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ВІД УКЛАДАЧА

Увазі читача пропонується видання, яке висвітлює лише деякі, менш ви-
світлені в ЗМІ,  елементи реформи органів внутрішніх справ (ОВС) в Украї-
ні за перші два роки після Революції Гідності. Щоб детально описати всі змі-
ни, які сталися з українською міліцією та Міністерством внутрішніх справ 
(МВС), знадобилося б значно більше паперу і часу для його заповнення. Але 
ситуація так стрімко змінюється, що ця затія стає зовсім безнадійною. Про-
те дати бодай ретроспективний огляд цих змін, намалювати картину цих ре-
форм окремими мазками мені видається доречним. 

Початок
9 березня 2014 року Арсен Аваков запросив мене в МВС на зустріч і запро-

понував поновити усі проекти громадського контролю за діями міліції, які були 
до початку 2010 року, коли вони всі були ліквідовані. Я відповів, що сьогодні 
значно важливіше докорінно змінити міліцію та спрямувати її на захист прав та 
інтересів людей, а не держави. Ці зміни вже не назріли, а перезріли. Злочинні дії 
працівників ОВС вже були однією з причин двох українських революцій – 2004 
та 2014 років. А механізми громадського контролю мають сенс тільки щодо 
оновленої міліції. Аваков погодився, і висловив своє бачення щодо термінів та 
змісту реформ. У нас є тільки шість місяців, – сказав він, – за найбільш сприят-
ливого сценарію в жовтні будуть позачергові парламентські вибори, і, можли-
во, після них він вже не буде міністром. Коштів на реформу немає. Тому маємо 
запропонувати програму реформ – документ стратегічного характеру, на який 
можна буде спиратися й надалі, а паралельно здійснити те, що можна зробити 
за шість місяців в межах існуючого бюджету. В умовах тотального дефіциту ре-
сурсів МВС піде шляхом скорочення управлінського персоналу за рахунок за-
провадження нових ІТ-технологій, підрозділів, які дублюють функції одне од-
ного, реорганізації структури ОВС, залучення експертної та технічної допомо-
ги США, Європейської комісії, країн Європейського Союзу та інших донорів. 
Підвищення зарплатні буде здійснюватися в реформованих підрозділах.

Справді, в умовах військового конфлікту сподіватися на додаткове фі-
нансування реформ марно: бюджет МВС залишився таким же недостатнім, 
як і раніше. А за середньої зарплатні в МВС на рівні 2.5-3.5 тис. грн. які мо-
жуть бути серйозні зміни? За результатами анонімного опитування персона-
лу ОВС Київської, Харківської та Одеської областей 53% опитаних сказали, 
що доходів вистачає тільки на харчування, і ще 22% – що їх не вистачає. Від-
повідаючи на питання щодо достатнього рівня зарплатні, 42% назвали суму 
в 6500-13000 грн, а майже кожен третій – 13000-19500 грн. При цьому лише 
12% опитаних мають можливість працювати менш ніж 56 годин на тиждень, 
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решта вказали, що працюють більше, в тому числі 5% відповіли, що працю-
ють більш, ніж 98 годин на тиждень.

Ми почали зі створення Експертної ради з питань дотримання прав люди-
ни і реформування органів внутрішніх справ, до якої увійшло 14 громадських 
експертів з неурядових правозахисних організацій, міністр, усі його заступни-
ки і ще декілька ключових працівників МВС. Громадська частина Рада поча-
ла продукувати і пропонувати для розгляду пропозиції щодо зміни окремих ас-
пектів діяльності ОВС. Зокрема, Володимиром Батчаєвим було запропонова-
но зовсім по-інакшому побудувати роботу Департаменту внутрішньої безпе-
ки МВС, Геннадій Токарев надав проект Інструкції щодо порядку затримання 
осіб за підозрою у вчиненні злочину, Андрій Черноусов запропонував низку 
заходів для здійснення прав затриманих. І ми одразу побачили, як система опи-
рається майже будь-яким змінам. Більшість пропозицій не була реалізована.

Проте все ж таки були введені номерні сейф-пакети для зберігання осо-
бистих речей затриманих, затримані отримали можливість ознайомлюватися 
із своїми правами та звертатися до Центру безоплатної правової допомоги для 
запрошення адвоката. Напрацьовувалася практика участі активістів правоза-
хисту в службових розслідуваннях за заявами про порушення прав людини 
працівниками ОВС для підготовки відповідного нормативного документу.

Паралельно за ініціативою міністра була запроваджена процедура від-
бору керівників головних та обласних управлінь МВС через конкурс за учас-
тю громадськості: до конкурсної комісії включили Єгора Соболєва, Юрія Бу-
тусова і мене. За два місяці, поки відбір проводився за конкурсом, ми всти-
гли призначити 8 керівників, деякі з них пізніше були, на жаль, звільнені за 
люстраційним законом. Але навіть цей короткий досвід переконав, що нічо-
го кращого, ніж конкурс, не існує, і що участь громадськості є обов’язковою, 
це одразу виводить призначення керівників обласних управлінь в публічну 
площину, спрямовує керівника на співпрацю з громадськістю. При цьому ба-
гато залежить від зрілості громадськості. Так, у Львівській області начальни-
ком ГУМВС було призначено Дмитра Загарію, єдиного з 16 кандидатів на цю 
посаду, якого одностайно рекомендувала громадськість, і пізніше виявилося, 
що це був дуже вдалий вибір. Але, на жаль, конкурсний відбір був припине-
ний внаслідок розгортання воєнних дій: витрачати 1.5-2 місяці на призначен-
ня керівника через конкурс стало неможливим.

