечення безпеки у відповідності до 

поданого законопроекту. 

Таким чином, можна уникнути 

нераціонального використання коштів 

Державного бюджету, а також ускладнення 

та багаторівневості структур, що 

здійснюють забезпечення заходів безпеки. 

 

Стаття 6. Підстави для проведення 

оперативно-розшукової діяльності 
 

Підставами для проведення 

оперативно-розшукової діяльності є: 
1) наявність достатньої інформації, 

одержаної в установленому законом 

порядку, що потребує перевірки за 

допомогою оперативно-розшукових 

заходів і засобів, про: 
- кримінальні правопорушення, що 

готуються; 
- осіб, які готують вчинення 

кримінального правопорушення; 
- осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, 

суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання; 
- осіб безвісно відсутніх; 
- розвідувально-підривну діяльність 

спецслужб іноземних держав, організацій 

та окремих осіб проти України; 

Стаття 6. Підстави для проведення 

оперативно-розшукової діяльності 
 

Підставами для проведення 

оперативно-розшукової діяльності є: 
1) наявність достатньої інформації, 

одержаної в установленому законом 

порядку, що потребує перевірки за 

допомогою оперативно-розшукових заходів і 

засобів, про: 
- кримінальні правопорушення, що 

готуються або вчинені невстановленими 

особами; 
- осіб, які готують вчинення або 

вчинили кримінальне правопорушення; 
- осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, 

суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання; 
- осіб безвісно відсутніх; 
- розвідувально-підривну діяльність 

спецслужб іноземних держав, організацій та 

окремих осіб проти України; 

2. Запропоновані зміни розширюють 

перелік підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності. Зокрема, 

уточнюються види інформації, яка є 

достатньою і потребує перевірки за 

допомогою оперативно-розшукових заходів 

і засобів. 

Використання в новій редакції в абз. 7 

п. 1 ч. 1 ст. 6 словосполучення “учасників 

кримінального судочинства та інших осіб в 

інтересах правосуддя” дає можливість 

віднести більше коло осіб, які дотичні до 

кримінального провадження і діють в 

інтересах правосуддя, до тих, інформація 

про реальну загрозу чиєму життю, здоров'ю, 

житлу, майну є достатньою підставою для 

вжиття оперативно-розшукових заходів і 

засобів.  

Такі зміни видаються позитивними з 

огляду на те, що вони спрямовані на 

забезпечення безпеки усіх осіб, що діють в 

інтересах правосуддя і потребують захисту, 

за наявності необхідних для цього підстав. В 
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- реальну загрозу життю, здоров’ю, 

житлу, майну працівників суду і 

правоохоронних органів у зв’язку з їх 

службовою діяльністю, а також осіб, які 

беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їх сімей та 

близьких родичів, з метою створення 

необхідних умов для належного 

відправлення правосуддя; 

співробітників розвідувальних органів 

України у зв’язку із службовою 

діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, 

а також осіб, які конфіденційно 

співробітничають або співробітничали з 

розвідувальними органами України, та 

членів їх сімей з метою належного 

здійснення розвідувальної діяльності 
… 

- реальну загрозу життю, здоров’ю, 

житлу, майну працівників суду і 

правоохоронних органів у зв’язку з їх 

службовою діяльністю, а також учасників 

кримінального судочинства та інших осіб 

в інтересах правосуддя; співробітників 

розвідувальних органів України у зв’язку із 

службовою діяльністю цих осіб, їх близьких 

родичів, а також осіб, які конфіденційно 

співробітничають або співробітничали з 

розвідувальними органами України, та 

членів їх сімей з метою належного 

здійснення розвідувальної діяльності; 
… 

чинній редакції Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» перелік 

осіб, інформація про реальну загрозу життю, 

здоров'ю, житлу, майну яких є достатньою 

для здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, є чітко законодавчо визначеним 

та не підлягає розширювальному 

тлумаченню. Тобто органи, уповноважені 

на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, в цій частині були обмежені в 

необхідності здійснення перевірки за  

допомогою оперативно-розшукових заходів 

за наявності достатньої для цього 

інформації щодо осіб, які не входять у 

визначений перелік, однак потребують 

вжиття відповідних заходів в рамках 

конкретного кримінального провадження. 

