Мотиваційний лист
кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки України
Діденка Юрія Миколайовича
Мине років двадцять, і ти будеш шкодувати лише про те, чого не
зробив, ніж про те, що зробив не так. Тому полиш сумніви. Розправ
вітрила і біжи геть з безпечної гавані. Лови попутний вітер. Досліджуй.
Мрій. Роби відкриття.
Марк Твен
З цими словами у 2013 році я поїхав працювати на Волинь першим
заступником начальника слідчого управління фінансових розслідувань
ГУ ДФС у Волинській області. З того часу розпочався мій керівний стаж в
слідчих підрозділах податкової міліції. За сім років керування, очолювані
мною підрозділи займали належні рейтингові місця і з кожним роком
нарощувало показники за напрямками роботи, підвищуючи свою
ефективність. Люди які стажувались в мене, на сьогоднішній день
очолюють слідчі підрозділи різних рівнів. Методи розроблені та
використані
в
ході
розслідування
кримінальних
проваджень
використовуються на Державному рівні по сьогоднішній день.
В 2020 році перебуваючи на посаді начальника слідчого управління
фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області мені було
присвоєно чергове спеціальне звання полковник податкової міліції.
Однак в подальшому, під час чергової реорганізації мною було прийнято
рішення про звільнення через скорочення. Дане рішення було викликано
тим, що служба, якій я присвятив майже 20 років, замість розвитку та
вдосконалення деградувала до рівня дільничних. Нажаль тодішнє
керівництво податкової міліції, замість виправлення кадрової ситуації її
лише поглибило. Крім того, я мав сімейні обставини, які підштовхнули
мене до такого рішення.
В подальшому з 15 червня 2020 року я приступив до приватної
адвокатської практики, а також поглибив спортивну громадську
діяльність чим і займаюсь по теперішній час.
Після року адвокатської практики мушу констатувати, що всі наявні
в Україні підрозділи, які так або інакше займаються злочинами у сфері
економіки не мають належного професійного рівня. На мою думку вказані
підрозділи мали б на меті стримуючий, превентивний ефект та жодним
чином не мали втручатись в законну підприємницьку діяльність.
На сьогоднішній день маю, на мою думку, свіжі та ефективні
рішення щодо діяльності Бюро економічної безпеки України.
Повертаючись до слів Марка Твена
Декілька місяців тому, повертаючись із тр
він мені сказав:

- Тату, не ображайся, зараз Ти маєш більше вільного часу, маєш
зручний графік роботи, але Ти змінився, ми з Мамою вважаємо, що тобі
не вистачає роботи, якій Ти присвятив більшу частину життя. Ми хочемо,
щоб Ти повернувся, працював на Державу та ловив злочинців!
Подивившись в очі сину, я зрозумів, що мені дійсно цього не
вистачає.
Щодо методів організації роботи Бюро, готовий доповісти з
допомогою додаткових матеріалів під час співбесіди.