Стратегія розвитку ОВС і План дій. Пілотні проекти
Дев’ять за роки Незалежності попередніх спроб створити Концепцію ре-

формування міліції виявилися невдалими. Ми вирішили зробити стратегію роз-
витку ОВС з використанням деяких елементів стратегічного планування. Її про-
ект був написаний відомим поліцеїстом Олегом Мартиненком за моєї участі.

ВІД УКЛАДАЧА
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В основу стратегії були покладені принципи реформування, характерні 
для більшості європейських поліцейських систем: верховенство права; депо-
літизація; демілітаризація; децентралізація; підзвітність та прозорість у ро-
боті; тісна співпраця з населенням та місцевими громадами; професійна під-
готовка персоналу. Далі формувалися цілі реформування, заходи, спрямова-
ні на виконання цих цілей, та очікувані результати, які мають бути отримані 
після здійснення заходів. Заходи та результати ділилися на першочергові та 
довгострокові. Таким чином ми отримали гнучку систему діяльності, яка до-
зволяла додавати будь-які дії, що сприяли реалізації принципів реформуван-
ня, і відкидати дії, які суперечили цим принципам.

 Проект стратегії був обговорений в експертних колах, співробітниками 
МВС, ГУМВС Львівської області, вченими Львівського університету вну-
трішніх справ. Англійську версію стратегії ми обговорювали з експертами 
Консультативної місії Європейського Союзу та НАТО. Особливо хочу відзна-
чити плідну роботу по фіналізації стратегії Дениса Горбася, начальника Де-
партаменту юридичного забезпечення МВС. На основі Стратегії була також 
розроблена Концепція першочергових заходів реформування системи МВС. 
22 жовтня ці стратегічні документи були ухвалені розпорядженням уряду. 
Одночасно уряд ухвалив перші заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії: 
ліквідація УБОП, транспортної та ветеринарної міліції, реорганізація кримі-
нальної міліції у справах неповнолітніх, запровадження номерних жетонів 
для ідентифікації співробітників ОВС, проведення експерименту в Хмель-
ницькому щодо поєднання ДАЇ та патрульно-постової служби.

Для розробки Плану дій на основі Стратегії та реалізації окремих його ком-
понент була створена Національна платформа «Реформуємо МВС: прозорість 
та відповідальність». Її дев’ять робочих груп, кожна з яких складається із спів-
робітників ОВС, громадських та зарубіжних експертів, розробляли та здійсню-
вали різні частини Плану дій – оптимізація структури МВС та ОВС, нова сис-
тема охорони громадського порядку, реорганізація служби дільничних, розді-
лення поліції на Національну та місцеву, створення нової системи показників 
ефективності ОВС, орієнтація роботи ОВС на громади (запровадження моде-
лей community policing), підвищення рівня прозорості та відповідальності ОВС, 
розвиток процедур внутрішнього й громадського контролю та протидії коруп-
ції, зміна кадрових процедур, зміна системи навчання та професійної підготов-
ки персоналу, розробка пропозицій щодо сервісних функцій ОВС, законодавче 
забезпечення усіх цих змін. Діяльність Національної платформи підтримується 
Міжнародним фондом «Відродження» та Консультативною Місією ЄС. 

При цьому паралельно здійснювався пілотний проект щодо удоскона-
лення діяльності ОВС у Львівській області з виконанням перелічених вище 
завдань на регіональному рівні. Результати пілотного проекту дали відпові-
ді на запитання щодо реформи ОВС в цілому. У Львові була перевірена роз-
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роблена в межах пілотного проекту офіцерами штабу Львівського ГУМВС 
Сергієм Гривняком та Юрієм Гладуном нова структура райвідділу, яка перед-
бачає збільшення патрульної служби до 70% від особового складу. У Льво-
ві також була запроваджена перша черга системи управління базою даних, 
яка передбачає внесення оператором 102 або черговою частиною ОВС до 
бази Єдиного обліку (ЄО) повідомлення/заяви від громадянина, категориза-
цію цієї події та візуалізацію її на електронній мапі з прив’язкою до адресу 
та часу, а також спрямування найближчого патруля до цього місця. Таким чи-
ном створена і постійно поповнюється електронна мапа подій, пов’язаних зі 
злочинами / правопорушеннями в Львівській області. 

Крім того, у Львові була розроблена та запроваджена нова система оцін-
ки діяльності ОВС на основі ставлення населення, для перевірки цієї систе-
ми було проведено двічі соціологічне дослідження для отримання та порів-
няння оцінок діяльності МВС мешканцями Львова та Львівської області, які 
живуть у різних районах (загалом 1600 респондентів), а також проведемо 
анонімне опитування персоналу міліції Львівської області (300 респонден-
тів). Порівнюючи результати двох опитувань, проведених в вересні 2014 р. 
та в липні 2015 р., можна оцінити динаміку ставлення населення до міліції в 
розрізі кожного району Львова та Львівської області. Загалом виявилося, що 
рівень довіри населення до органів внутрішніх справ виріс більше, ніж вдві-
чі – с 19% в 2014 році до 41% в 2015 році. Аналогічне дослідження було про-
ведене в лютому 2016 року в Харкові і Харківській області.

Поєднання ППС та ГАІ в єдиному патрулі було апробоване в межах екс-
перименту в Хмельницькому в грудні 2014 – лютому 2015 р., що дало можли-
вість визначити потреби в машинах відносно до кількості населення, в паль-
ному, кількості працівників, відпрацювати схеми патрулювання тощо. Ці ре-
зультати були використані при запровадженні нової патрульної поліції в об-
ласних центрах та інших великих містах та груп швидкого реагування в сіль-
ській місцевості та малих містечках. Про створення нової патрульної полі-
ції детально інформували численні ЗМІ, і тому ця тема, а також проблеми, 
пов’язані зі змінами щодо дорожнього руху та сервісних функцій ОВС, у 
цьому виданні не висвітлюються.