 

Стаття 9. Гарантії законності під 

час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

… 
На особу, яка підозрюється в 

підготовці до вчинення злочину, 

переховується від органів досудового 

розслідування, суду або ухиляється від 

відбування кримінального покарання, 

безвісти зникла, ведеться тільки одна 

оперативно-розшукова справа. Без 

заведення оперативно-розшукової справи 

проведення оперативно-розшукових 

заходів, крім випадку, передбаченого 

частиною четвертою цієї статті, 

забороняється. Про заведення 

оперативно-розшукової справи 

виноситься постанова, яка затверджується 

начальником або уповноваженим 

заступником начальника органу 

Національної поліції або начальником 

Стаття 9. Гарантії законності під час 

здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 
… 
На особу, яка підозрюється в 

підготовці до вчинення злочину, 

переховується від органів досудового 

розслідування, суду або ухиляється від 

відбування кримінального покарання, 

безвісти зникла, ведеться тільки одна 

оперативно-розшукова справа. Без заведення 

оперативно-розшукової справи проведення 

оперативно-розшукових заходів, крім 

випадків, передбачених частинами 

четвертою, п’ятою цієї статті, 

забороняється. Про заведення оперативно-

розшукової справи виноситься постанова, 

яка затверджується начальником або 

уповноваженим заступником начальника 

органу Національної поліції або 

начальником відокремленого підрозділу 

3. На наше переконання, доповнення 

статті 9 Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” ч. 5 слід розглядати, 

як позитивні зміни в кримінальному 

процесуальному законодавстві, оскільки не 

відкриття оперативно-розшукової справи у 

випадку проведення спеціально 

уповноваженими органами заходів 

забезпечення безпеки щодо учасників 

кримінального судочинства та інших осіб 

пояснюється необхідністю у збереженні 

відомостей про осіб, щодо яких вживаються 

заходи безпеки, у таємниці та виключенні 

можливості доступу до таких даних інших 

осіб. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#n130
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#n130
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#n130
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відокремленого підрозділу 

територіального органу Національної 

поліції, підрозділу Національного 

антикорупційного бюро України, органу 

Служби безпеки України, Директором 

Державного бюро розслідувань або його 

уповноваженим заступником, керівником 

територіального органу або його 

уповноваженим заступником, Державної 

прикордонної служби України, 

Управління державної охорони України, 

розвідувального органу Міністерства 

оборони України, Служби зовнішньої 

розвідки України, оперативного 

підрозділу органів доходів і зборів, органу 

або установи виконання покарань чи 

слідчого ізолятора. У постанові 

зазначаються місце та час її складання, 

посада особи, яка виносить постанову, її 

прізвище, підстава та мета заведення 

оперативно-розшукової справи. Про 

заведення оперативно-розшукової справи 

протягом доби письмово повідомляється 

прокурор. 

При перевірці осіб у зв’язку з 

допуском їх до державної таємниці, до 

роботи з ядерними матеріалами та на 

ядерних установках, у зв’язку з 

призначенням на посади в розвідувальних 

органах України або залученням до 

конфіденційного співробітництва з 

такими органами, доступом осіб до 

розвідувальної таємниці, а також осіб, 

яким надається дозвіл на перебування без 

супроводу в контрольованих та 

стерильних зонах, зонах обмеженого 

доступу, що охороняються, та критичних 

частинах таких зон аеропортів, 

оперативно-розшукова справа не 

територіального органу Національної 

поліції, підрозділу Національного 

антикорупційного бюро України, органу 

Служби безпеки України, Директором 

Державного бюро розслідувань або його 

уповноваженим заступником, керівником 

територіального органу або його 

уповноваженим заступником, Державної 

прикордонної служби України, Управління 

державної охорони України, розвідувального 

органу Міністерства оборони України, 

Служби зовнішньої розвідки України, 

оперативного підрозділу органів доходів і 

зборів, органу або установи виконання 

покарань чи слідчого ізолятора. У постанові 

зазначаються місце та час її складання, 

посада особи, яка виносить постанову, її 

прізвище, підстава та мета заведення 

оперативно-розшукової справи. Про 

заведення оперативно-розшукової справи 

протягом доби письмово повідомляється 

прокурор. 

При перевірці осіб у зв’язку з 

допуском їх до державної таємниці, до 

роботи з ядерними матеріалами та на 

ядерних установках, у зв’язку з 

призначенням на посади в розвідувальних 

органах України або залученням до 

конфіденційного співробітництва з такими 

органами, доступом осіб до розвідувальної 

таємниці, а також осіб, яким надається дозвіл 

на перебування без супроводу в 

контрольованих та стерильних зонах, зонах 

обмеженого доступу, що охороняються, та 

критичних частинах таких зон аеропортів, 

оперативно-розшукова справа не заводиться. 

