Комісія з проведення конкурсу на
зайняття
посади
Директора
Бюро
економічної безпеки України

Мотиваційний лист
Я, Чегіль Богдан Іванович пропоную свою кандидатуру на посаду
Директора Бюро економічної безпеки України.
Наша, досить молода країна, з величезним потенціалом, потужною
промисловістю, розвиваючимся малим та середнім бізнесом, за свою
майже 30-ти літню історію пройшла значний шлях модернізації
економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій. Як
невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних
європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.
Україна стоїть на шляху повної ліквідації старої пострадянської
системи правоохоронних органів і створення сучасної європейської
моделі правоохоронної системи, основною метою якої є не каральні
методи, а створенням надійних механізмів демократії та економічної
безпеки, зростання валового внутрішнього продукту та інноваційного
потенціалу економіки.
Питання економічної безпеки нашої держави протягом ЗО років
незалежності нажаль залишалися не актуальними. Держава не у повній
мірі здійснювала ефективного захисту своїх економічних інтересів, що
призвело
до
суттєвої
тінізації
економіки,
контрабанді,
неконтрольованому обігу підакцизних товарів, ухиленню від сплати
податків і т.д.
Усі вище перераховані фактори, призвели до ненадходження до
бюджету більше 30% ВВП - і як наслідок: борги, залежність від зовнішніх
запозичень.
Значна кількість правоохоронних органів, які займалися боротьбою
з економічними злочинами, не дозволяла ефективно захищати
економічну безпеку, а навпаки, сприяла розпорошенню сил, засобів та
ресурсів держави, корупції серед правоохоронців.
Об’єднання зусиль в одному органі - Бюро економічної безпеки
України - перехід від каральних до превентивних та аналітичних
підходів, є першим кроком та має виправити ситуацію, сприятиме
балансу між захищеністю економічних інтересів держави і вільним
економічним розвитком підприємництва, що матиме наслідок збільшення
рівня доходів і держави і громадян, у кінцевому результаті стати
рівноправним партнером провідних демократичних країн світу.
Переконаний, що першими кроками, при створенні нового органу є
підбір професійних, ефективних, доброчесних працівників. Створення
інфраструктури та належних умов праці, підготовка нормативно правової
бази, підписання меморандумів про співпрацю між правоохоронними та
контролюючими
органами,
агентствами-партнерами,
приватним

сектором, громадянським суспільством та усіма, хто готовий підтримати
реалізацію цілей та їх досягнення.
Значну роль слід приділити при підготовці організаційної структури
бюро, оскільки результативність і ефективність роботи органу буде
залежати від правильного розподілення сил і ресурсів. Важливо
створити у першу чергу дієві інформаційно-аналітичні підрозділи, для
виконання превентивних завдань, серед яких: виявлення зон ризиків, їх
оцінювання, напрацювання способів їх усунення, складання аналітичних
висновків і рекомендацій щодо внесення змін до нормативно-правових
актів з питань усунення передумов створення схем протиправної
діяльності у сфері економіки.
Лише після реалізації цих кроків повинен наступати наступний етап,
це
виявлення,
припинення,
розслідування
кримінальних
правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави та
повне відшкодування завданої шкоди.
Усі вищеперераховані заходи можуть забезпечити збільшення
податкових надходжень до бюджету, зменшення тіньового сектору
економіки та підвищення позиції України в рейтингу Doing Business.
За період своєї професійної діяльності у галузі права (з 2005 р. по
т.ч.), займаючи тривалий час керівні посади в органах прокуратури,
державного бюро розслідувань, я здобув необхідні знання та досвід.
Вмію планувати і координувати роботу різних підрозділів, здатний
приймати
рішення
в екстремальних
умовах,
пов’язаних
із
різноманітними ризиками, дефіцитом часу, орієнтуватися на досягнення
кінцевого результату. Лідерство, надійність, інтелектуальна та емоційна
зрілість, високий рівень відповідальності за доручену справу, вміння
визначити пріоритетні цілі і завдання, дозволять мені забезпечити
ефективну діяльність Бюро економічної безпеки України та підвищення
суспільної довіри до правоохоронних органів в цілому.
Будучи призначеним на керівну посаду у одному з Територіальних
управлінь ДБР, забезпечив роботу цього органу фактично від його
реєстрації, створення сучасної інфраструктури, належних умов праці
для кожного працівника, а в подальшому і ефективне виконання
покладених на орган завдань.
Вважаю, що важливою характеристикою мене як кандидата на цю
високу посаду є незалежність від будь-якого політичного чи партійного
впливу, оскільки я постійно працював у правоохоронних органах і ніколи
не перебував та не перебуваю у будь-яких політичних партіях. Маю
достатньо сили волі та власної гідності для прийняття неупереджених та
законних управлінських рішень.
Зазначене, у сукупності з бажання приймати активну участь у
побудові справді правового та демократичного суспільства, спонукало
мене прийняти участь у цьому конкурсі.
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