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~ ВСТУПНЕ СЛОВО ~
~ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ~
Чернєй Володимир Васильович, ректор Національної академії
внутрішніх справ, генерал поліції другого рангу доктор юридичних наук,
професор
Проблема прав людини та громадянина є однією з найактуальніших у
національному праві різних країн світу, у тому числі й в Україні. Визнаний в
Україні пріоритет прав людини та громадянина створює обов’язок держави їх
захищати, а забезпечення прав та свобод є однією з актуальних проблем
сучасної юридичної науки.
Особливе місце щодо забезпечення прав і свобод людини належить
Національній поліції України, зокрема підрозділам превентивної служби.
Сучасний стан превентивної діяльності Національній поліції України потребує
розроблення та впровадження у життя рекомендацій щодо реформування та
удосконалення підрозділів превентивної служби, зокрема їх нормативноправової бази, організації діяльності та взаємодії з іншими правоохоронними і
державними органами, громадськими формуваннями.
Потрібно зазначити, що серед нормативно-правової бази забезпечення
організації діяльності підрозділів превентивної служби Національної поліції
України на сьогодні взагалі відсутнє Положення про превентивну діяльність
підрозділів Національної поліції України, яке б передбачало чітку інструкцію з
організації діяльності превентивної служби Національної поліції, їх взаємодії з
іншими державними та громадськими органами, завдання, функції та тактику дій
щодо превентивної діяльності різних підрозділів Національної поліції України.
Для колективу Національної академії внутрішніх справ, яка має
потужний науковий потенціал, головним завданням було й залишається
розроблення законопроектів щодо різних сфер діяльності Національної поліції,
а тому настала нагальна проблема сьогодення щодо розроблення нормативноправових актів, що регламентують превентивну діяльність, реформування
підрозділів превентивної служби Національної поліції, виробленню
оптимальних і раціональних рекомендацій у даній сфері.
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Національна академія внутрішніх справ є провідним вищим навчальним
закладом, флагманом відомчої освіти у підготовці фахівців для Національної поліції
України, зокрема працівників превентивної служби, а також у розробленні багатьох
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність правоохоронних органів,
зокрема превентивну діяльність Національної поліції України.
Наукові здобутки фахівців академії у сфері забезпечення та захисту прав
людини та реформування підрозділів Національної поліції України, зокрема їх
превентивної діяльності, знаходять своє відображення у монографічних та
дисертаційних дослідженнях, підручниках, навчальних і навчально-методичних
посібниках, методичних рекомендаціях та наукових статтях у фахових
виданнях і тезах науково-практичних конференцій.
В академії сформувалися та успішно розвиваються наукові школи,
зокрема з проблем конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення прав і
свобод людини, адміністративного права та процесу, кримінального права,
кримінального процесу, теорії та практики оперативно-розшукової діяльності,
криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів,
філософії права та юридичної психології, кримінально-виконавчого права та
кримінологічної віктимології, адміністративної діяльності підрозділів
Національної поліції України.
Серед фахівців Національної академії внутрішніх справ, які в різні часи
активно досліджували в своїх роботах проблематику правових засобів захисту
та механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина, такі вчені як
І. Л. Бородін,
І. П. Голосніченко,
С. Т. Гончарук,
С. Д. Гусарєв,
В. О. Демиденко,
І. О. Ієрусалімов,
Р. А. Калюжний,
Я. М. Квітка,
А. М. Колодій,
В. К. Колпаков,
В. В. Копейчиков,
М. В. Костицький,
О. В. Кузьменко,
С. Л. Лисенков,
А. Ю. Олійник,
Ю. І. Римаренко,
В. П. Столбовий, О. Ф. Фрицький та ін.
Ми пишаємося отриманими науковими результатами і завдячуємо
зазначеним здобуткам досвідченому науково-педагогічному складу академії.
Хочу побажати всім учасникам плідної і цікавої праці. Упевнений, що у
процесі роботи круглого столу кожний з Вас інтелектуально збагатиться
новими ідеями щодо сутності актуальної проблеми сьогодення.
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~ НАУКОВІ ДОПОВІДІ ~
~ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ
«COMMUNITY POLICING» В РОБОТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ~
Андреєв Дмитро Володимирович, директор
інституту № 3 НАВС, доктор юридичних наук, доцент.

навчально-наукового

Дієва комунікаційна взаємодія влади і громадськості в цілому та поліції і
громади зокрема нині постала безумовною необхідністю демократичного
розвитку держави, відповідно до якої пріоритети формування механізмів
правової комунікації мають забезпечувати:
– сприяння становленню інформаційного суспільства, як якісно нового
типу державного управління;
– розроблення критеріїв та механізмів здійснення комунікації на всіх
суспільних рівнях у відповідності до міжнародних вимог;
– підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності Національної поліції;
– формування у громади культури правової комунікації з використанням
сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, тощо.
Застосування принципів «Community policing» у системі захисту прав
людини передбачає розуміння ідеального комунікаційного процесу із
визнанням проголошених основ взаємодії через баланс людських інтересів як
основ ідеальної комунікації. Ідеальний правовий дискурс – це така правова
комунікаційна суб’єкт-суб’єктна взаємодія, в якій беруть участь рівноправні
учасники, які через належно аргументовані інтенції виходять на консенсусне
рішення з позицій норм права. Ця модель ідеального дискурсу, яка передбачає
таку комунікацію, що «створює однакові (симетричні) умови вибору й
здійснення мовленнєво-комунікаційних дій для всіх учасників і тим самим
виключає будь-який примус або домінування в цьому процесі» [1, с. 154].
Зазначимо, що використання домінуючої комунікації неодмінно
призводе
до наслідків, які стають на перешкоді суб’єкт-суб’єктного
спілкування, викликаного об’єктивно складними умовами налагодження
діалогу поліцейського та громадянина. Наприклад, замах на суїцид як наслідок
невмілих комунікаційних дій. Особливо важливою є така комунікаційна
стратегія у випадках комунікації поліцейського із асоціальним елементом або
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психічно хворими особами. Тоді механізм правової комунікації структурно
набуватиме такого вигляду:
1) через узгодження комунікаційної позиції поліцейського «я-захист
та піклування» та приведення структурно-стилістичної форми висловлювання у
єдність із засобами досягнення мети порозуміння;
2) поліцейський
здійснює
комунікацію,
розуміючи
власну
відповідальність за обрану комунікаційну стратегію та процесуальні дії ;
3) механізм комунікації в системі координат «поліція – громада»
ґрунтується на виключному дотриманні всіх наявних прав суб’єкта-комуніканта.
Бездумне виконання обов’язків, перевищення службових повноважень,
відсутність бажання вникати у суть показань потерпілого, а головне: некритична
перевірка на істинність отриманих даних – апріорі – це показники здеформованої
комунікації. Наприклад, застосування тортур з метою «вибивання» зізнань у
невинуватого. Водночас, Конституція України (стаття 3) зазначає, що
«найвищою соціальною цінністю» в Україні визнаються «людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека». «Права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав
та свобод людини є головним обов’язком держави» [2]. Ці положення покладені
в основу всієї діяльності правоохоронних органів і найвиразніше виявляються/не
виявляються у комунікаційних діях правників поліції.
Роль працівника поліції як певна соціальна (конвенціональна) функція
актуалізується на практиці комунікаційною спрямованістю, що знаходить свій
вияв, спираючись на законодавчі акти, у регулюванні моральних, соціальнопсихологічних норм комунікаційної правової взаємодії з громадянами.
Погодимось, що при цьому конвенціональна роль здійснення
поліцейським комунікаційного процесу тяжіє швидше до визначеного
(стандартного) шаблону комунікації. Зрозуміло, реалізація комунікаційної дії
цілком організована та підлягає жорстокому самоконтролю. У свою чергу
самоконтроль передбачає: а) прийняття ролі; б) формування поведінки;
в) корекцію своєї поведінки відповідно до можливих експектацій партнерів [3, с. 52].
До цього слід додати, що як формування поведінки, так і її корекція у
правоохоронній діяльності підпорядковується правовим нормам та тактиці
комунікаційної роботи. В нашому розумінні тактика комунікаційної діяльності –
це спосіб взаємодії комунікантів, під час якої відбувається реалізація
комунікаційного задуму щодо забезпечення рівноправних, правових відносин на
основі володіння технікою та знанням правил моделювання правового дискурсу.
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На наш погляд, традиційна основа механізму забезпечення комунікацій
поліцейського та громадянина становить практика діалогової форми
спілкування, що формується на підставі запитань-відповідей. Тому методами
реалізації основних прав та свобод людини і громадянина у комунікаційній
практиці є вміння будувати правовий дискурс, в основі якого лежить уміння
одержувати інформацію через запитання. Запитання – це така синтаксична
одиниця, яка через посередництво підібраних лексем формулює суть проблеми
із нез’ясованими обставинами, інформацією та потребою дати відповідь.
Характер запитань залежить від предмета комунікації, який у свідомості
комуніканта може бути складений: як хибний до певної міри; як правдивий; як
уявний; як неправильний; як бажаний; як провокаційний. Предметний образ
може привести у першому випадку до несподіваної реакції комуніканта, до
подиву або намагання своєю відповіддю на хибне до певної міри запитання
повністю «закритися» або сприйняти агресивно.
Якщо запитання поставлене на підставі дезінформації або припущень, а
не знання обставин справи, то такий підхід провокує небажання затриманого чи
підозрюваного вступати в діалог через звинувачення або безпідставність
допиту. Неправильна постановка запитань комунікантові призводить до
безнадійності щодо одержання відповіді, викликає агресію і небажання вести
спільні пошуки істини. Такий правовий дискурс завжди безперспективний.
Якщо запитання формулюється зі складених у свідомості кількох ймовірних
версій, то воно має характер бажаного, але не істинного. Відповідь не може
бути ствердною, якщо відповідач протестує проти таких комунікаційних дій.
Вийти із такої комунікаційної ситуації на побудову нормативного правового
дискурсу можна, хіба що моделюючи схему комунікаційного акту таким чином:
«Я розумію, що це не так!..», «Мені хотілося б розуміти це як неправду!»,
«Якби це було так ..., то ти зізнався б чи ні?» [4, с. 195-196].
Доцільно спробувати визначити основні принципи правової комунікації
поліцейських, концептуальність застосування яких залежить від пріоритету
закону та дії концепту верховенства права, а також рівня професійно-моральної
підготовки правоохоронця. До ознак професійної комунікації працівника
Національної поліції в її кореляції з принципами «Community policing» у такому
випадку слід віднести:
- вміння оперативно підготуватися до розмови, виокремлювати,
сприймати та інтерпретувати смислову інформацію в залежності від оцінки
зовнішніх чинників (місця, часу, умов, обставин, темпераменту та соціальних
характеристик особи);
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- спроможність з перших слів діалогу (дружнього, доброзичливого,
настороженого, осудливого, упередженого чи позитивного) вибудувати власну
стратегію комунікації;
- знання психологічних особливостей особи та практика застосування
психолінгвістичних прийомів інтеракції, уміння налагоджувати зворотний зв’язок;
- відмінне володіння предметом дискурсу, обставин, за яких стався
злочин чи адміністративне правопорушення;
- наявну практику аргументувати і критикувати, доводити і спростовувати,
поєднувати фіксацію вербальних і невербальних елементів комунікації;
- знання техніки моделювання правового дискурсу з додержанням
деонтологічних норм, уміння логічно правильно висловлювати свої думки;
- навички поєднання аналітико-логічного комунікаційного акту із
мистецтвом суддівського красномовства;
- психологічну готовність до розв’язання проблеми, що постала у зв’язку
із порушенням закону чи правовою колізією.
Характеристики правового дискурсу функціонують у межах ефективної
мовленнєвої комунікації, що визначають основну мету і межі комунікаційних
прав. Перший тактичний крок полягає у візуально-мисленнєвому визначенні
місця комунікації, часу та обставин, при яких має відбуватися взаємодія
комунікантів. Від створеної обстановки (офіційної чи фамільярної) залежить
успіх комунікаційної дії, правового дискурсу.
Наприклад, відомо, що полегшує спілкування спокійна атмосфера у
прийнятний для розмови час: з 9 до 17 години. Екстремальні ситуації спонукають
до особливої напруги як інтелектуальної, так і психофізичної, яка вимагає
особливого самоконтролю. Якщо комунікаційна ситуація виникає спонтанно, то
це ще більше ускладнює хід дискурсу та передбачуваність його наслідків.
Професійний правовий дискурс полягає також у вмінні поліцейського
опрацьовувати оперативну інформацію, постійній соціально-психологічній
готовності до специфічних умов комунікації співрозмовника. Такий «талант»
миттєво оцінювати комуніканта забезпечує успіх у тому випадку, якщо залежно
від типу співрозмовника уніфіковано обирати варіант власної комунікаційної
поведінки. Так, провокативна агресія затриманого вирівнюється спокійною
атмосферою, стриманим тоном, а демонстративне бойкотування розмови,
навпаки, вимагає аналітичного підходу до розуміння причин такої поведінки,
спокою і розважливості у пошуку реального «ключа» розмови.
Наступний тактичний крок полягає у визначенні дистанції комунікаційного
акту. Зона (дистанція) – це фізична відстань між людьми, що впливає на їхню
поведінку (стосунки) і залежить від них. Нормативний комунікаційно8
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дискурсивний зв’язок в окремих ситуаціях (затримання, відтворення обставин
злочину та інші) не регламентує дистанції, хоча пріоритетною в офіційному
спілкуванні є далека зона, яка поділяється на соціальну (1,3-3,5 м – для
малознайомих людей) і суспільну (більше 3,5 м – для соціально непередбачуваних
осіб, а також ту, що формується під час публічних виступів).
Проникнення в близьку зону без дозволу є засобом невербального
комунікаційного тиску й розцінюється за морально-етичними нормами як
фамільярність чи агресія. Постійне перебування в далекій зоні під час
комунікації розцінюється як нетактовність, зверхність, байдужість. Дотримання
норм дистанціювання відповідно до комунікаційної ситуації – одна з умов
правової комунікації.
Ще один тактичний крок – полягає у забезпеченні потрібного візуального
сприйняття та ідентифікації. Наголосимо, перше враження про особу на 55%
залежить від візуально-зорових особливостей людини; на 38% – від манери
говорити, і лише на 7% – від того, що вона говорить. В подальшому залежно від
умов комунікаційно-дискурсивного зв’язку з особою комунікатор-поліцейський
застосовує класичний алгоритм комунікації: перші фрази спрямовані на
створення доброзичливої атмосфери, встановлюється психологічний контакт,
здійснюється оцінка інформації, її осмислення та перевірка.
Зазначимо, що при реалізації запропонованої схеми проблемними
постають «закриті» питання, що вимагають однозначної відповіді «так» або
«ні», оскільки вони створюють додаткову напругу у комунікації. Така форма
запитань прийнятна виключно для ведення допиту, причому виявлені тиск чи
грубість недопустимі, вони апрорі не можуть сприяти контакту і розвитку
дискурсу. Крім того, слід пам’ятати – повідомлення, одержане першим, інколи
помилково викликає більшу довіру. Краще сприймається та інформація,
основні положення та сутність якої повторюються кілька разів. Найкраще
запам’ятовуються початок і кінець розмови. Щодо часових параметрів, то
сприятливим для сприйняття є проміжок часу між 8 і 12 годиною та після 20
години, несприятливим вважвється післяобідній час. До речі, людська пам’ять
спроможна зберегти до 90% із того, що робить особа, 50% – із того, що бачить,
10% – із того, що чує.
Власне, при реалізації принципів «Community policing» слід однозначно
стверджувати: ефективність дискурсивного взаєморозуміння у сфері права
напряму пов’язана з умінням збалансувати інтереси сторін, що конфліктують.
Гармонія зацікавлень, відстоювання своїх позицій та визнання суверенного
права на істину іншого є бажаною, однак не завжди природно розвиненою в
кожної особи. Її важко досягти, як непросто досягти істини. Суб’єкт правового
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дискурсу (в силу різних причин: зацікавлення, матеріальні підстави, тиск,
погроза, страх перед покаранням, думка референтної групи) може
маніпулювати аргументацією у твердженнях, поясненнях та тлумаченнях. За
таких умов підстав для здійснення ефективної правової комунікації
залишається мало, як і можливості встановити різницю між істинним та
фальшивим прагненням до досягнення згоди.
Водночас, якщо комуніканти однаково готові до застосування «типових
засобів для досягнення типових цілей у типових ситуаціях», то така імпліцитна
вимога буде результативною. Як стверджують дослідники комунікаційної
взаємодії, її успішність передбачає інтерсуб’єктивність, оскільки вона дещо
залежна від «узгодження уявлень комунікантів про обставини взаємодії» [9, с. 146].
Наголосимо, що ефективність механізму правової комунікації програмує
нейтрально-спонукальну форму комунікаційного акту на основі комунікаційної
рівноваги, компромісу, емпатичного (співчутливого) ставлення до особи. Рівень
реалізації вказаних особливостей правомірної комунікаційної поведінки слід
розглядати крізь призму принципу законності і відповідальності за його
порушення, передбачаючи заборони у вигляді санкцій. Отже, комунікаційні
табу професійної правоохоронної діяльності – це насамперед заборони
посягання вербальними засобами на життя, свободу і особисту недоторканність
та принизливе поводження чи покарання, супроводжуване вживанням
нецензурних, лайливих слів.
Як висновок акцентуємо: необхідно в найкоротші терміни
удосконалити механізми правової комунікації, зокрема налагодження дієвого
діалогу між поліцією та громадою, як на рівні міжособистих так і міжгрупових
взаємовідносин. Слід максимально
запровадити принцип партнерської
взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і налагодження
ефективного зворотного зв’язку, проведення відповідної роз’яснювальної
роботи, встановлення громадського контролю за діяльністю Національної
поліції. При цьому в законодавстві доречно передбачити дисциплінарну
відповідальність за комунікаційне насильство та порушення комунікаційних
табу з боку працівників правоохоронних органів.
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~ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ
ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ~
Комаринська Юлія Борисівна, заступник директора ННІ № 3 НАВС
з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н., доцент.
Питання реформування правоохоронної системи України, в тому числі
створення Національної поліції, формування нової генерації представників
виконавчої влади, які покликані служити суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку, не зважаючи на значну увагу та шляхи з вдосконалення зі
сторони керівництва країни та суспільства, залишається актуальним і на сьогодні.
На жаль не рідко в засобах масової інформації сьогодні висвітлюються
події за участі поліцейських, що відображають низький рівень їх професійної
підготовки, що включає в себе не лише засвоєння та відпрацювання практичних
навиків застосування та використання спеціальних засобів, навиків керування
автотранспортом тощо, а й оволодіння теоретичними знаннями з різних галузей
знань, і не лише юридичної спрямованості. Так за незначний проміжок часу
рівень довіри українців до патрульної поліції впав на 20% – від 60% на початку
її запуску до нинішніх 40% [1].
Вимоги до представників Національної поліції на сьогодні на стільки
зросли, зросла увага до їх професійності, до їх морально-етичних якостей, що
без належної науково-теоретичної підготовки не можна розраховувати на
збільшення індексу довіри населення.
Направленість сучасної підготовки майбутніх поліцейських має
виражений прикладний характер, відпрацювання практичної складової, що
передбачає вміти вірно оцінювати ситуацію, приймати швидкі адекватні
рішення, організовувати діяльність, визначати та запам’ятовувати важливу
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інформацію тощо. Нажаль популяризація цього напряму відкидає на другий ряд
саме теоретичну підготовку, більшість із тих хто прагне оволодіти професією
поліцейського взагалі відкидають її потребу і значення. Вони прагнуть не
вивчати розробленні та досліджені роками та поколіннями прийоми та методи
боротьби зі злочинністю, застосування технічних і спеціальних засобів тощо,
стверджуючи про застарілість цих знань.
Теорія (від грецького θεωρία — розгляд, дослідження) – сукупність
висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді
інформаційної моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження
явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни
стану об'єкта спостережень. Теорія лежить в основі вчення [2].
Відповідно до статті 72 Закону України «Про Національну поліцію»
професійне навчання поліцейських складається з: 1) первинної професійної
підготовки; 2) підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними
умовами навчання; 3) післядипломної освіти; 4) службової підготовки - системи
заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та
навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки
та профілю його оперативно-службової діяльності [3].