Така перевірка повинна тривати не більш як 

два місяці. 
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заводиться. Така перевірка повинна 

тривати не більш як два місяці. 
 

Відсутній 
 

 

 

 

 

 

 

 

Під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності не допускається 

порушення прав і свобод людини та 

юридичних осіб. Окремі обмеження цих 

прав і свобод мають винятковий і 

тимчасовий характер і можуть 

застосовуватись лише за рішенням 

слідчого судді з метою виявлення, 

попередження чи припинення тяжкого 

або особливо тяжкого злочину та у 

випадках, передбачених законодавством 

України, з метою захисту прав і свобод 

інших осіб, безпеки суспільства. 
… 
Оперативно-розшукові заходи, 

пов’язані з тимчасовим обмеженням прав 

людини, проводяться з метою запобігання 

тяжким або особливо тяжким злочинам, їх 

виявлення та припинення, розшуку осіб, 

які ухиляються від відбування 

кримінального покарання або безвісти 

зникли, захисту життя, здоров’я, житла і 

майна працівників суду і правоохоронних 

органів та осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, 

припинення розвідувально-підривної 

діяльності проти України. 

При проведенні оперативно-

розшукових заходів спеціально 

утвореними підрозділами органу, 

уповноваженого здійснювати заходи 

забезпечення безпеки відповідно до Закону 

України «Про забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства та 

інших осіб в інтересах правосуддя», та які 

не пов’язані з тимчасовим обмеженням 

прав і свобод фізичних та юридичних осіб, 

що здійснюються на підставі відповідного 

рішення суду, оперативно-розшукові 

справи не заводяться. 
Під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності не допускається 

порушення прав і свобод людини та 

юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав 

і свобод мають винятковий і тимчасовий 

характер і можуть застосовуватись лише за 

рішенням слідчого судді з метою виявлення, 

попередження чи припинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину та у випадках, 

передбачених законодавством України, з 

метою захисту прав і свобод інших осіб, 

безпеки суспільства. 
… 
Оперативно-розшукові заходи, 

пов’язані з тимчасовим обмеженням прав 

людини, проводяться з метою запобігання 

тяжким або особливо тяжким злочинам, їх 

виявлення та припинення, розшуку осіб, які 

ухиляються від відбування кримінального 

покарання або безвісти зникли, захисту 

життя, здоров’я, житла і майна працівників 

суду і правоохоронних органів і учасників 

кримінального судочинства та інших осіб 

в інтересах правосуддя, припинення 

розвідувально-підривної діяльності проти 

України.  
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… … 
Стаття 91. Строки ведення 

оперативно-розшукових справ 
 

Ведення оперативно-розшукових 

справ здійснюється: 
1) щодо невстановлених осіб, які 

готують вчинення кримінального 

правопорушення, а також осіб, які 

переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду або 

ухиляються від відбування кримінального 

покарання, - до їх встановлення або 

розшуку, але не більше строків давності 

притягнення до кримінальної 

відповідальності чи строків давності 

виконання обвинувального вироку; 
… 
 

4) щодо осіб, стосовно яких є дані 

про участь у підготовці до вчинення 

кримінального правопорушення, - до 

встановлення та фіксації фактичних даних 

про протиправні діяння, відповідальність 

за які передбачена Кримінальним 

кодексом України, але не більше шести 

місяців; 

41) Відсутній  
 

 

 

 

 

 

 

… 

Стаття 91. Строки ведення 

оперативно-розшукових справ 
 

Ведення оперативно-розшукових 

справ здійснюється: 
1) щодо невстановлених осіб, які 

готують вчинення або вчинили 

кримінальне правопорушення, а також осіб, 

які переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду або 

ухиляються від відбування кримінального 

покарання, - до їх встановлення або розшуку, 

але не більше строків давності притягнення 

до кримінальної відповідальності чи строків 

давності виконання обвинувального вироку; 
… 
 

4) щодо осіб, стосовно яких є дані про 

участь у підготовці до вчинення 

кримінального правопорушення, - до 

встановлення та фіксації фактичних даних 

про протиправні діяння, відповідальність за 

які передбачена Кримінальним кодексом 

України, але не більше шести місяців; 