Самбірська модель патрульної поліції
Головна проблема патрульної служби відома – несвоєчасне реагуван-

ня на повідомлення про правопорушення. Внаслідок цього частина грома-
дян взагалі не зверталася до міліції, не вірячи у її спроможність надати до-
помогу. В першу чергу це стосується випадків адміністративних правопору-
шень та актів сімейного насильства. Щоб змінити цю ситуацію, треба суттє-
во зменшити час прибуття патрулю на місце правопорушення. Для цього в 
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межах Львівського пілотного проекту в м. Самбір були запроваджені чотири 
групи швидкого реагування по 13 працівників, які забезпечили цілодобове 
чергування і виїзд на чотирьох машинах за викликами по 102. В місті маши-
ни приїжджали за 5-7 хвилин, в села Самбірського району – за 15-20 хвилин. 

В Самбірському міському управлінні з числа підрозділів, котрі входили 
в блок міліції громадської безпеки, створено три основні одиниці – підроз-
діл швидкого реагування, в котрий увійшло 52 працівники міліції замість ко-
лишніх 13 ППС-в, сектор дільничних інспекторів міліції, який скорочено до 
16 працівників; та ізолятор тимчасового тримання (5 працівників). Праців-
ники груп швидкого реагування після 12 годин чергування мали 12 годин для 
відпочинку, а якщо чергували вночі, – то добу. 

Групи швидкого реагування перебрали на себе багато функцій дільнич-
них інспекторів – перевірку підоблікових осіб, доставляння людей до місь-
квідділу для проведення слідчих дій. Крім того, в чотири рази зменшилась 
кількість виїздів слідчо-оперативних груп, їх викликали тільки тоді, коли 
група швидкого реагування під час виїзду на виклик встановлювала озна-
ки кримінального правопорушення. Значно збільшилася кількість злочинів, 
розкритих групами швидкого реагування за рахунок швидкого приїзду і за-
хоплення злочинців «на гарячому».

Суттєві зміни відбулися в роботі дільничних інспекторів міліції. Адміні-
стративні дільниці були укрупнені: з 28 залишилось 13. Основним завданням 
дільничного інспектора міліції залишився прийом громадян, розгляд звернень 
громадян, організація співпраці з органами місцевої влади, місцевого самоу-
правління та співпраця з громадськістю. Саме на дільничного інспектора покла-
дається виконання більшості заходів «community policing» – функцій поліцій-
ної діяльності, спрямованих на забезпечення безпеки громади. Планується про-
ведення тренінгів та навчань дільничних інспекторів основам такої діяльності з 
залученням іноземних та українських фахівців. Разом з тим з дільничних інспек-
торів знята відповідальність за особисте реагування на правопорушення, вчине-
ні на території відповідальності, за винятком особливо тяжких та тяжких резо-
нансних злочинів. Дільничні інспектори реагують на правопорушення, як будь 
який інший працівник міліції, однак для цього у них з’явились нові можливості.

Дільничний інспектор у новій структурі розглядається з одного боку, 
як представник начальника міліції на території (адміністративній дільниці), 
з іншого, як представник громадськості у відділку. Він є основною комуні-
каційною ланкою між міськвідділом міліції та громадськістю. Основним за-
вданням експерименту в частині роботи дільничних інспекторів міліції є на-
вчити їх правильно займатись безпекою громади на основі досвіду інозем-
них правоохоронців. 

Значних змін зазнала робота штабу міськвідділу. В штабний підрозділ 
введено, окрім 2 штатних працівників, ще 2 співробітників відділу охоро-
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ни громадського порядку, начальника ВДАІ району, інспекторів сектору ін-
формаційних технологій та помічника начальника міськвідділу по зв’язкам 
з громадськістю. Завданням підрозділу, котрий перебуває під безпосеред-
нім керівництвом начальника міськвідділу, є аналіз роботи міськвідділу, уза-
гальнення отриманої з підрозділів інформації та планування діяльності всіх 
служб міськвідділу. Всі підготовлені матеріали штабом надаються начальни-
кові міськвідділу, та за його підписом скеровуються виконавцям. 

Ряд нововведень стосується також і діяльності кадровиків міськвідділу, 
груп забезпечення, роботи слідчо-оперативних груп, чергової частини, екс-
пертної служби.

Самбірська модель нової структури райвідділу та організації патрульної 
служби пройшла громадський аудит, який підтвердив високі якості цієї моделі.

Самбірський експеримент розпочався 9 червня 2015 року і вже в пер-
ший місяць добре себе зарекомендував. 10 липня на колегії МВС після ін-
формування про його перші результати було вирішено поширити з 1 серпня 
експеримент на 9 райвідділів: ще 4 райвідділи в Львівській області, 2 - в Ки-
ївській, по 1 – в Луганській, Донецькій та Харківській. При цьому в Львів-
ській області було опрацьовано модель роботи Самбірського куща, коли гру-
пи швидкого реагування діють спільно одразу в чотирьох ОВС – Самбірсько-
му, Старосамбірському, Мостиському та Турківському. 

Працівникам усіх 10 райвідділів було збільшено заробітну платню на 40%.
Результати роботи 10 ОВС за Самбірською моделлю всюди були добри-

ми – стало ясно, що доречно перебудувати саме таким чином роботу ОВС в 
усіх областях країни. В лютому 2016 року Арсен Аваков, незважаючи на зна-
чні фінансові труднощі, запровадив Самбірську модель в трьох областях – Ки-
ївській, Харківській та Львівській. 

Геоінформаційні системи (ГІС)
Як вже згадувалося вище, в межах Львівського пілотного проекту зу-

силлями Харківської правозахисної групи та Департаменту інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС була розроблена та запроваджена «Геоінфор-
маційна система візуалізації повідомлень про події (правопорушення \ злочи-
ни), що надходять від громадян через чергові частини ОВС (Львівська обл.)». 