Всі зазначені рівні професійної підготовки потребують якісного
теоретичного підґрунтя, адже знання завжди випереджають практику.
Теоретична підготовка це процес отримання нових специфічних знань,
озброєння ними та вміння їх використовувати і не лише під час виконання
службових обов’язків, адже професія вимагає надавати допомогу громадянам і
після закінчення робочого часу. Вона повинна відбуватись протягом всієї
діяльності. Недооцінка теоретичної підготовки призводить до не розуміння
сутті завдань, що стоять перед поліцейським, породжує недбале відношення до
своїх обов’язків і втрату мотивації.
Навчання і професійна підготовка майбутнього співробітника
орієнтовані на захист, насамперед, прав та свобод громадянина; усвідомлення
того, що він особисто і поліція загалом утримуються за рахунок податків
населення й, відповідно, служать платнику податків; глибоке розуміння того,
що поліція зобов’язана надати допомогу кожному громадянину і тоді, коли
вчиняється злочин, і при нещасному випадку, в екстремальній ситуації,
побутовому конфлікті, раптовому захворюванні чи, скажімо, несподіваних
пологах на вулиці. До миттєвих та правильних дій у всіх цих випадках
поліцейський повинен бути готовим беззастережно, його навички при
підготовці мають бути доведені до автоматизму [4, с. 201]. Все це потребує
постійного вдосконалення та розвитку інтелектуальних здібностей, що
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ґрунтується саме на оволодіння, аналізі та синтезі теоретичних положень різних
галузей знань.
Інтелектуальні здібності, являючись рушійною силою, відіграють
провідну роль у розвитку науки й техніки, у створенні матеріальних і духовних
багатств, та суспільному прогресі в цілому. Кожна людина виявляє власні
здібності в певній діяльності. Поза діяльністю цю властивість людини не можна
виявити, описати та охарактеризувати. Тому ми й робимо висновки про
здібності людини за її працею та за результатами її діяльності. Здібності кожної
людини, її індивідуальні особливості є результатом її розвитку. Обстоювати
такий погляд необхідно, оскільки існували різні тлумачення впливу спадковості
на формування людських здібностей [5].
Аналіз ситуації, яка склалася сьогодні, свідчить, що пошук шляхів
підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів повинен бути
більш інтенсивним. Очевидно, що цей процес може бути успішним тільки на
базі багатосторонніх наукових досліджень, оскільки історичне осмислення
всього комплексу проблем, що стоять перед органами внутрішніх справ у
сучасних умовах, і вироблення рекомендацій щодо оптимізації їх діяльності є
сьогодні важливими завданнями української науки [4, с. 199].
Теоретична підготовка є тим стрижнем навколо якого формується
правосвідомість, професійність та кваліфікованість поліцейського, який є
фундаментом для набуття вмінь та навичок забезпечення публічної безпеки та
порядку, розслідування кримінальних та адміністративних правопорушень,
виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації, надання послуг з
допомоги особам. Забезпечення належної підготовки майбутніх поліцейських,
під час якої взаємно доповнюються теорія й практика, де теорія активно
впливає на здобуття практичних навичок, а якість останніх слугує глибокому
втіленню норм права у свідомості членів суспільства, все це сприятиме
розширенню уявлень про шляхи державного будівництва у сфері забезпечення
правопорядку. Теорія дозволяє зрозуміти причини і характер події, дії осіб,
зрозуміти механізм події, спрогнозувати її наслідки, а вже володіння
практичними навиками дозволить випередити, попередити, запобігти
правопорушення, а у разі їх вчинення вчасно та ефективно їх розслідувати.
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~ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ~
Куліков Володимир Анатолійович, завідувач кафедри організації охорони
громадського порядку ННІ №3 НАВС, к.ю.н., доцент.
Зміни, що відбуваються в житті громадян України, пробуджують високу
активність та прагнення людей безпосередньо приймати участь у вирішенні
проблем, які торкаються їх загальних інтересів. У контексті розширення
свободи слова набули поширення такі форми політичної активності громадян,
як мітинги, збори, вуличні походи, демонстрації, які вийшли за рамки
традиційних уявлень про масові заходи. Але незважаючи на всю важливість
саме цього різновиду політичних прав, конституційні положення про свободу
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій дотепер належним чином не
конкретизовані у вітчизняному законодавстві, нерідко обмежуються, а то і
просто порушуються.
Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи
органи місцевого самоврядування [1].
Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх
невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом
України [1].
Слід констатувати, що чинне законодавство з питань організації і
проведення мирних заходів є недосконалим. Вимоги щодо порядку організації і
проведення мирних заходів, строків завчасного сповіщення органів виконавчої
влади чи органів місцевого самоврядування, права та обов’язки учасників
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зібрань та інші важливі питання на даний час не конкретизовано і законодавчо
не врегульовано.
З огляду на сучасний стан правового регулювання порядку організації і
проведення мирних зібрань, прийняття Закону, який регулював би питання
проведення мирних зібрань дозволить у визначений Конституцією України
спосіб, регламентувати правові механізми для забезпечення реалізації
громадянами України своїх невід'ємних прав і свобод, зокрема, на проведення
мирних заходів та вільне вираження своїх поглядів і переконань. Але на жаль,
на сьогоднішній день цей вкрай важливий закон досі не прийнятий.
Ситуація, в якій перебувають на даний час правоохоронні органи вкрай
складна. В динаміці і структурі злочинності все більш виразно проявляються
небезпечні тенденції, відбувається зростання тяжких, особливо тяжких,
резонансних злочинів які відрізняються особливою жорстокістю.
Сучасні реалії ставлять органи Національної поліції перед необхідністю
використовувати нові прийоми і способи дій в цих умовах.
Очевидно, що втручання органів поліції в демократичні процеси там, де
немає порушень публічного (громадського) порядку, прав і свобод громадян,
інтересів суспільства і держави, повинно бути виключено. Але там, де ці
інтереси ставляться під загрозу, органам Національної поліції слід
використовувати усі засоби та заходи, передбачені законом для їх захисту.
Між тим, на практиці не завжди відбувається саме так. Аналіз діяльності
органів Національної поліції під час проведення масових заходів свідчить про
те, що часто стереотипи роботи минулих років існують і сьогодні, окрім того
допускається поспішність при введенні заборон та обмежень, чи навпаки –
запізнення.
Вивчення діяльності правоохоронних органів свідчить, що помилки, які
допускаються під час виконання своїх обов’язків, в багатьох випадках
зумовлені недосконалістю діючої системи правового регулювання їх діяльності.
Однією з особливістю дій органів Національної поліції є створення нової
системи управління силами та засобами. Це обумовлено складністю завдань,
що виконують органи поліції і різкими змінами обстановки, концентрації сил та
засобів, які належать різним галузевим службам, що викликає необхідність
координації їх дій, необхідністю виконання у короткий термін великого обсягу
різноманітних функцій. В такий обстановці вимагається максимальна
централізація управління, швидке прийняття рішень, доведення їх до
виконавців та організація виконання.
Практика реформування правоохоронної системи висуває потребу
дослідження проблем, пов'язаних з особливостями застосування спеціальних
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засобів в діяльності органів Національної поліції. Завдання, що стоять перед
поліцією щодо подальшого зміцнення правопорядку і законності, вимагають від
поліцейських кваліфіковано, вміло і оперативно діяти за різних умов.
Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» спеціальні
засоби – це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально
виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту
людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового
(відворотного)
ураження
людини
(правопорушника,
супротивника),
пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом
здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням
підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин [1].
Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати
такі спеціальні засоби:
1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;
3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв'язування тощо);
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
5) засоби примусової зупинки транспорту;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;
7) службові собаки та службові коні;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;
10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої
для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;
11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;
13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби.
Застосування спеціальних засобів є одним із видів поліцейських заходів
примусу.
Закон України «Про Національну поліцію» передбачає вимоги до
поліцейських заходів, у тому числі до застосування спеціальних засобів.
Зокрема, поліцейський захід застосовується виключно для виконання
повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним,
необхідним, пропорційним та ефективним.
Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його
застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або
якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу.
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В своїй діяльності органи поліції повинні використовувати усю силу
закону для захисту прав, свобод та інтересів людини, для забезпечення
публічної безпеки і порядку. Для цього, як мінімум, потрібно:
– наявність досконалої системи правових актів, які б визначали їх
завдання, обов’язки та права, регулювали взаємовідносини, які виникають між
ними та громадянами.
– належна підготовка кожного співробітника, який бере участь у
вирішенні завдань органів Національної поліції, а передусім керівного складу.
Ефективність виконання покладених завдань на органи Національної
поліції залежить від того, наскільки досконалим є правове регулювання їх
діяльності. Чим досконаліше норми права та механізм їх застосування, тим
більш результативніше діють самі органи. Найбільшого значення роль права
набуває при вирішенні завдань у надзвичайних умовах тому, що без чіткого
правового регулювання значно підвищується ступінь ризику при прийнятті та
реалізації конкретних управлінських рішень, ціна яких в таких випадках є
занадто високою.
На думку автора, ефективність діяльності органів поліції в сучасних
умовах знижує вкрай недостатня кількість науково обґрунтованих, теоретично
проблемних правових актів державного законодавчого, виконавчого,
міжвідомчого та відомчого характеру, які б чітко регламентували їх
діяльність, розгорнуто визначали їх обов’язки і права, що дасть їм можливість
сповна використовувати усі сили та засоби для успішного виконання
поставлених завдань.
Прийняття повноцінного закону, який би регулював питання проведення
масових зібрань в Україні, у якому було б чітко визначено організацію та
порядок проведення масових заходів, права та обов’язки організаторів і
учасників, їх відповідальність, повноваження органів Національної поліції в
цих умовах, дало б змогу уникнути багатьох непорозумінь та проблемних
ситуацій під час організації та проведення мирних зібрань.
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проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного
сповіщення про мирні зібрання) від19 квітня 2001 року № 4-рп/2001.
4. Декларація про поліцію: резолюція Парламентської асамблеї Ради
Європи № 690 (1979) від 8 травня 1979 року.
5. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку.
Прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року.
~ «ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА РІВЕНЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ» ~
Костюк Володимир Леонідович, завідувач наукової лабораторії з проблем
забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3 НАВС, к.ю.н., с.н.с.
В усі часи актуальною проблемою була дитяча та підліткова
злочинність. Дана проблема стоїть не тільки перед працівниками поліції, а і
перед всім суспільством в цілому, бо підлітки – це діти, а діти наше майбутнє.
Так яке може бути майбутнє, якщо в такому ранньому віці вони стають на
злочинний шлях.
Можливо виділити основні фактори, що впливають на кримінальне
майбутнє підлітків це - погане матеріальне забезпечення; криміногенний район
проживання; відсутність батьків або батьки алкоголіки, наркомани, злочинці;
неповна сім’я; наявність друзів з кримінальним минулим; кримінальна
компанія. Можна констатувати, що є тенденція до змін норм, цінностей,
установок, способів проведення дозвілля та обрання професії.
У середовищі неповнолітніх, усе частіше спостерігаються такі ознаки
деморалізації; як пияцтво; наркоманія; токсикоманія; бездоглядність;
бродяжництво; жебрацтво; проституція; ріст різних неформальних груп; які
перетворюються в асоціально-кримінальні співтовариства. Усе це в значній мірі
позначається на рості правопорушень і злочинів у середовищі підлітків.
Підвищення рівня злочинності неповнолітніх загрожує майбутньому
суспільстві, тому, що рівень рецидивної злочинності серед цих осіб
збільшується. Це підвищує рівень злочинності в цілому. Так як підліткова
злочинність носить груповий характер вона все більше втягує в своє коло,
нових учасників, ще вона характеризується підвищеною жорстокістю, цинізмом
по відношенню до жертви.
Також підвищений рівень латентної злочинності неповнолітніх. Це
пов’язано з тим, що потерпілий не звертається до поліції. Усе вищесказане
свідчить про те, що боротися з негативними явищами, правопорушеннями і
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злочинністю серед підлітків є на сьогоднішній день однією з актуальних
проблем українського суспільства тому, що саме стан цього покоління визначає
спрямованість і темпи розвитку сучасного суспільства на довгі роки вперед.
На формування делінквентної поведінки у дітей та підлітків і як
наслідок скоєння ними правопорушень впливають психологічні, соціальноекономічні, побутові та інші фактори.
Життя дитини починається з народження і виховання. Одні виховуються
у сімۥї, інші не мають такої можливості.
Сім’я — це перша соціальна структура, де людина перебуває найбільше
часу і значною мірою формується як особистість. Психологи вважають, що вже
у п’ять років характер людини сформований принаймні на 3/4 з урахуванням
успадкованих моментів. Проте риси характеру і біологічна спадщина ще не
визначають майбутньої криміналізації особи. Дуже важливо, яку систему
соціальних цінностей і на їх фундаменті які потреби вибудує для себе юний
громадянин.
Відсутність виховання дітей в сім'ї, призводить до бродяжництва і
бездоглядності, які, в свою чергу, є умовами, що сприяють скоєнню
неповнолітніми злочинів та інших правопорушень.
Численні дослідження засвідчують, що переважна більшість
неповнолітніх злочинців виховувались у неблагополучних сім'ях. На практиці
це виявляється різнопланово. Часто це загальна атмосфера неповаги батьків
одне до одного, до дітей, оточуючих, образливі вирази на адресу близьких,
биття дітей, жорстокість до них, демонстративна байдужість, зайнятість батьків
власними проблемами, дух цинізму, зажерливості й зазвичай пияцтво одного чи
обох батьків. Отже, неблагополучною може бути сім’я, де панує злиденність і
сім’я матеріально забезпечена.
Необхідно зазначити і такий негативний чинник, як неповна сім’я,
здебільшого материнська. Мати змушена працювати, і діти залишаються без її
впливу й нагляду. Зрозуміло, ідеться про випадки, коли мати характеризується
позитивно. Проте так буває не завжди. Як результат до 40 % неповнолітніх
злочинців вийшли з неповних сімей, до 5 % взагалі не мають батьків.
Усе зазначене призводить до того, що дитина почувається в сім’ї
непотрібною, чужою, стає жорстокою, шукає контактів поза родиною і на противагу
їй, переносить власний негативний досвід і накопичену озлобленість на оточуючих,
тим самим висловлюючи помсту суспільству за своє занедбане дитинство.
Істотний вплив на формування особи неповнолітнього чинять середні
навчальні заклади: загальноосвітні школи, професійні училища, технікуми.
Проте, на жаль, окремі вчителі мають недостатній рівень культури і
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професійної підготовки. Вони не мають авторитету серед учнів, часто-густо
перебувають під пресом вимог щодо добрих показників. Усе це породжує
формалізм у роботі, відмову від індивідуального підходу. Доповнюють картину
недостатня заробітна плата вчителів, відсутність бажання у частини учнів
здобувати реальні знання. При цьому висококваліфіковані вчителі переходять
до елітних шкіл (ліцеїв, гімназій).
У школі відсутня нова стала концепція освіти й виховання учнів. Усе це
відчужує дитину від школи, вона втрачає до неї інтерес, ходить до школи лише
під тиском. Багатьох школярів охопив бум збагачення, усі свої сили вони
приділяють купівлі й продажу, мають потяг до легких заробітків. їх поведінка
балансує на межі злочинної. Кумирами частини підлітків стають удачливі
бізнесмени, які розбагатіли нечесними шляхами. При цьому успіх у житті, як
правило, не пов’язується з необхідністю здобуття знань.
У вкрай скрутному становищі перебуває система професійної освіти.
Значну кількість професійних училищ ліквідовано або злито з іншими
навчальними закладами, не забезпечено достатнім фінансуванням. Проте там
перебувають десятки тисяч дітей з неблагополучних сімей, таких, які
потребують постійного нагляду. Культурне дозвілля, розвиток творчих
здібностей, спорт дедалі більше втрачають своє виховне значення, тому що
комерціалізуються.
Навчання у вищих навчальних закладах стало для багатьох недосяжною
мрією в наслідок багатьох причин. Особливо це торкається дітей, які не мають
певних фінансових можливостей.
Однією з наступних причин злочинності неповнолітніх є їх незайнятість.
Підліткам в силу тих чи інших життєвих ситуацій приходиться шукати засоби
для проживання – йти працювати, а часто без освіти найти достойну роботу
дуже складно, або ставати на «слизький» шлях злочинності.
Необхідно
відмітити, щодо традиційних чинників незайнятості неповнолітніх, коли сім’я
або добре забезпечена, щоб утримувати неповнолітнього, або фактично
втратила свій соціальний статус і не має змоги контролювати його поведінку,
нині додалося безробіття молоді. Щорічно тисячам випускників середніх шкіл і
профучилищ не вдається працевлаштуватись, і багато підприємств
відмовляються брати на роботу підлітків.
Наступним чинником, що впливають на дітей та підлітків є засоби
масової інформації. Серед них найзначніше впливає на неповнолітніх
телебачення. На жаль, багато в чому воно несе з собою негативний заряд.
Демонстрування насильства, жорстокості й садизму справляє згубний вплив на
молодих людей, які у процесі такої “соціалізації” стають щодалі більшою
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мірою “телеспрямованими”, тоб-то характеризуються ворожістю до оточуючих,
жорстокістю й відсутністю співчуття. Зниження опору до всього цього у дітей
пропорційно кількості передач з елементами насильства, які вони дивляться.
Засоби масової інформації сприяють формуванню і закріпленню у
свідомості підлітків впевненості в тому, що жорстокість, агресивність і сила є
найдієвішими регуляторами в міжособистісних стосунках. А це, у свою чергу,
не може не збільшувати кількість молодих людей, які не тільки «захоплюються
насильством», а й навіть обожнюють його.
Значний вплив має також «вулиця», оскільки значну частину часу
підлітки проводять поза межами сім’ї, школи, навчальних закладів. І часто
буває, що підлітки, які не відчувають інтересу до себе в сім’ї та школі,
тягнуться до неформальних угруповань, до однолітків. У підлітковому віці
людині властиве підвищене прагнення до спілкування з однолітками, що
полегшує її соціалізацію. Знайшовши для себе референтну групу, підліток дуже
дорожить своїм становищем у ній. Однак часто-густо він не в змозі критично
осмислити ситуацію. Груба сила, цинізм, нахабність, знущання над слабшими,
що іноді пропонує йому така група, він сприймає як еталон поведінки, яку
потрібно наслідувати. Авторитетами тут є особи, які вже досягли повноліття,
раніше були засуджені (“мають ходку”). Накопичуване внутрішнє негативне
напруження шукає виходу, розрядження. Звідси хуліганство, вандалізм,
зґвалтування, так звана дозвільна злочинність.
Отже сім'я займає центральне місце у формуванні особи
неповнолітнього. Сім'я — це перший колектив. Вона надає дитині уявлення про
життєві цінності, про те, що потрібно знати і як себе поводити. Вплив сім'ї на
виховання дітей не можна замінити іншими заходами виховання. Тому
дошкільні установи, школи та інші організації, які так чи інакше виконують
функції по вихованню дітей, повинні тільки поповнювати сімейне виховання.
Найсуттєвішою причиною злочинної поведінки неповнолітніх є
недоліки у вихованні. Основна роль у процесі виховання належить сім'ї, яка є
одним із суб'єктів ранньої профілактики. В сім'ї формуються потреби особи, її
інтереси, моральні якості.
На виховний потенціал сім'ї впливають характеристики, пов'язані зі
структурою сім'ї, рівнем освіти, морально-психологічним кліматом, зайнятістю,
матеріальним достатком тощо, тобто чинники, що сприяють всебічному
розвитку дітей.
Негативний вплив на виховання підлітка мають такі явища, як пияцтво
одного з батьків або й двох, бійки, скандали між ними, вчинення злочинів
членами сім'ї, ведення ними аморального способу життя. Тому, здійснюючи
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ранню профілактику злочинності неповнолітніх, слід якомога раніше
виключити негативний вплив сім'ї.
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~ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
З ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї ЩОДО ДІТЕЙ ~
Жук Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник наукової
лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3
НАВС, к.ю.н., с.н.с.