41) щодо перевірки та усунення 

реальної загрози життю, здоров’ю, житлу, 

майну працівників суду і правоохоронних 

органів у зв’язку з їх службовою 

діяльністю, а також учасників 

кримінального судочинства та інших осіб 

в інтересах правосуддя - до встановлення 

та фіксації фактичних даних про 

протиправні діяння, відповідальність за 

які передбачена Кримінальним кодексом 

України, але не більше дев’яти місяців; 
… 

4. Шляхом доповнення Закону 

України “Про оперативно-розшукову 

діяльність” уточненням щодо 

невстановлених осіб, щодо яких 

здійснюється ведення оперативно-

розшукових справ, а саме внесенням до 

цього переліку невстановлених осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення, 

законодавець заповнить прогалину, що 

виникла. 

Зазначене повністю відповідає 

завданню оперативно-розшукової 

діяльності, що визначаються ст. 1 Закону 

України “Про оперативно-розшукову 

діяльність”. Відповідно до цієї статті 

завданням оперативно-розшукової 

діяльності є пошук і фіксація фактичних 

даних про протиправні діяння окремих осіб 

та груп, відповідальність за які передбачена 

Кримінальним кодексом України, 

розвідувально-підривну діяльність 

спеціальних служб іноземних держав та 

організацій з метою припинення 

правопорушень та в інтересах 

кримінального судочинства, а також 

отримання інформації в інтересах безпеки 

громадян, суспільства і держави.  

Доповнення ст. 9-1 цього ж Закону 

пунктом 4-1 також спрямоване на 

виконання завдання оперативно-

розшукової діяльності, оскільки у ст. 1 

Закону вказується, що одним із завдань 

оперативно-розшукової діяльності є 

отримання інформації в інтересах безпеки 

громадян. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» 
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р, № 29, ст.399) 

 

Цей Закон визначає умови, норми і 

порядок пенсійного забезпечення 

громадян України із числа осіб, які 

перебували на військовій службі, службі в 

органах внутрішніх справ, Національній 

поліції, Службі судової охорони, 

державній пожежній охороні, Державній 

службі спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, органах і підрозділах 

цивільного захисту, податковій міліції чи 

Державній кримінально-виконавчій 

службі України, та деяких інших осіб, які 

мають право на пенсію за цим Законом. 
… 

Цей Закон визначає умови, норми і 

порядок пенсійного забезпечення громадян 

України із числа осіб, які перебували на 

військовій службі, службі в органах 

внутрішніх справ, Національній поліції, 

Службі судової охорони, державній 

пожежній охороні, Державній службі 

спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Національному агентстві з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, органах і 

підрозділах цивільного захисту, податковій 

міліції чи Державній кримінально-

виконавчій службі України, та деяких інших 

осіб, які мають право на пенсію за цим 

Законом. 
… 

 Доповнення Закону України “Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб” положеннями 

про Національне агентство з питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства (у випадку його 

створення) та його посадових осіб 

відповідає, в першу чергу, конституційним 

засадам України, як соціальної держави. 

Крім того, відповідно до ст. 46 Конституції 

України громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується 

загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, 

установ і організацій, а також бюджетних та 

інших джерел соціального забезпечення; 

створенням мережі державних, 

комунальних, приватних закладів для 

догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та 

допомоги, що є основним джерелом 

існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом. 

Тобто внесення таких змін спрямоване 

на соціальне забезпечення та захист осіб, що 
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є (були) посадовими особами центрального 

органу виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. 

 

 

Стаття 1. Види пенсійного 

забезпечення 
 

Особи офіцерського складу, 

прапорщики і мічмани, 

військовослужбовці надстрокової служби 

та військової служби за контрактом, 

особи, які мають право на пенсію за цим 

Законом при наявності встановленої цим 

Законом вислуги на військовій службі, 

службі в органах внутрішніх справ, 

Національній поліції, Службі судової 

охорони і в державній пожежній охороні, 

службі в Державній службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, в 

органах і підрозділах цивільного захисту, 

податкової міліції, Державної 

кримінально-виконавчої служби України 

мають право на довічну пенсію за вислугу 

років. 
… 

Стаття 1. Види пенсійного 

забезпечення 
 

Особи офіцерського складу, 

прапорщики і мічмани, військовослужбовці 

надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особи, які мають право на 