ГІС система відноситься до класу рішень Crime mapping, та включає на-
ступний функціонал. 

Після того як оператор 102 або чергової частини ОВС зареєстрував повідо-
млення/заяву від громадянина та ввів її до бази ЄО – система в автоматизовано-
му режимі відсортовує з інтегрованої інформаційно-пошукової системи МВС 
повідомлення по м. Львів та Львівській області, категоризує їх по тематиці та 
візуалізує такі повідомлення /заяви на електронній мапі з прив’язкою до адрес-
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ного плану та часу. Таким чином створюється електронна мапа категоризова-
них подій, пов’язаних зі злочинами \ правопорушеннями на даній території. 

В системі сформовані необхідні категорії та підкатегорії, в процесі об-
робки розраховується динаміка повідомлень у часі. Також є можливість роз-
горнутого перегляду кожного повідомлення з його локалізацією на мапі (від-
кривається повний текст фабули повідомлення) 

Передбачене внесення на карту інформації про розшук громадян з фото-
графіями (у випадку наявності) та описом (категорія «розшук», підкатегорії 
: «безвісті зниклі», «неповнолітні»). 

Система дозволяє формувати на мапі окремі інформаційні шари з при-
кріпленням електронної інформаційної картки до кожного елементу такого 
шару (наприклад, територіальні органи та підрозділи ОВС, дільничні, осо-
бливі об’єкти та ін.)

В систему інтегровані базові аналітичні інструменти (діаграми, статис-
тичні таблиці). Є можливість повноекранного режиму для зручності відсте-
ження комплексу подій. 

Дана система може експлуатуватися у поєднанні з системами підтрим-
ки управління силами \ засобами, громадськими групами обробки електро-
нних повідомлень від населення, а також використовуватися для ситуацій-
ного аналізу адміністрацією міста \ області. Характерно, що у Львові веден-
ня бази даних повідомлень здійснюється разом з неурядовою організацією 
«Громадська варта», члени якої створили можливість надсилати повідомлен-
ня про подію з мобільного телефону. І тепер близько 300 мешканців Льво-
ва, добровільних помічників поліції, фіксують правопорушення і надсила-
ють повідомлення про них з мобільного телефону. 

ГІС побудована на платформі відкритого коду та може бути адаптована 
під додаткові задачі.

Здійснене ще одне завдання Стратегії – входження України до Загально-
європейської служби розшуку дітей за телефоном 116000. Було створено ана-
логічну ГІС візуалізації  на мапі України повідомлень  про зникнення непо-
внолітніх, що надходять від громадян за номером 102 та через чергові части-
ни ОВС всієї країни і вміщуються до бази ЄО. 

Зрозуміло, що повідомлення про зникнення дітей необхідно збирати по 
всій Україні в реальному часі для швидкої реакції та розшуку. Найбільше опіку-
ється цією проблемою ВГО «Магнолія» та телекомпанія «Магнолія-ТВ», в якій 
вже більше 20 років функціонує служба розшуку дітей. При цьому «Магнолія-
ТВ» отримує повідомлення від батьків зниклих дітей та міліції. Міліція не має 
обов’язку надавати таку інформацію, і в результаті дані про зникнення дітей або 
потрапляли до «Магнолії-ТВ» із запізненням, або не потрапляли взагалі. 

Було створене спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє скачати 
з сайту МВС усі повідомлення про зникнення дітей, видаляючи звідти необ-
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хідні персональні дані, і заповнювати базу даних розшуку дітей з візуаліза-
цією цих повідомлень на мапі країни під управлінням серверу для підтрим-
ки цієї бази. Паралельно «Магнолія» веде базу даних зниклих дітей за стан-
дартами загальноєвропейського телефону 116000. МВС підтримало цю ідею, 
оскільки реалізація одного із зобов’язань за «Стратегією розвитку ОВС» 
було здійснене з використанням сайту МВС за рахунок позабюджетних ко-
штів. Уся діяльність, спрямована на втілення та використання геоінформа-
ційних серверів, виконувалася у співпраці з Департаментом інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС. 

Реформи ОВС та права людини
Реформа органів внутрішніх справ прямо пов’язана з боротьбою за до-

тримання прав людини, якщо розуміти її як намагання позбавитись рудимен-
тарних радянських практик, очистити свідомість від радянських та посттота-
літарних стереотипів і розвернути державний апарат в бік реальної уваги до 
прав людини та основоположних свобод. Ключовим фактором у цій боротьбі 
є інституційні зміни в усіх сферах, які, насамперед, і свідчать про реформи. 

Накопичений досвід реформування органів внутрішніх справ дає мож-
ливість сформулювати необхідні умови, без виконання яких реформи не мо-
жуть бути успішними.

По-перше, спочатку має бути розроблена візія реформи – документ стра-
тегічного характеру, який чітко визначає мету, принципи, завдання реформу-
вання, роботу, яку треба виконати для виконання цих завдань, очікувані ре-
зультати та індикатори їх досягнення, а також план дій по реалізації цієї стра-
тегії. Бажано, щоб ці документи були обговорені експертними колами та за-
тверджені урядом.

По-друге, реформування будь-якої системи повинна проводити нова 
енергійна команда, яка має політичну волю для проведення змін та достат-
ньо повноважень для цього. Система реформувати сама себе не може і взага-
лі буде опиратися будь-яким змінам. Для подолання цього опору й потрібні 
і політична воля, і повноваження. А ще для успіху необхідний кураж рефор-
маторів, їхні постійні швидкі безупинні дії на випередження. Якщо зміни бу-
дуть повільними, система легко до них пристосується і зможе їм протидіяти.