Питання існування насильства щодо дітей у сім’ях лежить в площині не
тільки права, а й психології, педагогіки, моралі, і навіть релігії. Натомість,
запобігати цьому ганебному явищу покликані багато інститутів держави та
громадськості, а особливе місце займають правоохоронні структури, які
відіграють роль запобіжників, а також механізму припинення. Отже, роль та
значення різних суб’єктів протидії насильства щодо дітей в сім’ях є важливою і
потребує уваги з боку правової науки. Діяльність правоохоронних органів в цій
сфері має досить важливе значення завдяки тому, що тільки дані органи через
власну компетенцію наділені можливістю застосовувати заходи примусу до
осіб, які вже вчинили прояви насильства.
Можна по-різному оцінювати діяльність правоохоронних органів та
інших суб’єктів попередження насильства в сім’ї, але необхідно констатувати,
що діяльність держави у досліджуваній сфері не відповідає реаліям сьогодення,
оскільки не забезпечує в повному обсязі захист прав жертви насильства у сім’ї
відповідно до міжнародних положень та норм вітчизняного законодавства.
Зокрема це стосується відсутності дієвого механізму, який би припиняв
насильство одразу після звернення жертви. Одним із реальних кроків у
вирішенні зазначеної проблеми може бути здійснення заходів щодо підвищення
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рівня взаємодії і координації всіх державних органів та налагодження тісної
співпраці правоохоронних органів із неурядовими організаціями.
Протидія насильству в сім’ї є комплексом соціально-педагогічних та
правових заходів спеціально-уповноважених органів держави та інституцій
громадянського суспільства, що охоплюють попередження, виявлення,
припинення правопорушень у сім’ї, притягнення до відповідальності та
корегування поведінки правопорушників, надання соціальної підтримки
жертвам насильства.
Зважаючи на зазначене, можна виділити наступне:
– важливу роль в профілактиці насильства щодо дітей, а також
бездоглядності, безпритульності та правопорушень неповнолітніх завжди
відігравали правоохоронні органи;
– за багатовікову історію даної діяльності накопичений певний
позитивний досвід, не врахування якого призводить до послаблення
результативності в досліджуваній сфері;
– для отримання позитивних результатів необхідна науковообґрунтована координація діяльності усіх суб’єктів протидії насильства і,
зокрема, всіх підрозділів Національної поліції при чіткому правовому
розмежування функцій та повноважень;
– необхідна активна діяльність держави щодо підвищення, перш за все,
матеріального рівня реальної захищеності сім’ї, материнства і дитинства.
Заходи щодо попередження насильства в сім’ї здійснюють уповноважені
підрозділи Національної поліції, які: виявляють причини і умови, що сприяють
проявам насильства в сім’ї, вживають у межах своїх повноважень заходів щодо
їх усунення; беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення
насильства в сім’ї та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними;
відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактичному обліку, за
місцем їх проживання і проводять з ними профілактичну роботу; виносять
офіційні попередження членам сім’ї про неприпустимість вчинення насильства
в сім’ї; приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визначених
законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї або про реальну загрозу
його вчинення; направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї до кризових
центрів для проходження корекційної програми; взаємодіють із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику з питань попередження насильства в сім’ї з органами опіки і
піклування та спеціалізованими установами для осіб, які вчинили насильство в
сім’ї; надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит
уповноважених органів; здійснюють інші повноваження щодо попередження
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насильства в сім’ї, передбачені законом.
Головними напрямками діяльності підрозділів Національної поліції
мають бути наступні: проведення індивідуальної профілактичної роботи з
неповнолітніми та їх батьками, виявлення осіб, які залучають неповнолітніх до
вчинення правопорушень та інших антисуспільних дій або осіб, які вчиняють
щодо неповнолітніх інші протиправні діяння, а також батьків неповнолітніх або
їх законних представників і посадових осіб, які не виконують або неналежним
чином виконують свої обов’язки з виховання, навчання та утримання
неповнолітніх; здійснення організаційних заходів щодо виявлення
неповнолітніх, оголошених в розшук, а також неповнолітніх, які потребують
допомоги держави і в установленому порядку направлення таких осіб до
відповідних органів або установ; розгляд заяв і повідомлень про
правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також дітьми, які не досягли віку, з
якого настає юридична відповідальність, а також про невиконання або
неналежне виконання їх батьками або законними представниками або
посадовими особами обов’язків з виховання, навчання і утримання
неповнолітніх; участь у підготовці матеріалів щодо розгляду можливості
поміщення підлітків до установ тимчасової ізоляції для неповнолітніх
правопорушників тощо.
Таким чином, діяльність органів Національно поліції займає ключове
місце у питанні протидії насильства у сім’ї щодо дітей, адже саме на дану
інституцію покладено обов’язок безпосередньо здійснювати комплекс
попереджувальних (профілактичних) і припинювальних заходів.
Для підвищення соціальної ефективності виконуваних функцій з
протидії насильства щодо дітей, а також профілактики бездоглядності,
безпритульності та правопорушень неповнолітніх, потрібно вирішення
наступних питань: активне впровадження в повсякденну діяльність
автоматизованих обліків, формалізованих бланків документів, електронних
картотек; підвищення рівня матеріально-технічної оснащеності робочого місця
співробітника, в тому числі сучасними комп’ютерними засобами; подальше
розширення і вдосконалення наявних інформаційно-обчислювальних і
пошукових мереж, постійне оновлення інтегрованих банків даних, що
сприятиме своєчасному, оперативному реагуванню на виявлені порушення.

24

Захист прав людини в контексті реформування підрозділів превентивної
діяльності Національної поліції
~ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКАМИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ОСОБИСТОГО ОГЛЯДУ ТА
ОГЛЯДУ РЕЧЕЙ, А ТАКОЖ ВИЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ~

Радзівон Сергій Миколайович, доцент кафедри організації охорони
громадського порядку ННІ №3 НАВС, к.ю.н., доцент.
Адміністративне правопорушення може бути підставою для
застосування не тільки адміністративних стягнень, а й інших заходів
адміністративного примусу, зокрема, заходів припинення. Особливу їх групу
становлять заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, які сприяють більш повному, своєчасному і правильному
розгляду матеріалів, супроводжують застосування адміністративних стягнень,
забезпечують виконання постанов у справах про адміністративні
правопорушення.
Особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів – це заходи
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що
полягають в обстеженні громадянина, його одягу, носильних речей (портфель,
кейс, валіза тощо) або його майна, багажу, вантажу з метою виявлення та
вилучення речей і предметів, що були знаряддям або безпосереднім об'єктом
правопорушення, а також у примусовому, вилученні документів, що
посвідчують особу затриманого.
Їх характерними рисами є: по-перше, те, що вони застосовуються з
метою припинення адміністративних проступків, коли вичерпано інші заходи
впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне
правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи,
виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення; по-друге,
заходи процесуального забезпечення застосовуються тільки в рамках
провадження, що ведеться у зв'язку з правопорушеннями, тобто лише з
моменту порушення справи і до її припинення і лише до особи, яка вчинила
правопорушення; по-третє, крім вчинення правопорушення, є додаткові
підстави застосування цих заходів: неможливість припинення правопорушення
іншими засобами, виконання інших процесуальних дій (складання протоколу,
встановлення особи тощо), можливе вчинення особою нових проступків; почетверте, це несамостійні, допоміжні заходи впливу, вони не вважаються
санкціями, не тягнуть додаткових обмежень для порушника; по п'яте,
встановлено процесуальний порядок їх застосування: перелік уповноважених
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органів і посадових осіб, які мають право їх застосовувати, строки (в
необхідних випадках), процесуальне оформлення (складання протоколу),
порядок оскарження.
Ці заходи можуть проводитися уповноваженими на те посадовими,
особами органів Національної поліції, а також іншими посадовими особами
органів влади [1].
Відповідно до статті 260 КУпАП, особистий огляд, огляд речей,
вилучення речей і документів проводяться з метою виявлення адміністративних
правопорушень і запобігання їм, встановлення особи правопорушника та для
забезпечення дальшого правильного розгляду адміністративних справ.
Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби,
добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як
правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У
невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові за
участю двох понятих під час відсутності власника. Про особистий огляд, огляд
речей складається протокол або про це робиться запис у протоколі про
адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне
затримання. Протокол особистого огляду оформляється тільки щодо предметів
та речей, які безпосередньо знаходять при порушнику або в його одязі. Огляд
інших речей (сумок, дипломатів) оформляється протоколом огляду речей.
Допускається заміна цих протоколів записом в протоколі адміністративного
затримання (стаття 264 КУпАП).
Чинний КУпАП врегульовує лише загальні положення проведення
особистого огляду. В справах про адміністративні правопорушення виникають і
деякі особливості проведення такого заходу: 1) виникає необхідність огляду
органів тіла особи; 2) предмети правопорушення можуть бути приховані у
будь-якій частині одягу порушника; 3) при огляді особи можуть бути
використані технічні засоби. Тому огляд повинен бути проведений лише в
межах необхідних для виявлення правопорушення або виявлення заборонених
речей під час поміщення особи в камеру для затриманих.
Під час особистого огляду:
 оглядають всі дрібні предмети, що є у громадянина, а також
головні убори;
 оглядають верхній одяг і взуття громадянина;
 крізь білизну на дотик перевіряється наявність сторонніх
предметів на тілі;
 оглядають білизну, що знята громадянином;
 оглядають волосся, руки, ноги та ін.
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Особистий огляд бажано проводити в ізольованих приміщеннях, або
ізольованих приміщеннях транспортних засобів, які відповідають санітарногігієнічним вимогам. Під час такого огляду доступ у ці приміщення сторонніх
осіб і можливість вести спостереження за здійсненням огляду повинні бути
виключеними [2].
Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім
об'єктом правопорушення здійснюється посадовими особами, яким надано
право проводити адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей з
метою забезпечення доказів, а також, залежно від результатів розгляду справи,
забезпечення їх конфіскації, оплатного вилучення, знищення або повернення
власнику (стаття 265 КУпАП).
Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться
запис у протоколі про адміністративне правопорушення, адміністративне
затримання чи огляд речей.
До особливостей застосування цього заходу можна віднести:
 вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про
адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові
особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після
розгляду справи, залежно від результатів її розгляду: 1) у встановленому
порядку конфісковують; 2) повертають власнику; 3) знищують, а при
оплатному вилученні речей — реалізують:
 вилучені ордени, медалі, нагрудні знаки до почесних звань, почесних
грамот, після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду,
конфіскують, або повертають власнику, або знищують, а якщо він невідомий,
надсилаються в той орган, який їх надав, присвоїв;
 вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення,
апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню;
 при затриманні предметів контрабанди для забезпечення стягнення
штрафу допускається вилучення речей (цінностей) у особи, яка вчинила
контрабанду, якщо остання не має постійного місця проживання в Україні;
 працівник поліції при вчиненні правопорушень пов'язаних з
незаконним обігом, застосуванням вогнепальної, або пневматичної та холодної
зброї, бойових припасів та електрошокових пристроїв, спеціальних засобів має
право провести особистий огляд і огляд речей порушника; якщо особа вчинила
правопорушення під час виконання службових обов'язків, вилучення зброї,
особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках;
 при вчиненні порушення, за яке може бути накладено адміністративне
стягнення, у водія чи судноводія вилучаються посвідчення водія (свідоцтво,
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диплом) на строк до винесення постанови у справі та сплати порушником
штрафу, а водію видається тимчасовий дозвіл на право керування
транспортним засобом, річковим або маломірним судном;
 в разі відсутності у водія при вчиненні адміністративних порушень
посвідчення водія, а так само в разі ухилення водія від сплати штрафу може
бути затриманий транспортний засіб порушника до сплати ним штрафу; про
вилучені речі і документи робиться запис у протоколі про адміністративне
правопорушення.
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~ РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА
ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ~
Сюравчик Валерій Григорович, науковий співробітник наукової
лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3 НАВС.
У контексті відзначення у світі 1 червня 2017 р. «Міжнародного дня
захисту дітей», хотілося б розглянути нагальні проблеми захисту дітей у
організації превентивної діяльності Національної поліції України.
Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. (у редакції
від 07 травня 2017 р.) [1], визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний
загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини
на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та
виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики
у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.
Становлення та прогресивний розвиток України як демократичної,
соціальної, правової держави значною мірою залежить від стабільності
суспільних відносин, захищеності прав, свобод і інтересів людини, зокрема
захисту прав дітей, що вимагає ефективної роботи правоохоронних органів,
зокрема Національної поліції.
Національна поліція України – є центральним органом виконавчої
влади, що служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод
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людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Реформа Національної поліції України – це комплексний проект національного
масштабу, в якому вперше поєднались тверда політична воля, нова професійна
команда, нове законодавство, повноцінна підтримка міжнародних партнерів і
рішуче прагнення населення до реальних змін [2].
У цьому контексті важливо зазначити, що поряд з вирішенням великого
кола проблем, пов’язаних з трансформуванням суспільно-економічних та
політичних відносин країни, суттєвого значення набиратиме процес
розроблення та впровадження у життя рекомендацій щодо реформування та
удосконалення ювенальної превентивної діяльності Національної поліції,
адже на сьогодні відсутній окремий підрозділ Національної поліції, який би
безпосередньо займався запобіганням злочинам та правопорушенням, що
вчиняють діти, а також насильству щодо дітей. Нині повноваження щодо
захисту дітей від злочинних посягань та втягнення їх у злочинну діяльність
лише частково покладено на працівників Управління превентивної діяльності
Національної поліції України. Також потрібно зазначити, що існує лише
Положення про Департамент превентивної діяльності [3], а Положення про
саму превентивну діяльність підрозділів Національної поліції відсутнє.
Отже, на наш погляд, у структурі Національної поліції України потрібно
створити окремий підрозділ – ювенальну поліцію, визначивши їх
повноваження та порядок взаємодії з іншими підрозділами, передбачивши її
основними завданнями:
– запобігання злочинам та правопорушенням, що вчиняють діти, та у
відношенні дітей;
– запобігання насильству щодо дітей;
– організацію профілактичних занять (бесід) у навчальних та дитячих
закладах насамперед щодо ювенальної віктимології (забезпечення захисту дітей
від злочинів та небезпечних випадків у житті (безпека життєдіяльності), а
також щодо недопущення вчинення дітьми правопорушень;
– здійснення превентивного (профілактичного) впливу на дітейправопорушників, і що саме головне, на їх батьків чи піклувальників;
– взаємодія з іншими державними органами та громадськими
організаціями у наданні допомоги безпритульним дітям та дітям-сиротам, які
ймовірно можуть стати жертвами чи правопорушниками.
Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції
України [4], Конвенції ООН про права дитини [5], Законі України «Про
охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. [1], міжнародних договорах, згода на
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обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також інших
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
На нашу думку, незважаючи на велику кількість прийнятих нормативноправових актів щодо діяльності Національної поліції [6; 7], залишаються не
врегульованою ювенальна превентивна діяльність. Тому, ми пропонуємо
прийняти відповідні нормативно-правові акти щодо створення та діяльності
ювенальної поліції, зокрема затвердити наказом МВС України Положення про
ювенальну поліцію, в якому передбачити її повноваження, завдання, функції,
організацію взаємодіє з іншими підрозділами Національної поліції.
Також щодо захисту дітей від злочинних посягань та втягнення їх у
злочинну діяльність потрібно звернути увагу на поширення вкрай небезпечних
явищ, пов’язаних з великою кількістю підліткових самогубств, викликаних
активністю «груп смерті» у соцмережах Інтернету, що дійшли до України з
території Російської федерації [8], а також розповсюдженням через мережу
Інтернету порнографій у вигляді фото та відео матеріалів.
Ми вважаємо, що слід удосконалити організацію роботи Департаменту
боротьби з кіберзлочинністю у протидії злочинності, зокрема щодо захисту
інформаційного простору України, а саме щодо протидії:
1) «груп смерті» у соцмережах Інтернету;
2) поширення через мережу Інтернету порнографії у вигляді фото та
відео матеріалів;
3) впливу на засоби масової інформації організованої злочинності,
мафіозних структур шляхом випуску інформаційної продукції, що підриває
авторитет та довіру до правоохоронних та інших державних органів, пропагує
кримінальну субкультуру тощо.
Таким чином, реалізація стратегії подальшого стабільного розвитку
української держави не мислиться без залучення людського потенціалу з
високим рівнем його розвитку у діяльності Національної поліції України.
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Щороку увагу дорослих до проблем захисту дітей від багатьох небезпек,
що можуть чекати на їх у світі привертає один день це – Міжнародний день
захисту дітей. Він відзначається в Україні з 1 червня 1998 року та покликаний
привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров’я дітей,
боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав дитини на освіту, дозвілля й
захист від фізичного та психологічного насилля та багатьох інших [1].
Базовим міжнародним документом, що визначає основні права та
свободи дитини, є «Конвенція ООН про права дитини». Вона ратифікована
Верховною радою України 27 лютого 1991 року та набула чинності 27 вересня
1991 року, тим самим Україна взяла на себе зобов’язання вживати усіх заходів
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щодо забезпечення захисту прав дитини, зокрема на життя, свободу думки і
релігії, навчання та відпочинок тощо [2].
Національне законодавство про охорону дитинства представлене
статтями Сімейного, Цивільного, Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України, а також регулюються Законами України:
«Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про
попередження насильства в сім’ї». Зокрема, у статті 2 Закону України «Про
охорону дитинства» вказано, що «Законодавство Про охорону дитинства»
ґрунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини,
міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, і складається з цього Закону, а з також інших нормативно-правових
актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері [3].
Згідно із законодавством України державою охороняються наступні
права дітей: 1) народитися і виховуватися в сім’ї; 2) спілкування з рідними;
3) захищати свої права та інтереси; 4) відстоювати власну думку; 5) право на
ім’я і його зміни; 6) право власності; 7) право на отримання безкоштовного
лікування; 8) право на освіту та інші. Права дитини можуть бути порушені
батьками, однолітками, які часто знущаються один над одним [4].
Захист прав дітей в Україні покладено на різні органи публічного
адміністрування: прокуратуру, органи опіки та піклування і органи
Національної поліції тощо. В Україні функціонує Інститут Уповноваженого
Президента з прав дитини, заснований Указом Президента України від 11
серпня 2011 р. № 812/2011. Поява такої установи справила позитивний вплив на
загальний стан захисту прав дитини в Україні, проте, на думку фахівців, про
його ефективність ще досить рано судити, оскільки відсутні дані щодо того,
скільки звернень було задоволено, скільки питань було вирішено по суті та чи
змінилася ситуація на краще у закладах, які відвідав Уповноважений [5].
Водночас варто зазначити, що цей інститут відіграє нині суттєву роль у
вдосконаленні політики із охорони дитинства та захисту прав дитини в нашій
державі, хоча його основною функцією є моніторинг ситуації із дотримання
прав дитини в Україні, а не реалізація політики. Рекомендації за результатами
моніторингу були покладені в основу актів Президента, що формують
державну політику з охорони дитинства [6].
Багато зусиль також докладають громадські організації, які працюють на
терені захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувала себе захищеним
законом повноцінним членом суспільства [7].
Поліція приймає участь у справах, що стосуються примусового
виконання рішення про позбавлення батьківських прав, при розшуку осіб, які
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не виконують рішення суду щодо виховання дитини, а також здійснення
заходів з попередження насильства в сім’ї.
Загальновідомо, що в сім’ї закладаються основи буття людини, її
духовні, світоглядні якості, а від благополуччя родини багато в чому залежить
моральний стан суспільства. Сім’я відіграє визначальну роль у психічному
розвитку особистості, задовольняючи цілу низку її потреб (зокрема, прагнення
підтримки, безпеки, емоційного комфорту, визнання з боку значущих людей,
захищеності від посягань на особистісну автономію). Особлива небезпека
насильницьких дій в сім’ї зумовлена тим, що вони, як правило, мають
тривалий, повторюваний характер з тенденцією до посилення їх жорстокості та
частоти застосування.