пенсію за цим Законом при наявності 

встановленої цим Законом вислуги на 

військовій службі, службі в органах 

внутрішніх справ, Національній поліції, 

Службі судової охорони і в державній 

пожежній охороні, службі в Державній 

службі спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Національному 

агентстві з питань забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства, в 

органах і підрозділах цивільного захисту, 

податкової міліції, Державної кримінально-

виконавчої служби України мають право на 

довічну пенсію за вислугу років. 
… 
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Стаття 12. Особи, які мають право 

на пенсійне забезпечення на умовах цього 

Закону 
 

Право на пенсійне забезпечення на 

умовах цього Закону мають звільнені зі 

служби (крім випадків призначення пенсії 

в разі втрати годувальника дружині 

(чоловіку) з урахуванням вимог частини 

п’ятої статті 30 цього Закону, яка 

призначається незалежно від звільнення зі 

служби): 

… 
б) особи начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейські, співробітники Служби 

судової охорони, особи начальницького 

складу податкової міліції, особи 

начальницького і рядового складу 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України, особи начальницького і 

рядового складу органів і підрозділів 

цивільного захисту; 
… 
 

Стаття 12. Особи, які мають право на 

пенсійне забезпечення на умовах цього 

Закону 
 

Право на пенсійне забезпечення на 

умовах цього Закону мають звільнені зі 

служби (крім випадків призначення пенсії в 

разі втрати годувальника дружині (чоловіку) 

з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 

цього Закону, яка призначається незалежно 

від звільнення зі служби): 

… 
б) особи начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейські, співробітники Служби судової 

охорони, Національного агентства з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, особи 

начальницького складу податкової міліції, 

особи начальницького і рядового складу 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України, особи начальницького і рядового 

складу органів і підрозділів цивільного 

захисту; 
… 

 

Стаття 2. Умови пенсійного 

забезпечення 
 

Військовослужбовцям, особам, які 

мають право на пенсію за цим Законом, 

які мають право на пенсійне забезпечення, 

пенсії відповідно до цього Закону 

призначаються і виплачуються після 

звільнення їх зі служби. 
Пенсіонерам з числа 

військовослужбовців та осіб, які 

отримують пенсію за цим Законом, у разі 

повторного прийняття їх на військову 

Стаття 2. Умови пенсійного 

забезпечення 
 

Військовослужбовцям, особам, які 

мають право на пенсію за цим Законом, які 

мають право на пенсійне забезпечення, 

пенсії відповідно до цього Закону 

призначаються і виплачуються після 

звільнення їх зі служби. 
Пенсіонерам з числа 

військовослужбовців та осіб, які отримують 

пенсію за цим Законом, у разі повторного 

прийняття їх на військову службу до 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n272
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службу до Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України 

військових формувань, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України та Державної 

спеціальної служби транспорту, службу 

до Національної поліції, Служби судової 

охорони, органів та підрозділів 

цивільного захисту, податкової міліції та 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України виплата пенсій на час їх 

служби припиняється. При наступному 

звільненні із служби цих осіб виплата їм 

пенсій здійснюється з урахуванням 

загальної вислуги років на день 

останнього звільнення. 
… 

Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових 

формувань, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та 

Державної спеціальної служби транспорту, 

службу до Національної поліції, Служби 

судової охорони, Національного агентства 

з питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, органів та 

підрозділів цивільного захисту, податкової 

міліції та Державної кримінально-виконавчої 

служби України виплата пенсій на час їх 

служби припиняється. При наступному 

звільненні із служби цих осіб виплата їм 

пенсій здійснюється з урахуванням загальної 

вислуги років на день останнього звільнення. 
… 

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» 
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст.50) 

 

Стаття 2. Основні поняття 
 

У цьому Законі вживаються такі 

поняття: 
1. Правоохоронні органи - органи 

прокуратури, Національної поліції, 

служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, 

Національне антикорупційне бюро 

України, органи охорони державного 

кордону, органи доходів і зборів, органи і 

установи виконання покарань, слідчі 

ізолятори, органи державного 

фінансового контролю, рибоохорони, 

державної лісової охорони, інші органи, 

які здійснюють правозастосовні або 

правоохоронні функції. 