По-третє, команда реформаторів має складатися як з державних служ-
бовців, так і з громадських активістів, що мають необхідні знання й досвід 
та є інформаційно рівними з державними службовцями. Необхідно також по-
стійно інформувати про перебіг реформ, використовуючи різні засоби кому-
нікації, насамперед теле- і радіомовлення та соціальні мережі, щоб забезпе-
чити зворотній зв’язок із суспільством і мати його підтримку. Без такої під-
тримки навіть, здавалося б, цілком доречні зміни приречені на провал.

ВІД УКЛАДАЧА



По-четверте, мають бути забезпечені засоби розпізнавання службовців 
середньої ланки всередині системи, орієнтованих на реформи, та процеду-
ри, які дають можливість таким «білим воронам» приєднатися до команди 
реформаторів. 

По-п’яте, необхідно провести, якщо виникне необхідність, пілотні про-
екти для перевірки основних ідей стратегії реформ, визначення вартості цих 
змін та підготовки їхнього запровадження в усій країні. Цю тезу іноді запе-
речують, кажучи, що відповідно до статті 19 Конституції органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані ді-
яти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України. Проте це не заважає створити спеціальне за-
конодавство для перевірки змін, що пропонуються, в окремому пілотному 
регіоні, а потім, якщо результати будуть успішними, закріпити ці зміни в за-
коні. Пілотні проекти дають можливість оцінити вартість реформи і визна-
чити обсяг фінансування для її проведення. Зазвичай їх можна провести без 
збільшення бюджетних асигнувань. Саме так були проведені Львівський та 
Хмельницький пілотні проекти.

По-шосте, коли все в плані дій вже зроблено в межах існуючого бюдже-
ту, необхідне додаткове фінансування для запровадження реформи. Відсут-
ність фінансування може звести нанівець усі реформаторські зусилля. 

За нашими спостереженнями, усі успіхи в 2014-2015 рр. були досягнені 
завдяки виконанню перелічених умов. 

Наостанок цього вже надто тривалого переднього слова я хочу щиро по-
дякувати всім колегам з громадського сектору, з МВС та регіональних орга-
нів внутрішніх справ, іноземним експертам із США, Консультативної місії 
Європейського Союзу, Канади, окремих країн Європейського Союзу, НАТО, 
Міжнародному фонду «Відродження» і фахівцям інших інституцій Фунда-
ції Відкритого суспільства, чия різноманітна допомога, зацікавленість і жива 
турбота до української реформи органів внутрішніх справ стимулювали і 
підживлювали нашу команду. Якщо порівнювати реформи з бігом на дистан-
цію 100 метрів, то ми пробігли тільки десь 15. Далі буде.

Євген Захаров

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р

Короткий опис сучасного стану МВС

У 2013 році органи та підрозділи МВС нараховували 261 тис. осіб, вклю-
чаючи персонал внутрішніх військ, курсантів та цивільних службовців. Така 
кількість у 1,5 рази перевищувала середній європейський показник (300 по-
ліцейських на 100 тис. населення) та була майже вдвічі більшою, ніж перед-
бачають рекомендації ООН – 222 поліцейських на 100 тис. населення. Так, 
при 21 млн. 840 тис. осіб економічно активного населення кожний 83-й пра-
цюючий громадянин отримував зарплату від МВС.

Водночас рівень довіри громадян до міліції становив лише 3–5 відсо-
тків, а після Революції гідності цей показник, за даними Інституту соціоло-
гії Національної академії наук, знизився до 0,8 відсотка, при цьому довіра са-
мих працівників міліції до влади не перевищувала 3 відсотки. Причиною та-
кої недовіри владних структур одна до одної, як і вкрай низького рівня дові-
ри населення до правоохоронців, стали системні недоліки в діяльності орга-
нів внутрішніх справ.

Основними недоліками є застаріла структура МВС та система відо-
мчого управління, які визначають МВС як непропорційно велике «мініс-
терство міліції». Дублювання функцій різних підрозділів у такому «мініс-
терстві» супроводжується завищеним відсотком чисельності управлінсько-
го персоналу та внутрішньою конкуренцією між структурними підрозділа-
ми. Недосконала система прийняття управлінських рішень не сприяє гнуч-
кому управлінню підрозділами, ефективному реагуванню на ситуацію та 
відповідальному ставленню керівників місцевого рівня до виконання сво-
їх обов’язків як управлінців. Ситуація в Автономній Республіці Крим та 
східних областях України засвідчила малоефективність «міністерства мілі-
ції» комплексно реагувати на загрози громадській безпеці, а також взаємо-
діяти з органами і підрозділами цивільного захисту  та прикордонної служ-
би, оперативно впливати на ситуацію силами та засобами територіальних 
управлінь.

За роки незалежності МВС не змінило успадковану від колишнього 
СРСР мілітаризовану модель його побудови, що особливо впливає на ор-



16

ганізацію охорони громадського порядку, орієнтовану переважно на жор-
стке реагування в умовах масових заворушень. Відповідно процес підго-
товки особового складу органів внутрішніх справ пріоритетним залишає 
зразки поведінки, притаманні більш військовим, ніж поліцейським підроз-
ділам. Найбільш наочно це виявилося під час Революції гідності, коли пра-
цівниками спецпідрозділів міліції та внутрішніх військ наносилися тілесні 
ушкодження сотням учасників мирного зібрання та журналістам. Постра-
дянська мілітаризована модель МВС продовжувала культивування образу 
«монопольного борця із злочинністю», успішність діяльності якого в ці-
лому не залежала від підтримки населення, а ефективність роботи оціню-
валася застарілою системою кількісних показників боротьби із злочинніс-
тю. У результаті лише протягом 2013 року МВС отримало близько 195 тис. 
звернень громадян стосовно неправомірних дій правоохоронців – у серед-
ньому по одній скарзі на кожного атестованого працівника органів вну-
трішніх справ.