Насильство в сім’ї є серйозним порушенням прав людини, які держава
має відстоювати і захищати. Серед них – право на життя і фізичну
недоторканність; право не бути об’єктом знущань чи жорстокого, нелюдського
або принизливого поводження; право на свободу від дискримінації за ознакою
статі; право на здоровий та безпечний розвиток та ін. Україна ратифікувала
цілу низку міжнародно-правових актів, узявши тим самим на себе зобов’язання
щодо захисту людей від насильства, в тому числі сімейного [8].
Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
члени сім’ї, які вчинили насильство, несуть кримінальну, адміністративну або
цивільно-правову відповідальність.
Особисті права людини охороняє Кримінальний кодекс України, який
передбачає наступні склади злочинів, за якими наступає кримінальна
відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. Першу, загальну групу,
складають злочини, якими людина позбавляється життя (ст. 115–119). Другу
групу злочинів складають злочини проти здоров’я особи, до яких можна
віднести: нанесення тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень
середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень; побої та мордування;
катування та інші злочини, які можна віднести до категорії насильства в сім’ї
(ст. 121-128). Зазначеним кодексом охороняється не лише фізичне здоров’я
особи, але й морально-психічне. Наприклад, за вчинення насильства в сім’ї
може наставати кримінальна відповідальність за: доведення до самогубства;
погроза вбивством (ст. 120, 129) [9].
За вчинення суспільно шкідливого діяння, яке кваліфікується як
насильство в сім’ї, однак не підпадає під ознаки злочину, може наставати
адміністративна відповідальність відповідно до статті 1732 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (КУпАП) [10].
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На захист осіб від насильства в сім’ї спрямовані також цивільно-правові
норми. Проте, на відміну від кримінально та адміністративно-правових норм,
які встановлюють відповідальність винної особи відповідно у вигляді
покарання чи адміністративного стягнення, цивільно-правові норми в більшій
мірі спрямовані на відновлення майнових та особистих немайнових прав
потерпілої особи.
Національна поліція є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах
забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Серед
основних завдань Національної поліції слід відмітити наступні: проведення
превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання
вчиненню правопорушень та вжиття заходів із запобігання та припинення
насильства в сім’ї [11].
На сьогодні є потреба у забезпеченні комплексного підходу до
унормування питання захисту прав та інтересів дитини, у забезпеченні
державного нагляду за дотриманням прав дитини, надання правової допомоги
дітям у разі зловживання батьками чи особами, які їх замінюють, своїми
правами щодо представлення інтересів дитини у правовідносинах з третіми
особами.
Ситуація, що склалася в державі, потребує визнання державної політики
щодо захисту прав дітей одним з пріоритетів у діяльності органів державної
влади, консолідації зусиль держави, органів місцевого самоврядування,
інститутів громадянського суспільства з метою забезпечення сталого розвитку
дітей, дотримання Конвенції ООН про права дітей.
Список використаних джерел:
1. Як захистити права дитини [Текст] : метод. рек. // Головне управління
юстиції у м. Києві – К.: Міністерство юстиції України, 2012. – 10с.
[Електронний ресурс]. – URL: http://justicekyiv.gov.ua/1341686071.docx
2. Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист :
Рекомендації парламентських слухань схвалено Постановою Верховної Ради
України від 22 лютого 2017 року № 1906-VIII Електронний ресурс]. – URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-19, Конвенція про права дитини від
20.11.1989
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

34

Захист прав людини в контексті реформування підрозділів превентивної
діяльності Національної поліції
3. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 № 2402-III
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142) [Електронний
ресурс]. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
4. Захист прав дітей в Україні [Текст] : юрид. статті // В. Квак
[Електронний ресурс]. – URL: https://jurist.lviv.ua/zakhist-prav-ditey-v-ukraini/
5. Незалежний громадський Звіт щодо захисту прав дитини в Україні в
2010–2012 рр. [Електронний ресурс] / Всеукр. громад. організація
“Правозахисна
організація
“Спільна
Мета”.
–
URL
:
http://commongoal.org.ua/?p=138
6. Дакал А.В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної
політики щодо захисту прав дітей в Україні / А. В. Дакал // Державне
управління : теорія та практика. - 2013. - № 2. - С. 100-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_14
7. Права дитини : сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/
8. Діяльність поліції щодо протидії насильству в сім’ї [Текст] : метод.
рек. / В. Л. Костюк, Є. М. Корж, С. М. Радзівон, Н. В. Федоровська. – К. : Нац.
акад. внутр. справ, 2016. – 58 с.
9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний
ресурс]. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984
№
8073-X
[Електронний
ресурс].
–
URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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~ ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОГО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ~
Федоровська Наталія Володимирівна, ст. науковий співробітник наукової
лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3 НАВС.
Дитячий травматизм є однією з актуальних проблем охорони здоров’я.
Значимість даної проблеми часто недооцінюється. Травматизм можна уникнути
шляхом вжиття заходів профілактики чи боротьби з ним.
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Рівень травматизму, в тому числі дитячого останнім часом невпинно
зростає в усьому світі. Особливо занепокоєння викликає зростання дорожньотранспортного травматизму, який призводить до зростання дитячої смертності,
є однією з причин інвалідності.
У виникненні травм у дітей суттєве значення мають вікові, анатомофізіологічні та психологічні особливості дітей, їх фізичний та розумовий
розвиток, недостатність життєвого досвіду, підвищений інтерес до пізнання
оточуючого світу.
Діти дошкільного віку майже постійно знаходяться під наглядом батьків
чи вихователів дитячих закладів і рівень травматизму серед них не перевищує
5% від загальної кількості.
А ось діти шкільного віку отримавши певну самостійність та свободу і
не маючи достатнього життєвого досвіду травмуються значно частіше.
При цьому хлопчики серед травмованих складають 65-70%, що
пояснюється їх схильністю до рухливих ігор, активного відпочинку.
За місцем виникнення травми у дітей можна виділити наступні види
дитячого травматизму: побутовий, вуличний, шкільний (під час знаходження в
школі), дорожньо-транспортний, та спортивний (під час тренування чи
спортивних змагань).
В структурі дитячого травматизму перше місце стійко займає вуличний
травматизм, він складає 47,2% випадків від загальної кількості травм серед
дітей, на другому місці – побутовий травматизм, складає 36,3%, на третьому
місці – спортивні травми, складають 9,8%.
Вуличний травматизм серед дітей має певну сезонність. Найбільший
рівень вуличного травматизму відзначається в період зимових та літніх канікул,
коли діти мають більше вільного часу і проводять його на вулиці, частіше за все
без нагляду дорослих.
Кількість дорожньо-транспортних травм від загальної не значна, та
актуальність їх профілактики зумовлена зростанням кількості та підвищення
складності спричинених пошкоджень. Саме транспортний травматизм дітей
частіше за все приводить до смертності та інвалідності дітей, потребує
тривалого стаціонарного лікування [1].
Основними причинами дитячого травматизму є:
1. Недостатній контроль за дітьми по дорозі в школу та додому.
2. Незнання правил дорожнього руху та поведінки на вулиці, навмисне
нехтування цими правилами.
3. Ігри на проїзній частині вулиці.
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4. Недостатнє охоплення дітей позашкільною навчально-виховною та
розважальною роботою, недостатній контроль за дітьми під час дозвілля.
Профілактика дитячого травматизму більш соціальна, ніж медична
проблема і потребує зусиль багатьох муніципальних та соціальних служб.
Основними методами профілактики дитячого травматизму слід вважати:
1. Посилення нагляду та контролю за дітьми, організація їх дозвілля.
2. Навчання дітей правил вуличного руху.
3. Організація місць для дозвілля (ігрові площадки, дитячі парки).
4. Охоплення дітей молодшого шкільного віку позашкільною виховною
роботою (спортивні секції, дитячі гуртки).
5. Підвищення контролю за додержанням водіями правил дорожнього руху,
контроль за станом доріг (стан світлофорів, дорожні розминки, дорожні знаки).
За підтримки Реформи системи кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх в Україні та консалтингової компанії «Агрітім Канада» 1 вересня
2016 року стартувала програма «Школа і поліція». Дана програма є пілотним
проектом та експериментальною моделлю співпраці навчальних закладів і
поліції, спрямована на запобігання правопорушень серед дітей та формування
безпечного навчального середовища.
Національна академія внутрішніх справ приєдналась до виконання даної
програми шляхом проведення занять-бесід з дітьми та учнями представниками
юридичних клінік з метою підвищення освіченості дітей у питаннях Правил
дорожнього руху, а також дотримання безпечної поведінки в повсякденному
житті й на дорозі.
Під час проведення профілактичних занять поліцейські:
– нагадали малюкам, як потрібно поводитися на дорозі, як правильно
переходити проїзну частину, на що, в першу чергу, слід звертати увагу, а також
розповіли про користь світловідбиваючих елементів;
– перевірили та закріпили знання дітей щодо правильного та безпечного
поводження під час руху до школи та з школи, переходу регульованих та
нерегульованих перехресть транспортних магістралей і поводження у
громадському транспорті.
Особливу увагу привертали на розуміння школярами необхідності
дотримання правил переходу вулиць й доріг та обов’язковості використання
одягу зі світловідбиваючими елементами.
На згадку про зустрічі представники НАВС дарували цікаву тематичну
книгу «1000 та 1 поворот» автором якої є Ольга Дробишева – координатор
Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму
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дітей та молоді «Traffic Challenge», а також наклейку на автомобіль «Дитина в
авто» [2, 3].
Підсумовуючи, слід зазначити, про актуальність та важливість
проведення зазначених заходів для дітей з метою виховування законослухняних
учасників дорожнього руху та спрямовано, насамперед, на попередження
дитячого травматизму на дорозі, збереження життя і здоров’я. Отже, спільними
зусиллями й надалі докладатимемо максимум зусиль, щоб дороги дитинства
були безпечними!
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Захист прав людини – одна з одвічних проблем людства, її розв’язували
протягом тисячоліть, розглядаючи з позиції політики, права, етики, релігії,
філософії. Проблема прав людини розв’язувалася по-різному залежно від
епохи, її ідей, традицій, соціальних пріоритетів.
У міжнародно-правових документах відображено певний стандарт прав
людини, який є результатом тривалого процесу формування еталонів
відповідно до норм сучасного демократичного суспільства. Права людини
мають природний, природжений характер. Ніхто не може позбавити людину її
невідчужуваних прав – на життя та особисту недоторканність, свободу думки,
совісті й релігії, на приватне життя та ін. [1, с. 50-51].
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У громадському суспільстві завдяки впровадженню нових принципів
взаємин особистості й суспільства права громадян слугують необхідним
засобом для досягнення волі, усебічного і гармонічного розвитку особистості.
У процесі діяльності державного органу питання забезпечення прав
людини і громадянина посідає значне місце, оскільки є його головним
конституційним обов’язком.
Права людини сприймаються і обговорюються, перш за все, як ідеологія.
Саме жорсткі ідеологічні конотації прав людини в ідеологіях лібералізму і
християнства не сприймаються в ісламській, конфуціанській, буддистській,
синтоїстській та інших середовищах [2] і продовжують залишатися
аргументаційно суперечливими.
Актуальність аналізу ідеології солідаризму та її значення для сучасного
суспільного розвитку пов'язана з потребою визначити, чим можна замінити
протистояння індивідуалізму та колективізму.
Для постсоціалістичних, перехідних держав, до яких відноситься
сучасна Україна, це надзвичайно важливо і в теоретичному, і в практичному
плані. Тому багато авторів, що досліджували проблеми реформування влади
певною мірою торкались цих питань.
Слід пам’ятати та враховувати той факт, що жодна політична ідеологія в
Україні не може вважатися обов’язковою. Суспільні процеси можна лише
моделювати на основі такої ідеології. Таким чином, розвиток суспільних та
державних інститутів (також і реформування підрозділів превентивної діяльності
Національної поліції) на основі саме цієї ідеології має гіпотетичну можливість.
В науковій літературі досі не існує одностайного визначення даної
теоретико-правової категорії, оскільки теоретики права переважно
досліджували окремі питання, пов’язані із концепцією солідаризму.
Солідаризм (соціальна солідарність) – соціально-політична ідейна течія,
яка замість природно-правових конструкцій прав людини вказує на розвиток
фактичного зв’язку і взаємозалежності людей в суспільному житті [3, с. 750].
Енциклопедії та словники іншомовних слів передають значення
солідаризму (від лат. solidus – міцний, нерушимий) як філософську сукупність
моральних норм, керуючись якими людина шукає не розбіжностей в
суспільстві, а злагоди, заснованої на спільності інтересів, єдності думок і дій та
відчутті спільної відповідальності. Найцінніше для прибічників солідаризму –
принцип автономії особистості, гарантія громадянських прав. Відповідно,
неминучі суспільні конфлікти слід вирішувати не прагненням однієї зі сторін
пригнітити іншу, а пошуком спільних для обох сторін цінностей і
підпорядкуванням інтересів, що зіткнулися, цим спільним цінностям. У
39

Захист прав людини в контексті реформування підрозділів превентивної
діяльності Національної поліції
підсумку солідаризм є насамперед способом діяльності: пошуку в людях того,
що їх об’єднує, а не того, що їх роз’єднує [4, с. 482-483].
У своїй праці «Сучасність і солідаризм» Е. Заграва розглядає ідеологію
солідаризму як найоптимальнішу для Української держави. Ідеологія
солідаризму, як стверджує вчений, покликана бути духовним провідником нації
– в цьому полягає сенс її існування [5].
Важливим моментом у розумінні солідарності, на наш погляд, є і те, що
вона у суспільстві виконує роль інтегруючої та консолідуючої сили. В умовах
розбудови Української державності солідарність є важливим чинником
консолідації нації.
Соціальну солідарність науковці пояснюють, по-перше, як «єдність
переконань і дій, взаємодопомогу і підтримку членів соціальної групи, що
засновується на спільності інтересів і необхідності досягнення групових цілей,
як спільну відповідальність»; і, по-друге, як «активне співчуття і підтримку
чиїхось дій або поглядів» [6, с. 684]. Тобто, соціальна солідарність одночасно
виявляється і у поглядах, і в інтересах, і в конкретних діях соціальних суб`єктів
(індивідів чи соціальних груп, спільнот тощо).
Солідарність трактується вченими як один із принципів соціальної
етики, який знаходить свій вияв у переконаності про відсутність непримиренно
протилежних інтересів між людьми, а її природна основа й онтологічна
передумова полягає у «соціабельності – глибинно притаманній властивості
взаємодопомоги і кооперації, яка характеризує переважну більшість соціальних
організмів» [7, с. 593].
Дослідники феномену суспільного розвитку стверджують, що кризові
явища, які переживає нині Україна, значною мірою спровоковані дефіцитом
соціальної відповідальності. З огляду на це, соціальна відповідальність
мислиться однією з передумов соціальної згуртованості: не досягнувши
першого, не здобудемо друге. Характеризуючи соціальну відповідальність,
часто звертають увагу на роль моральної солідарності.
Вищевикладене дає підстави для доволі важливого проміжного висновку
про те, що солідарність являє собою політико-правовий феномен, який є
моральним чинником розвитку правовідносин. Солідарність повинна стати
нормою поведінки і дії всіх без винятку індивідуальних і колективних суб’єктів
права. Поведінка в дусі солідарності сприятиме переходу від психології
протистояння і насильства – до культури миру, довіри, зміцнення національної і
міжнародної стабільності.
Ідеологія солідаризму являються об’єктами компромісу, яка може
зробити поступки заради добробуту і безпеки всіх громадян. Саме на цій основі
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можливо сформувати консолідацію українського суспільства ХХІ століття,
формування громадянського суспільства, певного рівня життя, добробуту і
надійної безпеки людини. Смисл прав людини у тому, що вони підтримують у
людини людську достойність, захист прав і свобод людини і громадянина» [8].
Список використаних джерел:
1. Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки
кадрів: зб. матеріалів наук.-теорет. конф. Курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) /
відп. ред. І.М. Копотун, С.Г. Стеценко. – К.: Інститут кримінально-виконавчої
служби, 2014. - 359 с.
2. Андрос Є.І. Проблема свободи у контексті раціоналізації людського
буття / В.Г. Табачковський, М. О. Булатов, Т. В. Лютий та ін. // Людина в
цивілізації ХХІ століття: проблема свободи. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 127-174.
3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под
общ.ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: Норма, 2006. – 944 с.
4. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за редакцією
доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с.
5. Е. Заграва «Сучасність і солідаризм». [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://exlibris.org.ua/zahrava/solidarizm.html.
6. Энциклопедический социологический словарь [общая ред.
Академика РАН Осипа Г.В.] / - М.: Ин-т соц.-полит. ис-ний РАН, 1995. – С. 684.
7. Філософський енциклопедичний словник [гол. редколегії В.І.
Шинкарук]. – Київ : Інститут філософії НАН України, Абрис, 2002. – С. 593.
8. Таран В.О. Ідеологія перехідного суспільства: (соціальнофілософський аналіз ідеологічного процесу в пострадянській Україні):
[Монографія] / В.О.Таран. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000.- 215 с.
~ ПОЛІЦІЯ НА ДОПОМОГУ ДІТЯМ: ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ~
Литвин Вікторія Василівна, науковий співробітник наукової
лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3 НАВС.
Попередження, виявлення та припинення фактів жорсткого поводження
з дітьми, учинення стосовно них насильства, як батьками так і іншими особами;
убезпечення дітей від наркотичної залежності; попередження випадків дитячої
бездоглядності та безпритульності, трудової та сексуальної експлуатації дітей
та втягування дітей у злочинну діяльність; запобігання дитячому дорожньотранспортному травматизму та порушенням Правил дорожнього руху
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неповнолітніми – всі ці питання є досить актуальними в умовах реформування
усіх ланок Національної поліції України та створення Департаменту
превентивної діяльності з відділами ювенальної превенції.
Слід зазначати, що за період 2015 – 2017 р. в Україні стартувало більше
30 соціальних проектів (у взаємодії із відділами ювенальної превенції), які
спрямовані на:
підвищення рівня знань дітей та батьків з основ дорожньої безпеки;
привернення уваги громадськості до питань інформування поліції
про випадки насилля, які вчиняються щодо дітей та неповнолітніх;
розроблення методичних рекомендацій щодо поводження дітей в
мережі Інтернет;
розроблення спільних сценаріїв проведення превентивних заходів
працівниками поліції та громадськості з дітьми різних вікових категорій по
протидії дитячій безпритульності, тощо.
З метою підвищення рівня знань дітей та батьків з основ дорожньої
безпеки, Україною пройшов марафон під гаслом: «Обережно! Діти на дорозі!».
До цієї акції долучились і представники підрозділів патрульної поліції
Національної поліції України, дільничні офіцери поліції, представники засобів
масової інформації, представники центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності населення, соціально-педагогічні представники.
Слід додати, що з 8 по 14 травня проходив Всеукраїнський тиждень
безпеки дорожнього руху, головною метою якого було привернення уваги
громадян до проблем травматизму та смертності на дорогах, а також до
поліпшення дорожньої безпеки. Зокрема, були проведені профілактичні бесіди
та акції, тематичні уроки в навчальних закладах, заняття з надання першої
домедичної допомоги, прес-конференції на тему безпеки дорожнього руху [4].
Національною поліцією України разом з Міністерством освіти і науки
України були розроблені та поширені в широкий загал методичні рекомендації
щодо проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів за
програмою «Школа і поліція». Мета поширення даних рекомендацій –
сформувати знання та навички безпечної поведінки на вулиці у дітей
молодшого шкільного віку.
Діяльність працівників підрозділів ювенальної превенції спрямована не
тільки на реалізацію державної політики у сферах забезпечення публічної
безпеки і порядку, а й на привернення уваги громадськості до питань
інформування поліції про випадки насилля, які вчиняються щодо дітей та
неповнолітніх. В рамках пілотних проектів «Зупинка під назвою життя», «Стоп
жорстокому поводженню з дітьми та запобігання торгівлі людьми», «Насилля в
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сім’ї – актуальна проблема сучасного суспільства», «Гендерна політика. Рівні
права, рівні можливості», «Торгівля людьми в сучасному світі», «Вчимося
протидіяти насиллю», «Батьківське щастя: виховання без насильства»,
«Скажемо «ні» насильству в шкільному колективі», «Торгівля людьми – як
уберегтися від небезпеки», «Захисти дітей від насильства та жорстокого
поводження», «Попередження насильства в сім’ї», «Відкрите та ефективне
спілкування. Попередження жорстокого поводження та насильства в сім’ї та
молодіжному середовищі», підрозділи поліції у взаємодії зі спеціалістами
управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей
міських рад, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляють
заходи щодо проведення Всеукраїнських акцій проти насильства. Ця діяльність
спрямована на ознайомлення учнів із законодавчою базою з питань
попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми, організації
роботи з постраждалими, тощо.