Стаття 2. Основні поняття 
 

У цьому Законі вживаються такі 

поняття: 
1. Правоохоронні органи - органи 

прокуратури, Національної поліції, служби 

безпеки, Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, Національне 

антикорупційне бюро України, органи 

охорони державного кордону, органи 

доходів і зборів, органи і установи виконання 

покарань, слідчі ізолятори, органи 

державного фінансового контролю, 

рибоохорони, державної лісової охорони, 

інші органи, які здійснюють правозастосовні 

або правоохоронні функції. 
Відповідно до цього Закону захисту 

підлягають судді Конституційного Суду 
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Відповідно до цього Закону захисту 

підлягають судді Конституційного Суду 

України, судді та працівники апаратів 

судів, працівники правоохоронних 

органів, зазначені у частині першій цього 

пункту, а також співробітники кадрового 

складу розвідувальних органів України, 

військовослужбовці Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України, 

співробітники Служби судової охорони, 

працівники Антимонопольного комітету 

України та уповноважені особи 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, які беруть 

безпосередню участь відповідно у: 
 

 

а) конституційному провадженні; 
… 
в1) виконанні бойових (спеціальних) 

завдань, покладених на Сили спеціальних 

операцій Збройних Сил України; 
в2) Відсутній  
 

г) охороні громадського порядку і 

громадської безпеки; 
… 

України, судді та працівники апаратів судів, 

працівники правоохоронних органів, 

зазначені у частині першій цього пункту, а 

також співробітники кадрового складу 

розвідувальних органів України, 

військовослужбовці Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України, 

співробітники та працівники 

Національного агентства з питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, співробітники 

Служби судової охорони, працівники 

Антимонопольного комітету України та 

уповноважені особи Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, які 

беруть безпосередню участь відповідно у: 
а) конституційному провадженні; 
… 
в1) виконанні бойових (спеціальних) 

завдань, покладених на Сили спеціальних 

операцій Збройних Сил України; 
в2) забезпеченні безпеки учасників 

кримінального судочинства та інших осіб 

в інтересах правосуддя; 
г) охороні громадського порядку і 

громадської безпеки; 
… 

Стаття 14. Органи, які приймають 

рішення про вжиття спеціальних заходів 

забезпечення безпеки 
 

Рішення про вжиття спеціальних 

заходів забезпечення безпеки приймають: 
а) керівники органів внутрішніх 

справ - щодо захисту працівників 

відповідного органу Національної поліції, 

державної лісової охорони, рибоохорони, 

органів доходів і зборів, персоналу 

Стаття 14. Органи, які приймають 

рішення про вжиття спеціальних заходів 

забезпечення безпеки 
 

Рішення про вжиття спеціальних 

заходів забезпечення безпеки приймають: 
а) керівники органів внутрішніх справ 

- щодо захисту працівників відповідного 

органу Національної поліції, державної 

лісової охорони, рибоохорони, органів 

доходів і зборів, персоналу органів і установ 
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органів і установ виконання покарань, 

слідчих ізоляторів та їх близьких родичів; 
… 
и) Голова Служби судової охорони 

та його заступники - щодо захисту 

співробітників Служби судової охорони 

та їх близьких родичів. 
і) Відсутній 
 

виконання покарань, слідчих ізоляторів та їх 

близьких родичів; 
… 
и) Голова Служби судової охорони та 

його заступники - щодо захисту 

співробітників Служби судової охорони та їх 

близьких родичів;  
і) Голова Національного агентства з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, його перший 

заступник та заступник – щодо захисту 

співробітників та працівників 

Національного агентства з питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства та їх 

близьких родичів. 
 

Стаття 15. Органи, які здійснюють 

заходи забезпечення безпеки 
 

1. Здійснення спеціальних заходів 

забезпечення безпеки суддів, працівників 

апарату суду і працівників 

правоохоронних органів та їх близьких 

родичів покладається: 
… 
д2) щодо співробітників Служби 

судової охорони та їх близьких родичів - 

на відповідні підрозділи Служби судової 

охорони; 
д3) Відсутній 
 

 

 

 

 

е) щодо інших працівників, 

зазначених у статті 2 цього Закону, - на 

поліцію. 

