ЗАЯВА

Я, Мамченко Наталя Сергіївна даю згоду на участь у роботі Ради
громадського контролю і повідомляю про відсутність визначених
Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» обмежень
щодо включення до складу Ради громадського контролю.

01.09.2021 року

Мамченко Н. С.

Мотиваційний лист
кандидата до Ради громадського контролю при Бюро
економічної безпеки України Мамченко Наталі Сергіївни
Бюро економічної безпеки України є абсолютно новою інституцією у
структурі правоохоронних органів України як за філософією, так і за
методами формування та діяльності. Підтримати Бюро на шляху до
реального втілення завдань, закладених при його створенні, має
громадськість, а саме, в першу чергу, Рада громадського контролю.
Будучи головним редактором «Судово-юридичної газети» та
співпрацюючи з каналом «Право ТВ», я маю можливість аналізувати
події, які турбують різні кола юридичної спільноти: правоохоронців,
суддів, адвокатів тощо та звичайних громадян, їх протилежні позиції,
ризики, які містять в собі пропозиції щодо внесення змін до певних
нормативно-правових актів, здійснювати аналітичну роботу для
вироблення найкращого варіанту дій та об’єктивно висвітлювати
інформацію, адже прозорість є одним з принципів роботи всього
державного механізму, у тому числі, Бюро економічної безпеки.
Відповідно до чинної постанови КМУ «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
недержавні засоби масової інформації також відносяться до інститутів
громадянського суспільства. Раніше «Судово-юридична газета» була
представлена в інших громадських радах та успішно здійснювала
покладені на неї завдання.
Зокрема, раніше я представляла «Судово-юридичну газету» у двох
складах Громадської ради при Головному управлінні ДФС у місті Києві. У
період роботи у складі Громадської ради членами Комісії з питань
податкової політики було прийнято рішення щодо підтримки проекту
«Громадський рейтинг», презентованого мною як головним редактором
видання «Судово-юридична газета». Проект був спрямований на
активізацію громадськості у співпраці з державними органами та
покликаний підвищити її роль у роботі таких органів, покращити стан
нормативної бази, усунути колізії в судовій практиці. Вважаю, що саме
громадянське суспільство, науковці та практики мають об’єднуватися
задля розробки ефективного регулювання правовідносин у державі.
Окрім того, у 2018 році мене було обрано до першого складу РГК
при ДБР. За період роботи нового складу Ради я була присутня на всіх її
засіданнях, брала участь в обговоренні всіх питань, опрацюванні запитів
громадян, юридичної спільноти, громадських організацій, звернень
керівництва ДБР до РГК. Зокрема, мною були надані та направлені
керівництву ДБР висновки щодо кандидатур на посади директорів
територіальних управлінь при Державному бюро розслідувань, піднято
питання та опубліковано ряд матеріалів за результатами засідань Ради
громадського контролю щодо добору на посади у ДБР, щодо проблемних
питань початку діяльності Бюро, розмежування його повноважень з

іншими правоохоронними органами, передачі відповідних проваджень
від Генеральної прокуратури до ДБР тощо.
Одним з принципових, на мою думку, питань є запуск роботи
конкурсних та дисциплінарної комісій при Бюро економічної безпеки
України.
В зв’язку із цим вважаю, що моя участь буде корисною як для
подальшого втілення в життя нової філософії Бюро економічної безпеки,
так і для належного громадського контролю за його діяльністю.
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