Слід зазначити, що з метою координації спільних дій щодо відстеження
чіткої взаємодії у напрямку попередження насильства в сім’ї та захисту дітей
від насилля, в управліннях запроваджують щомісячні звірки між
відповідальними працівниками відділів ювенальної превенції, дітей (молоді) та
адміністрацій районів [3].
Продовжуючи мову щодо безпеки дітей, потрібно сказати, що майже
кожна дитина з 5 років вже має доступ до мережі Інтернет. Неодноразово
неповнолітні ставали і, навіть тепер, стають жертвами шахраїв в соціальних
мережах. Щоб попередити такі випадки, розгорнуто широку компанію по
агітації та поширенні інформації безпечного поводження в інтернет-мережах.
Прикладом такої агітації стали спеціалізовані тренінги з безпеки дітей в
Інтернеті «Онляндія — безпечна країна», під патронатом провідного
загальнонаціонального українського телекомунікаційного провайдера «Воля».
Завдяки таким акціям в загальноосвітніх закладах освіти поширюють правила
Інтернет-безпеки і Інтернет-етики для дітей. В даних правилах радять:
не публікувати приватну інформацію про себе та рідних;
завжди бути ввічливим у Інтернет-переписці;
не зустрічатись з особами, які знайомі тільки в мережі;
не надсилати листи з об’ємною інформацією (картинки, фото тощо) [1].
Крім цього, продовжується співпраця соціальних педагогів з
представниками підрозділів ювенальної превенції в загальноосвітніх закладах
освіти. Їх діяльність спрямована на :
1) виявлення важких" підлітків, дітей групи ризику, вивчення характеру
за умови їхньої соціалізації;
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2) щорічний профілактичний курс лекцій про правопорушення, які
здійснюють підлітки та старшокласники;
3) обмін інформацією для підготовки психолого-педагогічних
характеристик на проблемних підлітків, які здійснюють протиправні дії
(крадіжка, рекет);
4) соціально-педагогічну роботу в неблагополучних сім'ях, зокрема,
виховання батьків засобами залучення до кола потреб їхніх дітей;
5) виявлення і нейтралізація джерел негативного впливу на неповнолітніх
(ровесників, друзів, антисоціальних груп, випадкових знайомих тощо);
6) спільний пошук "особливо важливої персони" (термін однієї з відомих
голландських методик соціально-педагогічного впливу), яка, розуміючи і
підтримуючи дитину, має особливо сильний емоційний, вольовий чи
моральний вплив на неї; використання цієї людини для необхідної соціальнопедагогічної корекції поведінки неповнолітнього порушника тощо [5].
Днями на базі СОЦСР «Смарагдове місто» відбувся тренінг для
працівників соціальної сфери і представників поліції «Превенція самовільних
залишень місця проживання/спеціальних установ для дітей та профілактика
правопорушень серед дітей». Проект здійснював ВГО «Магнолія» за підтримки
Програмної ініціативи Права людини та правосуддя Міжнародного фонду
«Відродження». Під час тренінгу обговорювались питання попередження
випадків дитячої бездоглядності та безпритульності, трудової та сексуальної
експлуатації дітей та втягування дітей у злочинну діяльність. Такі пілотні
проекти керуються головним завданням - визначити як можна попередити
самовільне залишення місця проживання дитиною і повернути дитину в соціум [2].
Продовжуючи мову про пілотні проекти, асоціацією українських
моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, за
підтримки фундації Інституту відкритого суспільства, було розроблено
практичний порадник «Підлітку про поліцію» в якому зазначено рекомендації
щодо правил поводження та спілкування з правоохоронцями. Саме в цьому
посібнику наведені поради як вести відкритий діалог з правоохоронцями не
тільки для дітей, а й для батьків.
Враховуючи все вище зазначене, слід сказати, що проводиться велика
компанія по налагодженню співпраці між представниками поліції та
відповідальними особами управлінь (відділів) у справах сім’ї, дітей та молоді,
управлінь освіти, з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
управліннями соціального захисту населення та благодійними організаціями з
метою просвіті дітей (неповнолітніх) та їх батьків. В рамках проведення різних
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проектів вартові порядку постійно навідуються до різних закладів освіти, де
проводять виховні заняття та в ігровій формі вчать безпеці.
Список використаних джерел:
1.
Світ Волі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://khmelnitsky.volia.com/ukr/about/pr/1434/
2.
Проект «Безпека дітей – спільна відповідальність» Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://magnolia.org.ua/uk/content/proektbezpeka-ditey-spilna-vidpovidalnist-trivaie
3.
Робота щодо попередження та профілактики насильства в сім’ї
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://mkrada.gov.ua/content/poperedzhennya-nasilstva-v-simi.html
4. Поліція Київщини: безпека дітей - наша спільна турбота
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.sai.gov.ua/ua/news/1/8396.htm
5.
Стратегічні основи співробітництва соціального педагога
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://pidruchniki.com/1086032135532/pedagogika/strategichni_osnovi_spivrobitnits
tva_sotsialnogo
~ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ~
Куценко Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник
наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку
ННІ №3 НАВС, к.ю.н., с.н.с.
Положення нормативно-правових актів як національних, так і
міжнародного характеру, стороною яких є Україна, свідчать про те, що захист
прав дитини є загальнодержавним пріоритетом для країни.
Діти – це особлива категорія, становище та благополуччя якої залежить
не тільки від обсягів наявних ресурсів та інвестицій у їх розвиток, а й
безпосередньо від дій та рішень сімей, суспільства, вибору пріоритетів
політики держави щодо розподілу ресурсів [1; С. 33].
Забезпечення прав дітей потребує консолідації зусиль органів державної
влади і місцевого самоврядування, громадськості, а також підвищення рівня
поінформованості дітей та дорослих про існуючі механізми і можливості
захисту конституційних прав та свобод дитини; запровадження єдиної
загальнодержавної програми виховання підростаючого покоління; розробки та
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впровадження системи організації дозвілля дітей, доступної для кожної дитини;
забезпечення державної підтримки діяльності дитячих організацій; підвищення
відповідальності за порушення прав дитини [2].
Діяльність юридичної клініки є одним із елементів, який дозволяє також
позитивно впливати на стан захисту прав дітей.
Консультування громадян в юридичній клініці здійснюється на
безоплатній основі. Прийти на прийом і отримати безкоштовну консультацію
можуть громадяни з соціально-незахищених верств населення у тому числі і з
питань захисту та дотримання прав дитини.
Загальною метою створення юридичної клініки є підготовка соціальноорієнтованих кваліфікованих фахівців, професійна діяльність яких сприяла би
підвищенню правової культури населення шляхом надання безкоштовної
юридичної допомоги.
Правову допомогу надають курсанти/студенти, які навчаються на
старших курсах та магістри, під контролем викладачів Національної академії
внутрішніх справ.
З особою, яка звернулась за юридичною допомогою в юридичну клініку
безпосередньо працюють курсанти/студенти, які в ході первинного прийому
проведуть інтерв’ювання клієнта з метою встановлення суті проблеми, а потім
призначать час, коли буде надано перевірену письмову відповідь. При
необхідності клієнту усно роз’яснюється її зміст.
Консультування проводиться у двох формах:
1. Особисте консультування. Відвідувач приходить у певний час на
прийом за попереднім записом або в порядку живої черги. Під час прийому
консультант проводить опитування відвідувача, знайомиться з документами,
робить копії при необхідності. Після консультації може бути дана
усна/письмова відповідь на запитання, складені процесуальні документи (позов,
клопотання, скарга тощо).
2. Дистанційне консультування. Під дистанційним консультуванням
розуміються відповіді на звернення громадян за допомогою електронної або
звичайної пошти. Звернення надходить в юридичну клініку, передається
консультанту. Протягом певної кількості часу (1-2 тижні) консультант готує
відповідь, відповідь перевіряється куратором клініки і надсилається
громадянину.
Ще більший вплив у життя та розвиток правосвідомості дітей
здійснюється через проведення правопросвітніх занять, які проводять юридичні
клініки серед учнів шкіл та ліцеїв.
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Дуже актуальною є сфера допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам та
іншим малозабезпеченим категоріям громадян яка практично не забезпечена
правовою допомогою, у першу чергу у зв’язку з тим, що вищевказана категорія
громадян з-за недостатнього рівня правової грамотності не тільки не може
реалізувати свої права, але навіть і не знає про них. Наша юридична клініка
мала також досвід проведення занять у школі зі спеціальними умовами
навчання, де під час проведення батьківських зборів відбулось спілкування на
тему прав та обов’язків батьків та захисту їх дітей. Під час занять присутні були
ознайомлені з основними положеннями щодо захисту прав дітей таких
нормативно-правових документів як: Конституція України, Конвенція про
права дитини, Сімейний Цивільний Кримінальний кодекси, Кодекс України про
адміністративні правопорушення, Закони України «Про освіту» та «Про
охорону здоров’я». Окремо були роз’ясненні відповідні норми, стосовно
відповідальності батьків за дітей.
Вважаємо, що для якісного розвитку дитини, дотриманні її прав, свобод
та законних інтересів необхідно забезпечити комплексну увагу з боку держави,
суспільства, науковців, педагогічних працівників і, насамперед, батьків.
Список використаних джерел:
1. Бідність та нерівні можливості дітей в Україні / [Л. М. Черенько, С. В.
Полякова, А. Г. Реут та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та
соц. дослідж. НАН України, Дитяч. фонд ООН (ЮНІСЕФ), Укр. центр соц.
реформ, 2009. – 288 с.
2. Дакал А.В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної
політики щодо захисту прав дітей в Україні / А.В. Дакал . – [Електронний
ресурс] : http://www.academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/14.pdf
~ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН
НА ДОСТАТНІ ПРИРОДНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ~
Золотарьова Наталія Іванівна, професор кафедри адміністративної
діяльності Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н, доцент.
Сучасний стан навколишнього природного середовища та екологічна
безпека в Україні є найгострішою соціально-економічною проблемою, яка
стосується кожного громадянина і є проблемою для виживання українського
народу. Навколишнє природне середовище служить умовою і засобом для
існування громадянина, територією, на якій він проживає, просторовою межею
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здійснюваної державної влади, місцем для розміщення об’єктів культурнопобутового призначення й іншою базисною умовою людської життєдіяльності.
Вже з перших законодавчих кроків суверенної України визначено
основи забезпечення екологічних прав людини. Закон України "Про охорону
навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року не лише
проголошує, але й передбачає систему гарантій екологічної безпеки людини,
вносить певну впорядкованість в систему управління в галузі
природокористування. Він закріплює право громадян України на безпечне для
життя навколишнє природне середовище. Це невід'ємне право реалізується
шляхом участі громадян в обговоренні проектів законодавчих актів та інших
рішень в галузі охорони навколишнього середовища; участі в розробці та
здійсненні заходів щодо охорони природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів; об'єднання в громадські природоохоронні
організації; отримання повної і достовірної інформації про стан навколишнього
природного середовища.
Закон надає громадянам України право звертатися до суду з позовом на
підприємства, установи: організації щодо відшкодування збитків, заподіяних
здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне
середовище. Він зобов'язує державні органи надавати всебічну допомогу
громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності та враховувати їхні
пропозиції щодо цього.
У Законі встановлені принципи охорони навколишнього природного
середовища, серед яких: пріоритетність
вимог екологічної безпеки,
гарантування екологічно безпечного становища для життя та здоров'я людей,
екологізація матеріального виробництва тощо.
Виходячи з них були формулюються екологічні права
громадян
України в указаному вище законі:
— право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне
середовище;
— участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо
розміщення та реконструкції об'єктів, які можуть негативно вплинути на стан
— участь у проведенні громадської екологічної експертизи;
— одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього
природного середовища та його вплив на здоров'я населення;
— право на подання до суду позовів на державні органи, підприємства,
установи, організації і громадян про відшкодування збитків, заподіяних
їхньому здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє
природне середовище.
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Однак в Конституції України вказується тільки на природоохоронний
обов’язок громадян України та повноваження органів влади та місцевого
самоврядування щодо забезпечення охорони навколишнього природного
середовища. Нині природні умови існування людини і громадянина наскільки є
складними, що законодавче закріплені їх в законі є необхідним. Тим паче є
необхідність закріпити в Основному Законі Україні – Конституції положення,
що в Україні кожен має право на безпечні природні умови проживання. В
Законі Україні "Про охорону навколишнього природного середовища" розкриті
повноваження об’єднань громадян та органів самоорганізації населення в галузі
охорони природи, поряд з участю у проведенні спеціально уповноваженими
органами перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями
природоохоронних
планів
і
заходів,
ініціюванням
проведення
республіканського та місцевих референдумів з питань охорони навколишнього
природного середовища, треба чітко визначити в яких випадках у
природоохоронній сфері ці референдуми проводяться обов’язково.
~ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС
ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ,
ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ~
Скворцов Сергій Ігорович, здобувач кафедри адміністративної
діяльності Національної академії внутрішніх справ
Науковий керівник: Радзівон С.М., доцент кафедри організації охорони
громадського порядку ННІ №3 НАВС, к.ю.н., доцент.
Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі завжди був актуальною темою для обговорення як в науковому колі, так і
серед практичних працівників Національної поліції. Прийняття Закону України
«Про Національну поліцію» ще раз підтвердило необхідність у дотриманні
основоположних принципів права в діяльності поліцейських. Адже щодня у
своїй практичній діяльності, дільничним офіцерам поліції доводиться
зустрічатися з випадками обмежень прав і свобод людини.
Відповідно до статті 33 Конституції України, кожному, хто на законних
підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування,
вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за
винятком обмежень, які встановлюються законом. Саме такі обмеження
застосовуються до піднаглядних осіб, щодо яких встановлено адміністративний
нагляд. Певній категорії осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі може
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бути заборонено на вихід із власного будинку чи квартири у визначений судом
час. Крім того їм також може бути заборонено на перебування у визначених
місцях району (міста) та заборонено на виїзд чи обмеження часу виїзду в
особистих справах за межі району (міста) [1].
В свою чергу, дільничні офіцери поліції систематично перевіряють та
контролюють поведінку піднаглядного за його місцем проживання. В процесі
здійснення своїх повноважень, поліцейський може зловживати своїм
службовим становищем по відношенню до піднаглядного. Своїми діями,
співробітник Національної поліції може значним чином обмежити в правах
піднаглядного. Адже співробітник поліції у будь який час може заходити та
перевіряти за місцем проживання піднаглядного. Законодавством не
передбачено часовий проміжок, протягом якого поліцейський може перебувати
за місцем проживання у піднаглядного. Саме тому, дільничним офіцерам
поліції слід пам’ятати, що поліцейським за будь-яких обставин заборонено
вчиняти, сприяти або терпимо ставитися до незаконних обмежень прав та
свобод людини.
В статті 7 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, що під
час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод
людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації. Обмеження прав і свобод
людини
допускається
виключно
на
підставах
та
в
порядку,
визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в
обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Здійснення заходів, що
обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета
застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх
застосування [2].
В процесі здійснення адміністративного нагляду за особами,
звільненими з місць позбавлення волі, обмеження прав і свобод піднаглядних
здійснюється відповідно до Конституції та Законів України. Після закінчення
терміну адміністративного нагляду, усі обмеження стосовно піднаглядних
припиняються і тому поліцейським слід звернути увагу на те, що піднаглядні
зможуть знову користуватися усіма правами та свободами, які їм надає
вітчизняне законодавство. Відповідно до Закону України «Про
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» за
наявності підстав для припинення адміністративного нагляду, усі обмеження
припиняються постановою судді. З цього моменту співробітникам
Національної поліції заборонено відвідувати місце проживання колишнього
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піднаглядного з метою перевірки дотримань ним правил адміністративного
нагляду, а також здійснювати інші дії, які обмежують його права.
Отже, враховуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що дотримання
прав і свобод людини відіграє одну з ключових умов під час здійснення
адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
Важливість у неухильному дотриманні прав людини є запорукою виконання
тих цілей та завдань, які стоять перед учасниками адміністративного нагляду, а
саме запобіганню виникнення нових злочинів та здійснення виховного впливу
по відношенню до піднаглядних осіб.
Список використаних джерел:
1. «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі» Закон України від 01.12.1994 / Відомості Верховної Ради
України від 27.12.1994 — 1994 р., № 52.
2. «Про Національну поліцію» Закон України від 02.07.2015
/Відомості Верховної Ради України від 07.10.2015 – 2015 р., №40-41.
3. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії ВР України
28.06.1996) / Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 — 1996 р., № 30.
~ АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЯВІВ
УПЕРЕДЖЕНОСТІ ЗА ОЗНАКАМИ ГЕНДЕРНОЇ, РЕЛІГІЙНОЇ,
ПОЛІТИЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНЦІЇ ~
Панченко Євгеній Вікторович, аспірант заочної форми навчання НАВС.
Науковий керівник: Радзівон С.М., доцент кафедри організації охорони
громадського порядку ННІ №3 НАВС, к.ю.н., доцент.
На сьогодні необхідність проведення превентивної діяльності гостро
необхідна у кожній сфері правоохоронної діяльності, превенція
адміністративних та кримінальних правопорушень першочергове завдання
кожного підрозділу Національної поліції України (далі – НП України). Указане
положення випливає з п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну
поліцію» де прямо вказано на повноваження поліції здійснювати превентивну
та профілактичну функцію, окрім цього воно диктується ситуацією, яка
складається в державі в результаті активних бойових дій на сході, збільшенням
кількості тяжких та особливо тяжких злочинів і правопорушень пов’язаних зі
зберіганням зброї. Вказані положення знайшли своє відображення й у
Постанові Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 «Про затвердження
Положення про Національну поліцію», а також у положенні про Департамент
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превентивної діяльності НП України, Департамент патрульної поліції та інших
за напрямками діяльності.
Превентивна функція правоохоронних органів не виступає самоціллю, її
належна реалізація прямо впливає на зменшення дрібних правопорушення,
швидкість та оперативність виявлення та розслідування злочинів і пошук
правопорушників. На сьогодні розвиток технологій, принципів управління та
аналізу дозволяє здійснювати рівноцінний обсяг заходів направлених на
попередження правопорушень за допомогою меншої кількості сил.
Зазначене положення чітко вказує на необхідність залучення
кваліфікованих осіб, які розуміють сутність та принципи превентивної
практики, вміють та готові нести відповідальність за її належну організацію та
проведення. Відповідальність уповноважених осіб у такому випадку можлива
не за окремим показником ефективності (зменшення злочинів, швидкість
затримання правопорушників), а за комплексом факторів щодо сприянню
забезпеченню безпеки громадян на певній території.
Проте, на сьогодні ми маємо несистемність, брак досконалого аналізу та
дефіцит напрямків у реалізації профілактичної функції компетентними
органами. Окрім цього, ситуація погіршується через ксенофобні прояви на
теренах держави [1], збільшення розшарування населення [2], його активність у
відстоюванні власних поглядів (політичних, релігійних, соціальних) . За таких
обставин поліцейський має бути не тільки юристом але й психологом,
соціальним рефері, зі знаннями специфіки роботи з іноземним сектором,
особами іншої національності, віросповідання тощо.
Ч. 5 ст. 7 Закону України «Про національну поліцію» безпосередньо
вказує на заборону будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або
іншими ознаками. Дане положення міститься і у вимогах до кадрового відбору
осіб на службу ст. 49 указаного Закону [3]. Незважаючи на вказані положення,
правозахисники констатують проблеми з кваліфікацією правопорушень
вчинених на етнічному ґрунті, як таких, що сталися через упередженість осіб,
які їх скоїли.
Непоодинокі випадки вчинення правопорушень по відношенню до
іноземців має сприяти розробці і запровадженню системного підходу до
протидії ксенофобії в Україні, поліпшенню реагування поліції на їх прояви в
суспільстві, зокрема слід:
1. Створити єдину системи обліку іноземців та осіб без громадянства,
що перебувають в Україні та по відношенню до яких вчинено правопорушення.