Стаття 15. Органи, які здійснюють 

заходи забезпечення безпеки 
 

1. Здійснення спеціальних заходів 

забезпечення безпеки суддів, працівників 

апарату суду і працівників правоохоронних 

органів та їх близьких родичів покладається: 
… 
д2) щодо співробітників Служби 

судової охорони та їх близьких родичів - на 

відповідні підрозділи Служби судової 

охорони; 
д3) щодо співробітників та 

працівників Національного агентства з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства та їх 

близьких родичів – на відповідні 

підрозділи Національного агентства з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства; 
е) щодо інших працівників, зазначених 

у статті 2 цього Закону, - на поліцію. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#n14
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… … 
Кримінально-виконавчий кодекс України 

(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) 
 

Стаття 10. Право засуджених на 

особисту безпеку 
… 
4. У разі наявності небезпеки для 

життя і здоров'я засуджених, до яких 

згідно із законом у зв'язку з їх участю у 

кримінальному судочинстві прийнято 

рішення про застосування заходів 

безпеки, адміністрація установи 

виконання покарань вживає заходів щодо 

забезпечення безпеки цих осіб. Крім того, 

до зазначених осіб можуть бути 

застосовані такі заходи: 
ізольоване тримання; 
переведення в іншу установу 

виконання покарань. 
5. Зміна умов тримання осіб, щодо 

яких застосовані заходи безпеки, 

здійснюється з додержанням вимог, 

передбачених цим Кодексом і 

законодавством України. 
 

Стаття 10. Право засуджених на 

особисту безпеку 
… 
4. У разі наявності небезпеки для 

життя і здоров'я засуджених, до яких згідно 

із законом у зв'язку з їх участю у 

кримінальному судочинстві прийнято 

рішення про застосування заходів 

забезпечення безпеки, адміністрація 

установи виконання покарань вживає заходів 

щодо забезпечення безпеки цих осіб. Крім 

того, до зазначених осіб можуть бути 

застосовані такі заходи: 
ізольоване тримання; 
переведення в іншу установу 

виконання покарань. 
5. Зміна умов тримання осіб, щодо 

яких застосовані заходи забезпечення 

безпеки, здійснюється з додержанням вимог, 

передбачених цим Кодексом і 

законодавством України. 
 

 

Закон України «Про запобігання корупції» 
(Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 49, ст.2056) 

 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких 

поширюється дія цього Закону 
 

1. Суб’єктами, на яких 

поширюється дія цього Закону, є: 
1) особи, уповноважені на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: 
а) Президент України, Голова 

Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких 

поширюється дія цього Закону 
 

1. Суб’єктами, на яких поширюється 

дія цього Закону, є: 
1) особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування: 
а) Президент України, Голова 

Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр 

Оскільки Голова Національного 

агентства з питань забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства є 

посадовою особою, яка очолює центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, то Голова має належати до 

категорії осіб, які займають особливо 

відповідальне становище у відповідності до 

примітки до ст. 51-3 Закону України “Про 

запобігання корупції”. З огляду на це на 

вказану посадову особу має поширювати 
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України, Перший віце-прем’єр-міністр 

України, віце-прем’єр-міністри України, 

міністри, інші керівники центральних 

органів виконавчої влади, які не входять 

до складу Кабінету Міністрів України, та 

їх заступники, Голова Служби безпеки 

України, Генеральний прокурор, Голова 

Національного банку України, його 

перший заступник та заступник, Голова та 

інші члени Рахункової палати, 

Уповноважений Верховної Ради України 

з прав людини, Уповноважений із захисту 

державної мови, Голова Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Голова 

Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим; 
… 
 

 

 

е) посадові та службові особи 

органів прокуратури, Служби безпеки 

України, Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро 

України, дипломатичної служби, 

державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду, 

центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову 

політику, і центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

митну політику; 
… 

України, Перший віце-прем’єр-міністр 

України, віце-прем’єр-міністри України, 

міністри, інші керівники центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України, та їх 

заступники, Голова Служби безпеки 

України, Генеральний прокурор, Голова 

Національного банку України, його перший 

заступник та заступник, Голова та інші члени 

Рахункової палати, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, 

Уповноважений із захисту державної мови, 

Голова Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, Голова 

Національного агентства з питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства; 
… 
е) посадові та службові особи органів 

прокуратури, Служби безпеки України, 

Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро 

України, Національного агентства з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, 

дипломатичної служби, державної лісової 

охорони, державної охорони природно-

заповідного фонду, центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, і центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

митну політику; 
… 

свою дію Закон України “Про запобігання 

корупції”. Саме тому такі зміни у 

вищезгаданий Закон є виправданими у разі 

створення Національного агентства з 

питань забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства. 

Подібною є ситуація з посадовими та 

службовими особами Національного 

агентства з питань забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства, за 

відмінністю того, що такі особи не належать 

до категорії осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. 

 