МВС у плануванні своєї діяльності залишається під суттєвим впли-
вом політичних сил, що виявилося в кадровій політиці останніх років, коли 
на керівні посади в усіх областях призначалися виключно вихідці з Доне-
цької області. Результатом боротьби політиків за вплив на призначення у 
МВС так званих «своїх людей» стало звільнення за роки незалежності по-
над 300 керівників обласного рівня, у тому числі 17 керівників Головного 
управління МВС у Львівській області, 15 – в Автономній Республіці Крим, 
13 – у м. Києві.

Негативним явищем є постійне недофінансування МВС. Щороку на 
утримання Міністерства передбачається фінансування в розмірі лише 40 від-
сотків потреби. Водночас за МВС законодавчо закріплюється право отриму-
вати решту коштів за рахунок громадян та інших недержавних джерел фінан-
сування. На практиці це призвело до надання підрозділами МВС широкого 
спектру адміністративних послуг за завищеними тарифами через монополь-
не становище та відсутність стандартів надання таких послуг. Відсутність ді-
євих заходів із запобігання корупції перетворила українську міліцію з органу 
захисту прав споживачів надання адміністративних послуг на одного з най-
більших порушників у цій сфері. Щороку від недосконалості адміністратив-
них послуг Державтоінспекції та дозвільної системи МВС потерпало щонай-
менше 2 млн. громадян.

З поглибленням проблем фінансування все більша частина діяльності 
міліції спрямовується не на виконання покладених на неї обов’язків, а на са-
мозабезпечення. 

Крім того, вкрай розгалуженою стала система внутрішньої корупції, зо-
крема впровадження так званих «тарифів», що охопила практично всі сфери 
діяльності працівників органів внутрішніх справ.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Забезпечення умов праці працівників МВС залишається незадовіль-
ним: відсутність необхідної кількості приміщень, оргтехніки, меблів, прак-
тична відсутність соціального захисту, недосконала система оплати праці, 
коли майже 30 відсотків зарплати підлеглих залежить від суб’єктивного став-
лення до них керівника. Разом з тим недоліки управління призводять до не-
пропорційного функціонального навантаження, коли, наприклад, на одного 
дільничного інспектора міліції в середньому припадає 3 тис. мешканців міс-
та або 2,2 тис. жителів сільської місцевості. Крім того, застосовується неви-
правдана практика тривалості робочого дня понад 12 годин на добу, невико-
ристання всіх вихідних днів для значної частини працівників. Майже їх тре-
тина не відпочиває у неробочі дні.

Ряд системних недоліків завершує відомча політика щодо прозорості та 
підзвітності суспільству, зокрема МВС повільно змінює упереджене став-
лення до громадськості. Сьогодні у складі відповідних атестаційних комісій 
відсутні представники громадськості, потерпілі громадяни не мають можли-
вості повноправно долучатися до службових розслідувань, що проводять-
ся за їх скаргами, скасована апробована практика діяльності мобільних груп 
з моніторингу забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх 
справ. Відсутність дієвих механізмів громадського контролю стала однією з 
причин того, що у 2013 році органами прокуратури проведено розслідування 
в 11 176 кримінальних провадженнях стосовно працівників органів внутріш-
ніх справ, 3031 з яких відкрито за фактами жорстокого поводження.

Ураховуючи те, що в сучасній Україні правоохоронні органи повинні 
бути «сервісними службами», які допомагають суспільству влаштувати без-
печний та законний добробут у власній державі, пропонується запровадити 
Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України, яка передбачає пере-
творення МВС на орган європейського зразка та формування в його складі 
поліції як головного органу із забезпечення громадської безпеки.

Вимоги суспільства до поліції
як основної ланки МВС

Служіння як окремим громадянам,
так і суспільним групам

Мається на увазі готовність поліції ефективно реагувати на заяви окре-
мих громадян, підтримувати з ними постійний зв’язок та інформувати про 
хід розгляду їх звернень. Жодна із заяв чи скарг громадян не повинна зали-
шиться незареєстрованою та своєчасно нерозглянутою незалежно від осо-
би заявника.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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Водночас від поліції очікується високий рівень толерантності до вразли-
вих груп населення, які потребують підвищеної уваги та додаткового захис-
ту своїх прав. До таких груп, зокрема, належать представники етнічних мен-
шин, мігранти та шукачі притулку, люди з фізичними або психічними вада-
ми, особи нетрадиційної сексуальної орієнтації, люди похилого віку та діти. 
Поліція повинна здійснювати постійний моніторинг ситуації щодо проблем 
таких категорій населення, розробляти відповідні програми або плани захо-
дів щодо надання їм додаткової допомоги, відслідковувати їх ефективність 
та бути одним з ініціаторів загальнодержавного процесу соціальної адапта-
ції окремих категорій населення.

Відповідальність перед законом, а не перед Урядом

Усі рішення поліції повинні відповідати нормам законодавства та бути 
підтримані судом. Рекомендації, ноти підтримки або протесту, декларації та 
політичні заяви можуть бути взяті до уваги керівниками поліції під час при-
йняття відповідних рішень, проте лише як додаткові аргументи (контраргу-
менти) до вимог закону, на підставі яких діє поліція.

Слід окремо оцінювати роль і ступінь причетності керівників поліції 
до розроблення та впровадження законодавства, щоб уникнути випадків їх 
можливої політичної заангажованості.