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2. Систематично покращувати обізнаність працівників правоохоронних
органів із міжнародними зобов’язаннями України з прав людини шляхом
проведення семінарів та тренінгів із залученням провідних вітчизняних та
закордонних фахівців у цій сфері [4].
3. З метою формування у населення гуманного та толерантного
ставлення до іноземних гостей та мігрантів (біженців та осіб, які потребують
захисту в Україні), за допомогою ЗМІ інформувати населення України про
історію, культуру, традиції, мотивацію переселення та проблеми мігрантів,
труднощі їхньої адаптації.
5. Розвивати співробітництво з міжнародними громадськими
організаціями, державними органами іноземних країн з метою вивчення
досвіду, обміну інформацією щодо практики організації роботи з
представниками різних національностей, з протидії поширення правового
екстремізму, застосування зарубіжного досвіду у сфері протидії проявам
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації.
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~ ДОСЛІДЖЕННЯ, ТРУДНОЩІ ВИЯВЛЕННЯ ТА
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Головко Руслана Геннадіївна, здобувач ступеня вищої освіти
«магістр» першого курсу факультету № 1 ННІ № 3 НАВС.
Науковий керівник: Федоровська Н. В., ст. науковий співробітник наукової
лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС
Залежність від інтернету у сучасному суспільстві виступає однією з
основних проблем під вплив якої все частіше підпадають підлітки та молоді
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люди. Для них Інтернет виступає джерелом самоствердження та
самовизначення, адже через обізнаність у нових інтернет-технологіях вони
бачать можливість виокремитися в осередку однолітків.
Підлітковий вік – один з найважчих у житті людини, оскільки саме в цей
період завершується формування особистості в цілому, її ціннісних орієнтацій і
життєвих пріоритетів. Крім того, відбувається активне статеве розвиток, якому
властиво зміни гормонального балансу. А разом з гормонами «скаче» і настрій:
з'являється дратівливість, агресія, плаксивість. Вчорашні діти стають більш
вразливими, вони гостро реагують на, здавалося б, пересічні речі. Тому, коли
вони стикаються з проблемами, то найчастіше попросту втрачаються, оскільки
не мають досвіду вирішення складних життєвих ситуацій. У особливо ранимих
і чутливих підлітків у таких випадках можуть виникнути думки про суїцид.
За статистикою самогубство найчастіше роблять підлітки у віці від 10
до 14 років. Помилково думати, що суїцид серед підлітків – доля вихідців з
неблагополучних сімей. Найчастіше до такого деструктивної поведінки схильні
діти із зовні благополучних сімей. Але що ж штовхає їх на такий жахливий крок?
Психологи вважають що найчастішими причинами підліткового суїциду
стають:
Нерозділене кохання. Розумні аргументи про те, що «таких буде ще
мільйон» не сприймаються, дитині все одно, що буде в майбутньому, він живе
тут і зараз. Підлітки схильні до максималізму, їм потрібно все або нічого. Якщо
вони не можуть отримати бажаного, не рідко вибирають «нічого».
Безсилля. Якщо підліток потрапляє в складні обставини, боротися з якими
він не в змозі, він може вибрати суїцид як спосіб вирішення своєї проблеми.
Залучення уваги. Якщо дитина самотній і обділений увагою, він може
спробувати залучити його до себе таким ось чином.
Відчуття власної непотрібності. З ним найчастіше стикаються вразливі
підлітки, з тонкою душевною організацією. Їх складний внутрішній світ важко
зрозуміти дорослим, однолітки не приймають його і вважають «білою вороною».
Підлітковий суїцид може бути як спланованим, продуманим, так і
спонтанним, афектним. Часто йому передують такі прояви:
Дитина замкнутий, у нього немає друзів і він не відвертий з батьками.
У дитини раптом з'являється апатія і байдужість до всього.
Дитина схильна до іпохондрії, придумує собі «страшні» хвороби.
Дитина малює в уяві картини і питає про те, що буде, коли він помре.
Дитина раптом починає роздавати друзям і знайомим дорогі для нього речі.
Всі ці ознаки є тривожними симптомами. Часто це свідчить про те, що
підліток вже все вирішив і тепер планує і обирає нагоду.
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Не так давно, на сторінках у соціальних мережах з'явилися групи, в яких
кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубств. Називаються такі
ігри по-різному «Синій кит», «Тихий дім», «Розбуди мене в 4:20», «f57» та
інші. Яку б назву не мала ця гра, вона смертельно небезпечна, у в фіналі якої
діти можуть скоїти самогубство.
Небезпечна гра прийшла на територію України з Росії, де на час коли
вона з’явилася у нашій державі, за офіційними даними, наклали на себе руки
вже 16 підлітків. Правоохоронні органи б'ють на сполох. Адже блокування цих
груп, які мають такі романтичні і загадкові назви не допомагає. Торік російські
правоохоронці вирахували та затримали найбільш активних модераторів цих
груп, проте це не допомогло.
Групи, в яких пропагандують суїцид, еволюціонують - тепер підлітків
заманюють пропозиціями зіграти у смертельну гру. Згадки про неї з'являються
тепер і в Instagram, де з хештегами #синійкит і #яугрі, та публікують картинки з
китами і текстом "розбуди мене о 4:20".
Фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини
асоціюються у них зі свободою. Ці кити можуть літати, і цим, можливо,
пояснюється те, що цей вид ссавців - один із небагатьох, представники якого
добровільно можуть звести рахунки з життям. Тому у всіх шанувальників "моря
китів" і "тихих будинків" на особистих сторінках зображені відео або малюнки
з китами, що літають", - повідомили у Департаменті кіберполіції України.
Остаточно забороняти доступ до Інтернет-мережі молодій людині – не кращий
варіант, адже у сучасному світі прослідкувати за всіма діями просто нереально.
І це тільки викличе у дітей більший інтерес. Заборонений же плід – солодкий.
Батькам слід більше часу приділяти своїм дітям, цікавитися їхнім життям,
їхніми інтересами та їх проблемам, щоб вчасно допомогти розібратися та разом
знайти найкращий вихід. На фоні усього цього багато психологів рекомендують
провести розмову про те: «що я переживаю за твоє життя і здоров’я, що ти для
мене цінний, що ти для мене важливий, що ти єдине, що є в моєму житті,
найдорожче, найцінніше», що підлітки мали над чим замислитися перед
прийняттям фатального рішення. Також варто бодай глянути, на які групи
підписане чадо у соцмережах та чи нема ім’я вашої дитини у списку активних
користувачів смертельних спільнот, який оприлюднили кіберполіцейські.
Звичайно на кожну дію є своя протидія. Проти нашестя «синіх китів» у
соцмережах активізувався рух «антикитів», вони активно використовують
хештеги «антикит», «антигра», «ядельфін», «небудименев4.20», «антидім» та «я
за життя». Не стоять осторонь і блогери, які знімають соціальні ролики та
закликають підлітків не гратися із своїм життям.
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~ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ ~
Чорнобривцева Юлія Ігорівна, здобувач ступеня вищої освіти
«магістр» першого курсу факультету № 1 ННІ № 3 НАВС.
Науковий керівник: Куліков В.А., завідувач кафедри організації охорони
громадського порядку ННІ №3 НАВС, к.ю.н., доцент.
Питання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, на мою
думку, завжди буде актуальним, як у нашій країні, так і за кордоном, так як
міграційні процеси із року в рік проходять більш інтенсивно, у зв’язку з чим в
Україні проживають також іноземні громадяни та особи без громадянства.
Міжнародні зв’язки України, співробітництво з іншими державами лише
розширюється, тому останнім часом питання правового статусу іноземців та
осіб без громадянства набуло загальносуспільного масштабу і політичного
значення. Тому ця тема все частіше розглядається в науковій літературі і є
досить дискусійною.
Гарантії прав і свобод людини і громадянина є незамінним елементом їх
конституційного статусу, адже зрозуміло, що вони потребують високого рівня
захищеності для ефективного впровадження в життя.
Конституція України у ч.2 ст.3 проголошує, що права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав
і свобод людини є головним обов’язком держави. Тобто, закріпивши на
найвищому нормативному рівні це положення, держава створює основу, на базі
якої права людини не лише утверджуються, але і створюються дієві механізми
забезпечення прав, метою яких виступає можливість кожної окремою людини
ефективно втілювати у повсякденне життя свої права [1, С.559].
Під гарантіями конституційних прав і свобод людини і громадянина
прийнято розуміти систему умов і засобів, юридичних механізмів забезпечення
належної реалізації визначених Конституцією та законами України прав і
свобод людини і громадянина. Поняття гарантій забезпечення прав і свобод
людини і громадянина стосується також іноземців і осіб без громадянства.
Адже ці основоположні поняття слугують першоосновою добробуту кожної
людини. Тому я розгляну це поняття у єдності та у відношенні до кожної
людини загалом.
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Система забезпечення прав і свобод людини і громадянина, як і будь-яка
інша система, має певну структуру. Тобто, система забезпечення прав і свобод
людини та громадянина складається з чотирьох підсистемних елементів, а саме:
1. Інституційне забезпечення.
2. Правове забезпечення.
3. Ресурсне забезпечення.
Система гарантій прав і свобод людини і громадянина діє тільки за
умови взаємодії усіх її елементів, тобто їхня діяльність відбувається в чіткій
залежності один від одного, тобто без ефективного функціонування одного з
цих елементів усі інші не мають можливості виконувати покладені на них
функції. Враховуючи взаємовплив елементів системи, при наявності певних
змін в одному з них, усі інші теж змінюються. Кожен з цих елементів має свої
особливості:
Інституційне забезпечення прав і свобод людини та громадянина
включають у себе діяльність державних і недержавних органів та організацій,
які створюють сприятливі умови, охороняють, захищають від правопорушень
конституційні політичні права і свободи та беруть участь у відтворенні
порушеного права. До органів державної влади загальної компетенції, що
організаційно забезпечують реалізацію прав людини, відповідно до конституції
України належать: Верховна Рада як представницький та єдиний орган
законодавчої влади (ст.75, 85 КУ); Президент України, який є гарантом
додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина (ст.102
КУ); Кабінет Міністрів України, що вживає заходів щодо забезпечення прав і
свобод людини і громадянина (п.2 ст.116 КУ); суди загальної юрисдикції
(Розділ VІІІ), які мають бути надійним гарантом праві і свобод особи, у тому
числі у конфліктних ситуаціях, що виникають між громадянином і державою;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який здійснює
парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина (ч.3 ст.55, ст.101 КУ), сферою діяльності якого є
відносини між громадянином і державою; прокуратура України здійснює
представництво інтересів громадян у суді у випадках, визначених законом (п.2
ст.21 КУ); місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують
додержання прав і свобод громадян (п.2 ст.119 КУ); особливу роль у процесі
гарантування прав і свобод Конституційний Суд України (ст.147 КУ),
міжнародні судові установи (ч.4 ст.55 КУ).
Основи правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина
закріплені насамперед в Конституції України, крім того воно включає в себе
законодавчі акти України, які закріплюють права і свободи людини і
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громадянина, та міжнародно-правові акти в галузі прав людини, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Крім того цей вид
гарантій поділяється також на матеріальні (закріплення основних принципів
правового статусу особи, окремих прав та свобод людини і громадянина,
конституційних гарантій їх здійснення і Основному Законі) та процесуальні
(включають особливий нормативно-правовий засіб забезпечення прав особи юридичну відповідальність) [2, С. 204].
Ресурсне забезпечення прав і свобод людини та громадянина
складається з таких елементів як матеріально-технічне, фінансово-економічне,
кадрове, наукове та інформаційне забезпечення.
Гарантії прав і свобод людини і громадянина являють собою сукупність
різних факторів в економічній, політико-правовій, культурній та інших сферах
життя суспільства, що створюють максимум можливих на даному етапі
розвитку суспільства і держави умов та передумов для реальної реалізації прав і
свобод людини та громадянина. Вони тісно взаємодіють між собою і
взаємодоповнюють один одного, саме тому забезпечення прав і свобод людини
та громадянина доцільно розглядати через систему, яка спрямована на
досягнення забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Список використаних джерел:
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~ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ І ПІДРОЗДІЛІВ
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРОТИДІЇ
ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ~
Левченко Катерина Борисівна – доктор юридичних наук, професор,
президент Громадської організації «Ла Страда – Україна»
Підрозділи превентивної діяльності відіграють важливу роль в протидії і
попередженні ґендерно зумовленому насильству, зокрема насильству в сім’ї.
Злочини та правопорушення, які є виявами ґендерно зумовленого насильства є
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достатньо поширеними в суспільстві. Водночас існуюча статистика як поліції,
так і соціальних служб та громадських організацій не відображає масштабів
явища, а система кримінального правосуддя не забезпечує ефективного
реагування на такі злочини та правопорушення та ефективне покарання
злочинців та захист постраждалих.
За даними дослідження Фонду народонаселення ООН про поширеність
насильства щодо жінок та дівчат, в Україні щороку приблизно 1 850 000 жінок
віком 15–49 років зазнають ДН [ 1, c. 32]. Проте поліцією, наприклад, у 2015
році було зареєстровано лише 83 740 звернень про адміністративні
правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП (насильство в сім’ї). Інший
приклад: з 1 049 випадків зґвалтування, повідомлених у поліцію впродовж 2016
року, за вказаний період було засуджено на виході з ланцюга правосуддя лише
61 ґвалтівника [2, с. 27].
За висновками дослідження «Практика кримінального правосуддя і
насильство щодо жінок. Оцінка готовності системи кримінального правосуддя
України забезпечити виконання зобов’язань, пов’язаних з ратифікацією
Стамбульської конвенції» 1, яке було проведене в 2016-2017 рр. громадською
організацією «Ла Страда – Україна» при підтримці Женевського центру
демократичного контролю за збройними силами (DCAF) причинами такої
втрати даних та неефективного реагування на факти насильства є не тільки
недостатній рівень усвідомлення постраждалими факту насильства та недовіра
до правоохоронних органів, але й низький рівень індивідуальної та
інституціональної спроможності самих працівників та підрозділів в цілому до
протидії ґендерно зумовленому насильству, зокрема, в сім’ї.
Від правоохоронних органів, в тому числі поліції, очікується
забезпечення притягнення кривдників до відповідальності за вчинені злочини, а
також запобігання злочинам за рахунок стримувальної політики судового
переслідування та покарань. Однак зазначене дослідження дало можливість
1

Під час дослідження використовувався комплекс методів збору інформацію, що дало
можливість подальших висновків та узагальнень: збір наявних даних і статистики; збір
кількісних та якісних даних шляхом анонімного опитування 388 співробітників поліції, 106
прокурорів та 169 суддів; аналіз 925 судових рішень, ухвалених у 2015 році у справах про
адміністративні та кримінальні правопорушення щодо НЖ/ДН; моніторинг 77 судових
слухань першої інстанції у справах, пов’язаних з НЖ/ДН, у районних судах Києва і Харкова;
аналіз 109 дзвінків осіб,постраждалих від НЖ/ДН, на Національну «гарячу лінію» з
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації; мета
аналізу – оцінка рівня задоволеності постраждалих від НЖ/ДН реагуванням поліції на їхні
звернення; проведення 20 глибинних інтерв’ю з працівниками та управлінцями системи
кримінального правосуддя, юристами центрів безоплатної вторинної правової допомоги, а
також експертами міжнародних та громадських організацій, які працюють у сфері протидії
НЖ/ДН.
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виявити три індикатори неефективності, які, зрештою, призводять до
практичної безкарності кривдників. Це: (1) неповідомлення: система
кримінального правосуддя неспроможна охопити більшість випадків такого
насильства; (2) втрата справ: у більшості випадків ґендерно зумовленого
насильства, в тому числі, насильства в сім’ї, повідомлених у поліцію,
провадження в системі кримінального правосуддя припиняються і не приводять
до засудження; та (3) нестримувальна практика винесення вироків. Таке
неефективне реагування системи кримінального правосуддя на факти ґендерно
зумовленого насильства, в тому числі, насильства в сім’ї, призводить до
високого рівня повторних злочинів, а також сприяє підтриманню суспільного
середовища, яке створює умови для скоєння цих видів злочинів та
правопорушень [2, с. 7]. Крім того, вона штовхає самих потерпілих від
насильства до застосування сили проти своїх кривдників, що обертається в
чисельних випадків скоєння ними самими злочинів при перевищенні меж
необхідної самооборони або в стані афекту2. Саме тому підвищення
індивідуальної та інституціональної спроможності працівників та підрозділів
поліції превенції є край актуальним та необхідним.
Дослідження виявляє і напрями такої роботи. Так, індикатором низької
індивідуальної спроможності працівників поліції протидіяти насильству, є
поширені серед них ґендерні стереотипи та упередження, негативне ставлення
до постраждалих від насильства: 39 % опитаних працівників поліції вважають
насильство в сім’ї особистою справою; 59 % - що жертви зґвалтування інколи
самі відповідальні за те, що з ними сталося; а 58 % - що більшість випадків
насильства в сім’ї, про які повідомляється в поліцію, є неправдивими
повідомленнями [2, c. 37]. Тож руйнування таких стереотипів шляхом
проведення навчань, спрямованих не тільки на підвищення рівня знань та
формування навичок протидії, але й світоглядні зміни є край необхідним.
61% поліцейських, 80% прокурорів та 88% суддів вказали, що
потребують додаткового навчання щодо національного законодавства з питань
ґендерно зумовленого насильства. Так, якщо працівники системи
кримінального правосуддя знають про існування Конвенції Ради Європи із
запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу із
Досвід роботи автора в Комісії при Президенті України з питань помилування показав, що
приблизно сорок відсотків звернень до Президента, які розглядає Комісія подається жінками.
З них майже дев’яносто відсотків – ситуації, в яких жінки вбили свого чоловіка, партнера,
колишнього партнера після того, як протягом тривалого часу потерпали від насильства від
нього (здебільше фізичного, психологічного), або де поштовхом до скоєння злочину
вбивства стало сексуальне насильство над жінкою.
2
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цими явищами (Стамбульської конвенції) [3], то вони фактично не ознайомлені
з її змістом. І це при тому, що знання та навички, необхідні поліцейським
мають базуватися на принципах та підходах Стамбульської конвенції і
включати до себе (але не обмежуватися цим) – розуміння міжвідомчої співпраці
та інтегрованої політики, знання суб’єктів, з якими їм потрібно співпрацювати
та їх повноважень, інформацію стосовно організацій та інституцій для
профілактики та боротьби з насильством та забезпечення постраждалих від
нього підтримкою ( 45% офіцерів поліції, 72% прокурорів, 87% суддів не мають
такої інформації) [1, c.47 ].
Нестача індивідуальних спроможностей працівників поліції виявляється
у браку загальної інформації і знань стосовно насильства, а також браку
технічних навичок, необхідних для ефективного та результативного розгляду
таких справ. Працівники поліції виявляють низьку здатність взаємодіяти з
постраждалими від насильства, уникаючи їх вторинної віктимізації, а також
співпрацювати з іншими установами, що підтверджується і дослідженням
Офісу Верховного Комісару ООН з прав людини: «Для налагодження відносин
з особами, які пережили насильство, особливо якщо насильство мало місце
нещодавно, необхідно пройти відповідну психологічну підготовку та вміння
надавати психологічну підтримку. Спосіб, у який поліція збирає свідчення
жертв, може бути особливо травматичним для них і перешкоджати їхнім
пошукам справедливості» [4, c.29] .
Крім того поліцейські мають обмежені можливості у зборі доказового
матеріалу та забезпеченні міжвідомчої координації під час розслідування.
Зокрема, протоколи, направлені до суду, не завжди дозволяють суддям
виносити рішення за ними відповідним чином через брак необхідної інформації
(в 15 % справ, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї). Таким чином,
актуальним
є
проведення
інституціалізованих,
спеціалізованих
тренінгах,спрямованих на зміну ставлення. Для уникнення епізодичності та
залежності від проектів, навчальні заклади, відповідальні за освіту
поліцейських, мають
вживати заходів для систематизації навчання та
включення тематики протидії гендерно зумовленому насильству в освітні
програми. Поліцейські потребують спеціалізованої підготовки з особливим
акцентом на управлінні ризиками, проведенні допитів та взаємодії з
постраждалими, кривдниками та свідками, міжвідомчій співпраці та слідчих
техніках. Розробка спеціалізованої професійної підготовки з питань ґендерно
зумовленого насильсвта для працівників системи кримінального правосуддя,
має стати пріоритетом.