Захист прав людини і громадянина

Поліція має впроваджувати процедури та нормативні акти, які унемож-
ливлюють здійснення безпідставних арештів та затримань, забезпечують за-
хист затриманих осіб від катування та жорстокого поводження. Окремим на-
прямом діяльності є розроблення алгоритму дій під час охорони мирних зі-
брань з метою забезпечення права громадян на свободу слова, вираження 
поглядів та переконань. У поліцейських підрозділах має бути запроваджено 
спеціальне навчання персоналу з метою забезпечення прав людини під час 
службової діяльності. Випадки застосування сили та фізичного примусу ма-
ють бути чітко регламентовані нормативними приписами, у переважній біль-
шості – санкціоновані і ретельно розглянуті керівництвом поліції разом з ін-
шими органами, що контролюють діяльність поліції.

Прозора діяльність поліції

Поліцейські підрозділи мають бути достатньо відкриті для зовніш-
нього контролю, зокрема громадського. Основні статистичні дані щодо 
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діяльності поліції (чисельність особового складу, гендерний баланс, роз-
мір бюджету тощо) мають бути доступні для суспільства, а звернення гро-
мадян та організацій про доступ до обмеженої інформації мають розгля-
датися в розумний строк з наданням вмотивованої відповіді в разі відмо-
ви. У поліції мають бути запроваджені посади для спеціальних посадов-
ців або створені окремі підрозділи, які відповідатимуть за зв’язок із гро-
мадськістю та міжнародними організаціями. Суспільство також повинне 
без зайвих зусиль мати доступ до інформації, що стосується плануван-
ня роботи поліції в цілому, реалізації запланованих заходів та результа-
тів роботи.

З розширенням Європейського Союзу у зв’язку з вступом країн Цен-
тральної та Східної Європи перед національними урядами постало завдання 
щодо реформування поліції (міліції) в професійний деполітизований і ефек-
тивний інститут, заснований на принципах верховенства права і толерант-
ності стосовно культурних, релігійних та етнічних груп. Як результат, пере-
лік завдань для органів внутрішніх справ зазначених країн було розширено 
такими завданнями:

встановлення ефективного громадського контролю;
запровадження демократичної та ефективної системи підзвітності сус-

пільству;
встановлення партнерських відносин з населенням у межах моделі 

«community policing»;
професіоналізм персоналу, скорочення його чисельності, вироблення 

професійної етики;
диверсифікованість персоналу всіма групами населення;
забезпечення постійного зв’язку з поліцейськими підрозділами інших 

держав.
Для більшості європейських поліцейських систем досягнення таких ви-

мог стало можливим за умови реформування, яке відбувалося за декілько-
ма визначальними принципами. Перелік принципів реформування дещо від-
різнявся в кожній державі, що залежало як від політичної ситуації, так і від 
ступеня готовності державних структур до реорганізації. В узагальненому 
вигляді на сьогодні маємо такі принципи реформування органів внутрішніх 
справ (як споріднені та універсальні категорії):

верховенство права;
деполітизація;
демілітаризація;
децентралізація;
підзвітність та прозорість у роботі;
тісна співпраця з населенням та місцевими громадами;
професійна підготовка персоналу.
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Стратегічні напрями розвитку МВС та поліції

Оптимізація структури МВС
МВС повинне мати таку структуру, щоб жодним чином не асоціювати-

ся з «міністерством поліції», виконуючи при цьому роль цивільного та від-
критого «Home office», в якому служба Національної поліції є лише складо-
вою частиною Міністерства.

МВС має бути органом загального ефективного управління рядом окре-
мих служб, до яких можуть належати Національна поліція, Національна 
гвардія, прикордонна, міграційна, пожежно-рятувальна та інші служби (у 
разі їх утворення). Головною умовою побудови управлінських взаємовідно-
син між МВС та службами буде фінансова та організаційно-управлінська са-
мостійність кожної із служб (як окремого центрального органу виконавчої 
влади), отримана в результаті реформування та розроблення власної страте-
гії розвитку.

Кабінет Міністрів України через Міністра внутрішніх справ буде здій-
снювати спрямування та координацію діяльності таких служб.

Разом з демократичними засадами та самостійним статусом кожної 
служби у МВС існуватимуть чіткі та зрозумілі правила взаємодії. Такі пра-
вила в разі необхідності забезпечуватимуть злагоджену роботу різних служб 
для розв’язання проблем на національному рівні (формування нових підроз-
ділів та робочих груп, відрядження персоналу, послідовність дій та викорис-
тання ресурсів), а також взаємодію регіональних (територіальних) представ-
ників різних служб в їх повсякденній діяльності.

Більшість ресурсів МВС будуть спрямовані на задоволення потреб на-
селення на рівні територіальних громад, у зв’язку з чим витрати на управ-
лінський апарат будуть зведені до мінімуму в результаті запровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій управління.

МВС повинне мати єдину систему електронного документообігу із су-
часними механізмами її захисту, уніфікованими базами даних, системою 
планування поточної діяльності та дистанційного контролю за якістю робо-
ти окремих виконавців. Уміння працювати в системі електронного докумен-
тообігу є необхідним для кожного працівника МВС.

За службою Національної поліції буде закріплено функцію превенції та 
охорони громадського порядку, тому служби дільничних інспекторів та па-
трульної поліції становитимуть 70 відсотків персоналу служби, 30 відсотків 
– персонал чергових частин, служби детективів з розкриття загально кримі-
нальних злочинів, служб інформаційного та логістичного забезпечення. Вод-
ночас поліція буде поділятися на адміністративну та кримінальну, які вико-
нуватимуть визначені їм функції, не дублюючи функцій одна одної.
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Верховенство права
МВС має регулярно проводити ревізію та оновлення нормативної бази 

з урахуванням нових міжнародних документів, імплементованих Україною, 
рішень Європейського суду з прав людини, рекомендаційних документів 
міжнародних інституцій, а також реалізовувати законодавчі ініціативи, спря-
мовані на встановлення чіткої узгодженості всіх правових норм у галузі кри-
мінального, адміністративного, трудового, цивільного та інших галузей пра-
ва, що регламентують діяльність працівників органів внутрішніх справ.