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Що стосується інституційних спроможностей, то наявне інституційне
середовище не створює сприятливих умов для ефективного та результативного
розгляду справ з ґендерно зумовленого насильства, зокрема, насильства в сім’ї,
працівниками поліції та системи кримінального правосуддя в цілому. Для
поліцейських працівників не існує достатньої кількості практичних документів
(інструкцій,рекомендацій), які могли б допомогти їм у прийнятті рішень чи
виконанні специфічних завдань щодо ґендерно зумовленого насильства, в тому
числі насильства в сім’ї, котрі часто є технічними і вимагають спеціальних
інструментів та знань. Водночас брак персоналу3 та інфраструктури4 створює
інституційне середовище, де працівники системи кримінального правосуддя не
в змозі надавати послуги з урахуванням інтересів жертви. Це сприяє тому, що
звернення з приводу насильства стає травматичним для постраждалих і
позбавляє їх можливості добитися справедливості.
Тож, розробка керівних принципів (інструкцій/протоколів, алгоритмів та
процедур) для забезпечення узгодженого та послідовного реагування на факти
насильства, а також збільшення людських ресурсів та інфраструктури є
необхідними практичними кроками для ефективного реагування на факти
насильства.
Список використаних джерел:
1. Фонд народонаселення ООН. Дослідження поширеності насильства
щодо дівчат та жінок. Київ, 2014. – Електронний ресурс. Режим доступу:
URL:http://www.unfpa.org.ua/publications/470.html

2. Практика кримінального правосуддя і насильство щодо жінок. Оцінка
готовності системи кримінального правосуддя України забезпечити виконання
зобов’язань, пов’язаних з ратифікацією Стамбульської конвенції./ А. Лаферте,
К. Левченко, К. Черепаха, М. Легенька, М. Соке-Жюглар. За ред.: Хезер
Хухтанен. /DCAF, «Ла Страда–Україна». Київ: Агентство «Україна», 2017.
3. Конвенція Ради Європи із запобігання насильства щодо жінок та
домашнього насильства та боротьбу із цими явищами. – Електронний ресурс.
Режим доступу: www.ligazakon.ua
4. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.Conflictrelated Sexual Violence in Ukraine, 14 March 2014 to 31 January 2017. – Електронний
ресурс. Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportCRSV_EN.pdf.
На 3 жовтня 2016 року, за оцінками, поліцейським силам України бракувало 18 875
поліцейських.
4
Так, дослідження Офісу Верховного комісара ООН з прав людини, також наголошують, що
поліцейські дільниці не обладнані інфраструктурою для проведення офіцерами
конфіденційних інтерв’ю [4].
3
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~ НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ
ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КАНДИДАТІВ ПІД ЧАС
ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ~
Білик Вадим Миколайович – доцент кафедри адміністративної
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.
На території України постійно відбуваються місцеві вибори, одним з
етапів виборчого процесу яких є висування та реєстрація кандидатів у депутати
місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища.
Так, згідно зі статтями 38-40 Закону України «Про місцеві вибори»
відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати в
багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному
виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища за умови подання до комісії передбачених цими
положенням Закону документів, зокрема, декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата відповідно до ст. 45
указаного Закону [1].
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про місцеві вибори»
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
рік, що передує року початку виборчого процесу, подається вказаними
кандидатами за формою, встановленою Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції» [1].
Водночас Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
втратив чинність згідно із п. 4 Прикінцевих положень Закону України «Про
запобігання корупції» [2].
Отже, встановлена Законом України «Про місцеві вибори» процедура
подання декларації кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на
посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища для їх
реєстрації передбачає застосування норм Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», який втратив чинність [3].
Відтак положення Закону України «Про місцеві вибори», які
передбачають подання кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на
посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,
потребують внесення відповідних змін. На сьогодні порушене питання
залишається невирішеним.
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Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли
вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи [4].
Також Законами України «Про вибори Президента України» (статті 50,
51) [5], «Про вибори народних депутатів України» (статті 54, 55, 57) [6]
передбачено подання кандидатами на пост Президента України, кандидатами в
народні депутати України до Центральної виборчих комісії для їх реєстрації
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, за формою,
визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» [2].
Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання
корупції» подання таких декларацій здійснюється шляхом їх заповнення на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за
встановленою цим агентством формою.
Відповідно до затвердженої рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3 Форми декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний
персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної
форми [7]. Паперова копія декларації не подається.
У зв’язку з цим виникла правова невизначеність щодо форми такої
декларації для її подання вищевказаними кандидатами разом з іншими
документами, необхідними для їх реєстрації.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 52 Закону України «Про вибори Президента
України» [5], п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про вибори народних депутатів
України» [6], п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про місцеві вибори» [1] відсутність
передбачених указаними Законами документів для реєстрації особи відповідним
кандидатом, є підставою для відмови в реєстрації такого кандидата.
Крім того, за умови відкритого доступу до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції постає питання доцільності публікації Центральною
виборчою комісією відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України «Про вибори
Президента України» [5] декларацій кожного кандидата на пост Президента
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України в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що потребує значних
витрат коштів Державного бюджету України.
Висновок: Отже, з метою недопущення порушень виборчих прав
громадян України, зокрема під час організації підготовки і проведення місцевих
виборів, які постійно відбуваються в Україні, наразі існує нагальна необхідність
усунення правової невизначеності, прогалин у законодавстві в частині
врегулювання питання подання декларації відповідними кандидатами для їх
реєстрації.
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~ ПРОБЛЕМА НАДАННЯ
ПЛАТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ~
Білик Людмила Леонідівна – головний спеціаліст управління
муніципального розвитку Житомирської міської ради, здобувач кафедри
адміністративної діяльності НАВС.
Науковий керівник: Братель Сергій Григорович – професор кафедри
адміністративної діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.
Перша помітна зацікавленість держави сферою адміністративних послуг
виявилися у лютому 2006 році в схваленій Кабінетом Міністрів України
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Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади.
У Концепції Урядом було зафіксовано теоретичні аспекти доктрини
адміністративних послуг та визначено основні задачі [1].
На жаль, більшість заходів Концепції та плану заходів залишились
невиконаними. Наступний сплеск уваги Уряду до сфери адміністративних
послуг стався у 2009 році. Кабінет Міністрів у пошуках додаткових ресурсів
звернувся до тематики платних державних послуг. З даного питання майже
щомісяця видавалися акти Кабміну, починаючи від Розпорядження «Про
заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг» від
25.02.2009 р. № 251 та Постанови «Деякі питання платних державних послуг»
від 11.03.2009 р. № 234. При цьому Кабінет Міністрів не піднімав питання
якості послуг. Ключове питання, що озвучувалося Урядом, - куди йдуть гроші
за надання цих послуг? Відтак Кабінетом Міністрів пропонувалося кілька
основних заходів:
- спрямування усіх коштів за державні платні послуги до державного
бюджету;
- заборона передачі повноважень з надання державних платних послуг
суб’єктам господарювання;
- ліквідація суб’єктів господарювання, утворених для надання
державних платних послуг.
Через заплутаність вживаної Урядом термінології та невизначеність
предмету регулювання ухвалених рішень і законопроектів, був ризик появи
додаткових нормативно-правових актів (першим є Закон України «Про
оподаткування прибутку підприємств»), які підтримуватимуть практику
надання різних платних послуг та подрібнення однієї адміністративної послуги
на декілька окремих платних послуг.
Як показовий, можна навести приклад з «переліком платних послуг», які
можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ
України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 04.06.2007 р. № 795.
Серед цих послуг є все, починаючи від технічного огляду автомобілів та
термінового оформлення паспорта для виїзду за кордон, до ксерокопіювання.
Кількість таких послуг відповідно до переліку для МВС є більше ста. А такий
перелік має не лише МВС, а багато інших органів виконавчої влади зі своїми
підприємствами та установами. Зацікавленість органів влади у прийнятті таких
переліків обумовлюється фінансовим інтересом, оскільки кошти від надання
таких платних послуг використовувалися тими ж суб’єктами, що їх заробляють.
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При наданні платних послуг є дійсно серйозна проблема, пов’язана з
багатоманітністю структур (органів, підприємств, установ тощо), через які
надаються такі послуги. Як наслідок, громадяни змушені суттєво
переплачувати за адміністративні послуги. Більшість громадян робить такі
платежі навіть не підозрюючи, що ці платежі є необов’язковими [2].
Найбільша кількість посередників зосереджена навколо МВС,
Державного агентства земельних ресурсів та Міністерства юстиції.
Ненормально також, коли певні адміністративні послуги формально
закріплені за органами влади, а потім завдяки незрозумілим механізмам
паралельно надаються і різними підприємствами.
Цікаво також відзначити, що Урядом було надано завдання переглянути
розміри плати за надання платних послуг та привести їх у відповідність з
мінімальними витратами, необхідними для їх надання. З одного боку, це
означає, що по окремих адміністративних послугах розмір плати має бути
зменшено, адже їх вартість є завищеною. З іншого боку, у разі проведення
непопулістської політики, щодо багатьох адміністративних послуг це мало б
призвести до підвищення розмірів плати [3].
Отже, навіть побіжний огляд ініціатив Уряду засвідчив, що прості та
фрагментарні відповіді на складні питання не є ефективними. Необхідним є
впровадження системних заходів, що забезпечать реформування всієї сфери
публічних послуг.
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~ СТАТТЯ 173 КУпАП В РОЗРІЗІ
ПОРУШЕННЯ ПРАВОПОРУШНИКОМ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
ВІДНОСНО ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ~
Маєвська Заріна Вікторівна – слухач 6 курсу Вінницького відділення
навчально-наукового інституту заочного навчання №4 НАВС, ст. інспектор з
особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань контролю за
дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення
прав людини Національної поліції України.
Вже багато десятиліть Україна тримає курс демократичних змін та
євроінтеграції. Високорозвинені країни показують приклад цивілізованої
співпраці між владою та громадянами. Одним із важливих аспектів є показник
довіри до поліції, невідворотності покарання та правосвідомості громадян.
Конституція України закріплює рівність всіх людей незалежно від їх
походження, соціального чи економічного статусу, раси і т.д. Ст. 3 Конституції
України каже: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1,с.5], а ст. 21
КУ: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними» [1,с.9].
Важливим нормативно-правовим актом у сфері дотримання прав
людини за забезпечення безпеки є Закон України «Про Національну поліцію».
Згідно ст. 2 ЗУ «Про Національну поліцію» завданнями поліції є надання
поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які
з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних
ситуацій потребують такої допомоги. [2,с.3]
Ст. 18 ЗУ «Про Національну поліцію» основними обов’язками
поліцейського є:
1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів
України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність
поліції, та Присяги поліцейського;
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2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог
нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів
керівництва;
3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;
4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу
особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також
особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для
їхнього життя чи здоров’я;
5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у
зв’язку з виконанням службових обов’язків;
6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що
унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній
посаді [2,с. 9].
При взаємодії цих НПА можна зробити висновок, що для працівника
поліції кожна людина є рівна перед законом і права кожної людини не мають
бути порушені.
При вченні протиправних дій щодо поліцейського застосовуються
спеціальні статті, такі як ст. 342 ККУ «Опір представникові влади, працівникові
правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві», де
опір це активна фізична протидія здійсненню відповідними працівниками своїх
обов'язків, ст. 343 ККУ «Втручання в діяльність працівника правоохоронного
органу», де вплив може проявлятися в умовлянні, шантажуванні потерпілого,
погрозі відмовити у наданні законних благ, а також у будь якій іншій формі і
т.п. [3,с.154].
При вчиненні адміністративного правопорушення за описом ст. 173
«Дрібне хуліганство - дрібне хуліганство це нецензурна лайка в громадських
місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують
громадський порядок і спокій громадян», такого спеціального суб’єкту як
працівник поліції немає [4,с.140].
Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері
громадського порядку. Громадський порядок - це обумовлена потребами
суспільства система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами
система відносин, що складаються у громадських місцях в процесі спілкування
людей, і яка має на меті забезпечення спокійної обстановки суспільного життя,
нормальних умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних
органів, а також підприємств, установ та організацій. Відмінною особливістю
дрібного хуліганства від хуліганства, що наказується в кримінальному порядку,
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є те, що воно не має характеру грубого порушення громадського порядку, яке
причиняє суттєву шкоду суспільним відносинам, правовим та законним
інтересам громадян. Дрібне хуліганство необхідно відрізняти від таких схожих
дій, як самоправство, приниження гідності, нанесення побоїв, або інших
проступків, які мають наслідком адміністративну відповідальність (поява у
нетверезому стані у громадських місцях, порушення правил руху і т. ін.).
Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП,
полягає у нецензурній лайці в громадських місцях, образливому ставленні до
громадян та інших діях, що порушують громадський порядок і спокій
громадян.
Найбільш розповсюдженою формою дрібного хуліганства є нецензурна
лайка у громадських місцях, під якою необхідно розуміти найбільш цинічні
лайки, що належать, як правило, до сфери статевих відносин, непристойні
висловлювання, один із найогидніших різновидів словесної брутальності.
Іншою формою цього правопорушення є образливе ставлення до громадян, під
яким необхідно розуміти докучливу поведінку, пов'язану з образливими діями,
що зневажають честь і гідність людини та утискають будь-чию волю, до того ж
у грубій розв'язній манері. Це може бути: хапання за одяг, насильницьке
утримання за руки, демонстративне зривання головного убору, вимога дати
цигарку або пускання в обличчя диму від неї, непристойна пропозиція дівчині
та інші подібні дії. Для всіх цих випадків характерним є ігнорування волі та
бажання оточення, прагнення нав'язати свою волю, а точніше свавілля.
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини
у формі прямого або непрямого умислу. Особа усвідомлює, що її дії
протиправні, вона передбачає, що в результаті їх здійснення будуть порушені
громадський порядок і прагне до цього. Елементом суб'єктивної сторони
дрібного хуліганства є також мотив задоволення індивідуальних потреб
самоствердження шляхом ігнорування гідності інших людей.
Незважаючи на це, має місце відсутність спеціальної норми та
відповідальності за образу честі та гідності працівника поліції, що в подальшому
підриває довіру та авторитет поліції загалом. Це здійснюється через ЗМІ та
Інтернет ресурси. Громадяни, споглядаючи на відсутність механізму протидії
таким провокаційним діям відносно працівників поліції, втрачають повагу до
органу поліції, як до такого, що не може себе захистити не кажучи вже про
інших громадян. Хоча, згідно ст. 17 ЗУ «Про Національну поліцію»
поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського,
проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне
звання поліції. Звідси можна зробити висновок, що поліцейський це перш за все
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громадянин України, права та свободи якого має бути захищено на рівні з
іншими людьми, а потім вже спеціальний суб’єкт. [2,с.9].
Працівник поліції уповноважений застосовувати до особи, яка чинить та
після неодноразового заклику не припиняє чинити адміністративне
правопорушення, ст. 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню
або вимозі працівника поліції, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця»[4,с.146].
Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері
забезпечення громадського порядку та суспільної безпеки, також у сфері
державного управління.
Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою
статтею, полягає у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі
працівника поліції при виконанні ним службових обов'язків, а також вчинення
таких самих дій щодо члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в
охороні громадського порядку.
Нецензурні висловлювання чи лайка до працівника поліції також має
підпадати під ст. 173 КУпАП, як образа честі та гідності людини. В іншому
випадку заклик працівника поліції про припинення адміністративного
правопорушення згідно ст. 173 КУпАП не буде законною вимогою чи
розпорядженням у зв’язку із відсутністю складу адміністративного
правопорушення.
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~ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ ~

Квітка Я.М. – професор кафедри адміністративної діяльності органів
внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н., доцент.
Найважливіший період у житті людини – дитинство. Саме в цей час вона
формується фізично, психічно, інтелектуально, набуваючи усіх потрібних
знань, умінь і навичок. У переважній більшості випадків саме вони визначають
якість усього подальшого свідомого життя людини.
В сучасному міжнародному праві загальне визнання дістало положення
про те, “що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує
спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до,
так і після народження”. Потреба в такому особливому захисті дитини вперше
була проголошена у Женевській декларації прав дитини 1924 р., а потім
визнана в Загальній декларації прав людини 1948 р. та закріплена в
Міжнародному пакті про громадські і політичні права 1966р. (ст. 23 і 24), в
Міжнародному пакті про економічні соціальні та культурні права (ст. 10), в
Конвенції про права дитини 1989 р. тощо Більше того, склалися міжнародні
стандарти прав людини – загальнообов’язкові уявлення про мінімальні
стандарти поведінки з людьми у демократичному цивілізованому суспільстві,
які закріплені в універсальних міжнародно-правових актах і відображають
узагальнений акумульований досвід людства. Закріплення таких узагальнених
стандартів у національному законодавстві дозволяє реалізувати ідею єдності
людства, яка потрібна для його виживання.
Загальноприйнятим у міжнародному праві є віднесення до дітей всіх
фізичних осіб до 18 років. Це закріплено у ст. 1 Конвенції про права дитини, в
якій під дитиною розуміється “кожна людська істота до досягнення 18-річного
віку” [ 4, с.45]. Якщо за законом, застосованим до даної особи, вона не досягає
повноліття раніше”. Таким чином, норма міжнародного права встановлює 18річний ліміт і в той же час припускає можливість зниження цього ліміту
національним законодавством, але тільки законом, а не будь яким іншим
обов’язковим правилом.
Конвенція про права дитини є найголовнішим в історії прийнятим
договором про права людини. Сьогодні становище дітей майже в кожній країні
може поліпшитися в результаті обов’язку урядів цих держав захищати дітей і
стежити за тим, щоб їх права повністю здійснювалися [3. с. 81].
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Конвенція про права дитини стверджує, що всі діти рівні (ст. 2). Цей
керівний принцип пронизує кожне слово документу. Недопущення
дискримінації означає, що всі діти можуть рівною мірою здійснювати свої
права на виживання, розвиток і захист – без винятку на однаковій основі.
У статті 3 говориться, що в усіх діях стосовно дітей, незалежно від того,
чиняться вони державними чи приватними установами, які займаються питаннями
соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими
органами, першочергова увага надається якнайкращому забезпеченню інтересів
дитини [4, с.45].
Стаття 4 Конвенції про права дитини потребує від держав вживати всі
необхідні законодавчі, адміністративні й інші заходи для здійснення прав,
визнаних у Конвенції, і забезпечувати реалізацію економічних, соціальних і
культурних прав дітей “у максимальних рамках ресурсів, яких вона має” [2].
До прийняття Конвенції турбота про дітей розглядалась з точки зору
послуг тим, хто їх потребує. У Конвенції ж визначається нова концепція, де
забезпечення піклування і захист – це право, а не питання благодійності.
У Конвенції немає прямої згадки про профілактику дитячої злочинності,
однак багато фахівців вважають, що здійснення цього міжнародного договору в
повному обсязі є найкращим фундаментальним розв’язанням цієї нагальної
проблеми.
Розглянемо тепер інші міжнародно-правові документи. Як вже
зазначалося, питання попередження злочинності серед неповнолітніх завжди
привертало увагу міжнародної громадськості. Восьмий Конгрес рекомендував
Генеральній Асамблеї ООН у грудні 1990 р. прийняв Керівні принципи
Організації Об’єднаних Націй для попередження злочинності серед
неповнолітніх. У самих “Керівних принципах ООН по попередженню
злочинності серед неповнолітніх” підкреслюється, що профілактика
правопорушень серед неповнолітніх є найважливішим аспектом попередження
злочинності в цілому, і людство може виховувати молодь на принципах, які не
дозволяють їй злочинну діяльність [3. с. 38].
Важливим є те, що у цьому документі встановлено стандарти
попередження злочинності серед неповнолітніх, включаючи заходи по захисту
молодих людей, залишених батьками, позбавлених піклування, жертв
зловживань, або які знаходяться в маргінальних умовах, тобто – у групі
“соціального ризику”. Керівні принципи стосуються перед конфліктного етапу,
тобто періоду, коли неповнолітній ще не вступив у конфлікт з законом.
Основною ідеєю цього документу є те, що для попередження правопорушень
серед неповнолітніх необхідно усунути умови, котрі негативно впливають на
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нормальний розвиток дитини і порушують його. З цією метою пропонуються
всеохоплюючі, міждисциплінарні засоби з тим, щоб забезпечити молоді життя,
вільне від злочинності, конфлікту з законом. Саме тому у цьому документі
основна увага приділяється порядку застосування ранніх превентивних і
захисних заходів, які спрямовані на розвиток позитивної ролі різних соціальних
установ, включаючи сім’ю, систему освіти, засоби масової інформації а також
самих молодих людей [5, с.86].
При цьому треба брати до уваги, що вчинки неповнолітніх, які не
відповідають суспільним нормам, у багатьох випадках пов’язані з процесом
формування дитини, причому, як правило, по мірі того, як дитина дорослішає
поведінка більшості з них змінюється в кращу сторону, і не потребує
подальших заходів впливу. Всебічно захищаючи права дитини, Керівні
принципи підкреслюють, що постійне вживання слів “порушник”,
“правопорушник”, або “майбутній правопорушник” у багатьох випадках сприяє
розвитку стійкого стереотипу небажаної поведінки і саме звернення до
неповнолітнього з такими поняттями принижує людську гідність і честь, а іноді
їх наслідки навіть важко передбачити [5, с.91].
У міжнародному праві чітко визначене поняття правопорушення. У
“Пекінських правилах”, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН
29листопада 1985 року, зокрема, у статті 2.2 говориться: ”Неповнолітньою є
дитина чи молода людина, яка у рамках існуючої правової системи може бути
притягнена до відповідальності, що відрізняється від відповідальності дорослих
осіб. Правопорушення – вчинок, що карається законом в рамках існуючої
правової системи. Таким чином, неповнолітній правопорушник – це дитина чи
молода людина, яку підозрюють у вчиненні правопорушення або яка, як
встановлено, вчинила його” [4, с.57].
Вкрай важливим є те, що “Керівні принципи” передбачили декілька
рівнів здійснення заходів профілактики правопорушень серед неповнолітніх:
- перший рівень профілактики – загальні заходи забезпечення соціальної
справедливості і рівності можливостей, що, в свою чергу, сприяє усуненню
таких глибинних причин злочинності, як злидні й інші форми маргіналізації;
- другий рівень профілактики – заходи по наданню допомоги дітям, які
відносяться до групи ризику, наприклад, тим, чиї батьки відчувають особливі
труднощі або не виконують батьківських обов’язків;
- третій рівень профілактики включає заходи, які дозволяють уникнути
непотрібного контакту з формальною системою правосуддя, а також заходи по
попередженню повторних правопорушень.
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Характерним є те, що на практиці зусилля з профілактики
правопорушень серед неповнолітніх буквально ідентичні дотриманню і захисту
їх прав, котрі проголошує “Конвенція про права дитини”.
При цьому слід враховувати одну принципово важливу обставину. До
цього часу тривають певні суперечки (часто незважаючи на документальні
дані) про умови, які хоча і в повному обсязі не є причиною правопорушень, але
значною мірою підвищують їх можливе здійснення.
Наприклад, бідність і абсолютна, і відносна не всіма визнається
фактором, стимулюючим злочинність, незважаючи на те, що в Ер-Риядських
“Керівних принципах” вона офіційно визнана таким фактором на
міжнародному рівні [5, с.93,94].
На наш погляд, подібним суперечкам можна покласти край, якщо підхід
до реалізації “Керівних принципів” тісно пов’язати з дотриманням прав дитини.
Ув’язування положень “Керівних принципів” з обов’язками за “Конвенцією про
права дитини” допоможе не лише посилити дієвість профілактичних заходів,
але й привернути увагу як до самої проблеми, так і до “Керівних принципів”,
котрими подекуди незаслужено нехтують.
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~ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ: ДОСВІД США~
Луговий Ігор Олександрович – доцент кафедри адміністративної
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.
Корупція в органах поліції України має свою специфіку, особливі форми
прояву, які обумовлені завданнями, які покладені на поліцію. У зв'язку з цим,
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крім загальних адміністративно-правових засобів протидії корупції в поліції,
можна виділити і спеціальні засоби. Для створення адекватних
адміністративно-правових засобів протидії корупції в поліції України,
необхідно враховувати зарубіжний досвід протидії корупції в органах поліції
зарубіжних держав, і зокрема США. Те як вирішуються проблеми запобігання
корупції в поліції США, як нам здається, може представляти для нас інтерес.
Спеціальна комісія з розслідування поліцейської корупції була створена
американською владою ще в 1970 році. Комісія підпорядковується федеральній
владі. У кожному штаті є підрозділи цієї комісії – управління внутрішніх
розслідувань. Найбільше управління – в Нью-Йорку. Тут на 35 тисяч
поліцейських доводиться 700 агентів з управління внутрішніх розслідувань.
Головний принцип роботи таких агентів – це прихованість. Вони
впроваджуються в усі поліцейські підрозділи з метою здійснення
розвідувальної діяльності.
В управлінні внутрішніх розслідувань співробітники працюють не
більше п'яти років – їх ротація відбувається регулярно. Завдання спецслужб:
виявляти серед поліцейських корупціонерів, наркоманів і тих, хто перевищує
посадові повноваження. Найбільш типові порушення, які вдається припинити
спецслужбам: розкрадання під час обшуків, а також використання
поліцейського значка для отримання безкоштовної їжі в ресторанах. При цьому
спецслужби розкривають і серйозніші корупційні правопорушення.
Слід звернути увагу на деякі з причин, за якими проблема попередження
і припинення корупції в поліції США привертає увагу до себе. Незважаючи на
те, що в США поліцейські і так отримують досить високу заробітну плату – в
порівнянні з оплатою праці середньостатистичного американця, поліцейський
має право також на підвищену заробітну плату з урахуванням особливих
факторів несення служби, таких як підвищений ризик і ненормований робочий
графік. Незважаючи на гідну за національними мірками зарплату, поліцейські
США прагнуть до роботи за сумісництвом. Режим сумісництва поліцейських
США досить різноманітний. Так, наприклад, в штаті Міссурі існує три категорії
працівників поліції, які працюють за сумісництвом у вільний від службової
діяльності час:
поліцейські, які здійснюють за сумісництвом роботи, безпосередньо
пов'язані з діяльністю поліції (під час роботи за сумісництвом вони носять
уніформу, оплата їх діяльності проводиться з місцевого бюджету);
поліцейські, які виконують роботу із забезпечення безпеки, зокрема
з охорони магазинів тощо;
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поліцейські, які займаються трудовою діяльністю, не пов'язаною зі
службою в поліції, наприклад, здійснюють технічне обслуговування
автомобілів, роблять ремонт квартир тощо.
Для працівників кримінальної поліції діють обмеження, які забороняють
працювати їм в кредитно-фінансових установах, а також займатися
підприємницькою діяльністю. Необхідно відзначити, що заборони на заняття
додатковою роботою, вельми диференційовані і залежать від підрозділу, в
якому поліцейський проходить службу, займаної посади, стажу служби,
кваліфікації та ін. У всіх випадках роботи поліцейського за сумісництвом, у
вільний від основної служби час, на нього поширюються вимоги бути постійно
готовим до виконання своїх основних службових обов'язків. Цікавим є те, що
недобросовісна робота поліцейського за сумісництвом може розглядатися
керівництвом поліції як дисциплінарний проступок.
Незважаючи на те, що регулювання роботи за сумісництвом
поліцейських США децентралізовано у всіх штатах, до поведінки
поліцейського пред'являються єдині вимоги:
додаткова робота поліцейського не повинна суперечити основним
завданням та напрямкам діяльності поліції, а також підривати авторитет поліції
і держави;
додаткова робота не повинна чинити негативний вплив на
ефективне виконання основних посадових обов'язків;
поліцейський, який виконує роботу за сумісництвом постійно
повинен перебувати на зв'язку зі своїми основними підрозділом.
Недотримання названих вимог може спричинити застосування до
поліцейського заходів дисциплінарного впливу: заборона здійснювати
сумісництво або звільнення з органів поліції. Час, який надається для
сумісництва, а також оплата за сумісництвом теж вельми диференційована. Так,
оплата праці поліцейського за сумісництвом може коливатися від 20 до 50
доларів за годину.
~ КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ~
Луговий Віктор Олександрович – здобувач кафедри адміністративної
діяльності Національної академії внутрішніх справ.
Оцінюючи результати протидії корупції в Україні за останні роки можна
констатувати – незважаючи на розуміння як владою, так і громадянським
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суспільством всіх ризиків, які несе в собі це негативне явище, корінних змін на
краще в країні не відбулося.
Аналізуючи досвід спеціальних досліджень в сфері протидії корупції,
вбачається доцільним виділити цілий ряд правопорушень, що створюють умови
для виникнення корупції в поліцейському середовищі:
- використання свого статусу, а також заснованих на ньому авторитету і
можливостей для втручання в діяльність інших державних і недержавних
органів, якщо це не входить в коло повноважень відповідних співробітників і не
передбачено законодавством;
- непередбачене законодавством використання свого статусу при
вирішенні питань, які зачіпають інтереси зацікавлених осіб або інтереси членів
їх сім'ї;
- надання не передбаченої законодавством або необґрунтованої
переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття
рішень з різного роду питань, що входять в компетенцію працівника поліції;
- участь в якості представників третіх осіб у справах органу, в якому
даний співробітник перебуває на службі, або у справах органів,
підпорядкованих співробітнику, або у справах органів, діяльність яких
контролюються (або перевіряється) поліцією;
- використання поліцейськими в особистих інтересах службової та
іншої інформації, отриманої при виконанні службових повноважень, якщо така
інформація відповідно до законодавства не підлягає розголошенню чи
поширенню;
- порушення встановленого законами та іншими нормативноправовими актами порядку прийняття і розгляду заяв, скарг, звернень фізичних
та юридичних осіб;
- необґрунтована відмова фізичним та юридичним особам в інформації,
надання якої передбачено законами та іншими нормативними правовими
актами, а також передача недостовірної або неповної інформації або
затягування її надання;
- вимагання від фізичних та юридичних осіб інформації, надання якої
цими особами не передбачено законами та іншими нормативно-правовими
актами;
- незаконне або необґрунтоване створення перешкод фізичним і
юридичним особам в реалізації їх прав і законних інтересів.
Вважаємо за можливе також виділити цілий ряд факторів, що
провокують корупційні процеси в органах поліції:
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- правовий нігілізм значної частини працівників, цинічне ставлення до
законів, які вони покликані захищати;
- низький рівень грошового забезпечення працівників поліції, іноді
змушує «балансувати» їх на рівні прожиткового мінімуму;
- призначення на керівні або такі, що «приносять прибуток» посади за
принципом особистих зв'язків, «особистої відданості» вищестоящим
начальникам або за грошову винагороду;
- можливість використання поліцейським свого службового становища
і (або) посадових повноважень в корисливих цілях.
Ефективна протидія корупції в органах поліції, можлива, на наш погляд,
через застосування таких заходів:
- належне грошове забезпечення працівників поліції;
- антикорупційна освіта і виховання;
- антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів
Національної поліції;
- моніторинг корупційних правопорушень та окремих їх видів;
- прийняття в установленому законом порядку спеціальних вимог до
осіб, які претендують на зайняття вищих керівних посад в системі Національної
поліції;
- заохочення працівників за тривале і бездоганне виконання своїх
повноважень, чесність і непідкупність, в тому числі при вирішенні питань
подання до державних нагород, почесних звань, спеціальних звань та інших
відзнак;
- розвиток інституту громадського контролю за діяльністю поліції, в
тому числі і на основі врахування громадської думки та оцінки відповідних
матеріалів, що є в розпорядженні відповідних громадських об’єднань;
- створення механізму взаємодії між правоохоронними органами та
відповідними громадськими організаціями з питань протидії корупції, з
урахуванням невтручання цих організацій до виключної компетенції
правоохоронних органів.
Зростаюча корупція в поліції, створює цілий ряд проблем в справі
забезпечення правопорядку, підтримання публічного порядку і безпеки. Крім
усього іншого корупція в органах поліції знижує престиж публічного
адміністрування Україні, як всередині країни, так і за кордоном. Корупція, в
тому числі і корупція в поліції перешкоджає надходженню в економіку нашої
країни іноземних інвестицій, стимулює відтік національного капіталу за
кордон, створює загрозу правопорядку і безпеки держави.
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~ ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА
ВИРІШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ
ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ~
Хміль Олександра Олександрівна – слухач магістратури заочної форми
навчання, факультет № 2 ННІ № 4 Національної академії внутрішніх справ.
До нормативно правових актів, що регулюють діяльність поліції щодо
розгляду та вирішення звернення громадян та організації їх особистого
прийому відносяться:
 Конституція України;
 Закон України "Про інформацію";
 Закон України "Про звернення громадян";
 Закон України "Про Національну поліцію";
 постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348
"Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації";
 наказ МВС України від 3 серпня 2005 року № 500 "Про затвердження
порядку особистого прийому громадян у приймальні Міністерства внутрішніх
справ України";
 наказ МВС України від 26 жовтня 2004 року № 1177 "Про
затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і
організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ
України";
 та ін.
Положення статті 40 Конституції України встановлюють право кожного
на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
зобов’язують посадових осіб цих органів у встановлений законом строк:
1) розглянути звернення громадян;
2) дати обґрунтовану відповідь на звернення.
Закон України "Про інформацію" закріпив основи інформаційної
політики держави та поклав обов’язок на суб’єктів владних повноважень в тому
числі уповноважених осіб органів внутрішніх справ:
1) інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою
діяльність і прийняті рішення;
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2) визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для
забезпечення доступу запитувачів до інформації.
Закон України "Про звернення громадян" визначає організаційні основи
реалізації права на звернення, види звернень та особливості роботи з ними,
закріплює особисту відповідальність керівників за організацію розгляду заяв і
скарг громадян у державних органах.
Згідно статті 5 Закону України "Про звернення громадян", звернення
громадян до органів державної влади, а отже і до поліції можуть бути:
1) індивідуальними чи колективними;
2) письмовими або усними.
Також, у законі розкривається зміст понять пропозиція, заява, скарга.
Характеризуючи ці види звернень, слід відмітити, що якщо пропозиція
(порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади) і заява
(про надання житлової площі, переведення на іншу роботу тощо) як
правило, не пов’язані з порушенням прав та інтересів громадян, які
охороняються законом, то у скарзі завжди вказується на порушення прав
або інтересів громадян, які охороняються законом.
У Законі України "Про Національну поліцію" не міститься прямих
положень, що передбачають особливості розгляду звернень громадян. В той же
час стаття 23 закону зазначає основні повноваження поліції, серед яких
зазначено, що працівники поліції здійснюють своєчасне реагування на заяви та
повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 року) зазначає вимоги до складання документів, які ставляться перед
посадовими особами усіх органів виконавчої влади, у тому числі і органів
внутрішніх справ та мають виконуватись при розгляді різних видів звернень, у
тому числі заяв та повідомлень про злочини та адміністративні
правопорушення.
Накази МВС України № 500-2005 р. та № 1177-2004 р. містять в собі
положення, що регламентують правила особистого прийому громадян та
роботи зі зверненнями громадян в системі органів внутрішніх справ, а
також конкретизує положення законів України щодо здійснення права на
звернення до поліції.
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~ ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ У ЗВ’ЯЗКУ З
РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ
ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ ~
Маляр Анатолій Анатолійович – слухач 6 курсу заочної форми навчання
ННІ №4 НАВС, старший інспектор відділу кадрового забезпечення Державної
Установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».
Науковий керівник: Квітка Я.М., професор кафедри адміністративної
діяльності органів внутрішніх справ НАВС, к.ю.н., доцент.
Відповідно до п. 9 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» від 23.12.2015 № 901VIII «До набрання чинності Законом України "Про Дисциплінарний статут
Національної поліції" поширити на поліцейських дію Дисциплінарного статуту
органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України «Про
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» [2].
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України чітко визначає
коло осіб, на яких поширюється його дія, встановлює підстави застосування та
систему заходів, встановлює обсяги дисциплінарної влади різних посадових
осіб, порядок і строки для оскарження тощо.
За порушення службової дисципліни на можуть накладатись такі види
дисциплінарних стягнень, як усне зауваження, зауваження, догана, сувора
догана, попередження про неповну посадову відповідність, звільнення з посади,
пониження в спеціальному званні на один ступінь, звільнення з поліції [3].
Відповідно до ст.14 Дисциплінарного статуту з метою з’ясування всіх
обставин дисциплінарного проступку, вчиненого особою рядового або
начальницького складу призначається службове розслідування, порядок
проведення закріплено в Інструкції про порядок проведення службових
розслідувань в органах внутрішніх справ України закріплене в наказі МВС
України від 12.03.2013 року №230 [4].
З метою з’ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, керівник
органу призначає службове розслідування, яке повинно бути проведено
потягом одного, а в особливих випадках двох місяців.
З матеріалами службового розслідування має право ознайомитись особа
відносно якої проводиться службове розслідування, про що він повинен
зробити відповідну відмітку. Ненадання службовими особами для
ознайомлення матеріалів службового розслідування є підставою для скасування
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Адміністративним судом наказу про застосування мір дисциплінарного впливу
і як крайній вид дисциплінарного стягнення - звільнення з органів поліції [4].
Також може проводиться атестування поліцейських для вирішення
питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.
Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів,
установ) поліції.
Атестуванню поліцейських має передувати підготовча робота
(організаційні та виховні заходи, індивідуальні бесіди з тими, хто підлягає
атестації) .
Атестаційні листи на поліцейських складають безпосередні керівники.
Безпосередній керівник складає атестаційний лист на підлеглого за умови
спільної служби в одному підрозділі з ним не менше трьох місяців. Якщо на час
складання атестаційного листа керівник не має тримісячного строку спільної
служби з поліцейським, який атестується, то такий лист складає заступник
керівника або прямий керівник, який має строк спільної служби понад три місяці.
Поліцейський, який атестувався, ознайомлюється з висновком
атестування, зазначає дату та підпис. Якщо протягом десяти календарних днів
поліцейський, який проходив атестування, не ознайомлюється без поважних
причин, що підтверджується документально, з висновком атестування, його
результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті МВС, Національної
поліції України чи відповідного органу поліції [2; 5].
В атестаційному листі зазначаються такі відомості про поліцейського,
який атестується:
результати службової діяльності згідно з функціональними обов’язками;
дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння
будувати свої стосунки з громадянами та колегами по службі, здатність
працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі та серед
населення;
прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої
відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість,
організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза
службою;
основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та
особистій поведінці;
інші дані, які, на думку керівника, заслуговують на увагу для більш
повної характеристики підлеглого;
результати проходження підвищення кваліфікації тощо [5; 6, с. 203].
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При атестуванні атестаційні комісії під час прийняття рішень стосовно
поліцейського повинні враховувати такі критерії: повноту виконання
функціональних обов’язків (посадових інструкцій); показники службової
діяльності; рівень теоретичних знань та професійних якостей; оцінки з
професійної і фізичної підготовки; наявність заохочень; наявність
дисциплінарних стягнень; результати тестування; результати тестування на
поліграфі (у разі проходження).
У випадку, якщо поліцейський, який атестувався, не з’явився на
співбесіду з центральною атестаційною комісією, то комісія приймає рішення
без проведення співбесіди за наявними матеріалами, про що здійснюється
відповідний запис у протоколі засідання комісії.
Атестації з попередніми висновками про переміщення на нижчу посаду
або звільнення з поліції подаються до атестаційної комісії разом з поданнями
про переміщення чи звільнення [ 5; 6, с. 204].
Атестаційні комісії на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які
були зібрані на поліцейського, під час проведення атестування шляхом
відкритого голосування може прийняти висновок: займаній посаді не
відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову
невідповідність.
Керівники органів поліції, яким надано право призначення поліцейського
на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції, зобов’язані через
місяць, але не пізніше двох місяців з дня підписання атестаційного листа,
забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу.
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