У нормативній базі МВС має бути закріплено максимально деталізований 
перелік завдань, функцій та повноважень, що зменшить ризик довільних дій 
правоохоронців та мінімізує ризик порушення закону з боку працівників орга-
нів внутрішніх справ. Крім того, буде максимально регламентовано дії посадо-
вих осіб шляхом розроблення деталізованих нормативно-правових актів, наста-
нов, рекомендацій, інструкцій, що передбачають усі можливі варіанти поведінки 
персоналу в стандартних та нештатних ситуаціях. Для спрощення застосування 
такі нормативні акти буде зведено в один комплексний документ (за прикладом 
європейських кодексів поведінки поліції Polіce Code of Conduct).

Особовий склад МВС має подавати приклад у дотриманні законів, за-
стосування яких він забезпечує. Під час виконання своїх функцій він пови-
нен діяти тільки на підставі закону, забезпечуючи захист особистих прав гро-
мадян і не вчиняючи довільних або протиправних дій. З цією метою в нор-
мативній базі МВС буде поглиблено та деталізовано ряд обмежень для пра-
цівників органів внутрішніх справ, дотримання яких забезпечить їх високу 
виконавську дисципліну; відданість правоохоронній діяльності та неможли-
вість займатися підприємницькою діяльністю; незаінтересованість особово-
го складу в отриманні подарунків і винагород від приватних осіб; нерозголо-
шення службової інформації; обмеження участі в політичному житті.

Деполітизація
МВС має розробити систему менеджменту та механізми виконавчого 

контролю (розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень), 
які зведуть до мінімуму можливість прийняття керівництвом рішень безпо-
середньо під впливом політичних сил або ж під впливом власних політичних 
уподобань. Прийняття рішення керівництвом повинне мати такі обов’язкові 
елементи, як збір інформації, аналіз аргументів та контраргументів, обгово-
рення, колегіальність під час розроблення можливих варіантів рішення.

У разі виявлення фактів або виникнення аргументованої підозри щодо 
дій посадової особи МВС в інтересах представників політичних сил така по-
садова особа буде відсторонена від виконання обов’язків та стане об’єктом 
внутрішнього розслідування.
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З метою забезпечення стабільності професійного складу органів вну-
трішніх справ сфери політичного та фахового керівництва обов’язково роз-
межовуватимуться у МВС. На посаду міністра буде призначатися виключ-
но цивільний представник, а на посаду керівника служби Національної полі-
ції буде призначатися високопрофесійний поліцейський фахівець із стажем 
служби в поліції не менше 20 років, необхідним рівнем освіти та досвідом 
управління. Призначатиметься такий керівник строком на 4 роки з правом 
подальшого його продовження. Керівник поліції не буде складати повнова-
жень у разі зміни Уряду або Міністра внутрішніх справ.

У підрозділах МВС буде заборонено використання будь-яких предметів 
чи техніки, що мають символіку політичних партій. Персоналу МВС у служ-
бовий час буде заборонено висловлювати особисте ставлення до тієї чи іншої 
політичної партії та обговорювати політику партій під час службових нарад. 
Це положення поширюватиметься також на працівників МВС у позаслужбо-
вий час, якщо вони носять елементи форменого одягу чи розпізнавальні знаки, 
що дозволяють ідентифікувати їх приналежність до органів внутрішніх справ.

Представникам політичних сил буде заборонено провадити будь-яку по-
літичну діяльність у службових приміщеннях МВС, а також запрошувати 
персонал як експертів або консультантів без погодження з Міністром вну-
трішніх справ.

Демілітаризація

МВС повинно бути перетворено на цивільний орган. Структурні підроз-
діли МВС будуть цивільними службами, персонал яких частково буде вико-
нувати службові обов’язки у форменому одязі, проте не матиме спеціальних 
звань, аналогічних військовим, та не буде використовувати військову атрибу-
тику чи символіку.

При цьому у службі Національної поліції, Національній гвардії, пожежно-
рятувальній та прикордонній службах атестованими працівниками (особами 
рядового і начальницького складу та військовослужбовцями) залишатимуться 
лише працівники тих підрозділів, які безпосередньо виконуватимуть завдан-
ня з охорони громадського порядку, гасіння пожеж, боротьби із злочинністю, 
охорони державного кордону, державних органів та важливих об’єктів тощо.

МВС буде розроблено систему професійних стандартів поведінки, спря-
мовану на розвиток у персоналу ініціативи, самостійності в прийнятті рі-
шень, готовності нести відповідальність за власні вчинки. 

Змінені стандарти фізичної та вогневої підготовки персоналу передбачати-
муть максимальне наближення тренувань та випробувальних тестів до реальних 
умов несення служби, зокрема в частині спричинення мінімальних ушкоджень 
особам, до яких застосовується сила, спеціальні засоби або табельна зброя.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



23

Децентралізація

Територіальні органи та підрозділи МВС будуть мати право самостійно 
вирішувати питання планування поточної діяльності, кадрової політики та 
розподілу наданого бюджету з повною відповідальністю за прийняті рішен-
ня перед місцевою громадою та керівництвом МВС.

Планування поточної діяльності територіальних підрозділів МВС здій-
снюватиметься на підставі рекомендацій, визначених апаратом Міністерства, 
з урахуванням особливостей ситуації в регіоні та потреб місцевих громад.

Фінансування МВС з державного бюджету буде здійснюватися таким 
чином, що дозволить його територіальним органам та підрозділам викорис-
товувати ресурси, надані місцевими органами самоврядування. Процедура 
отримання додаткових надходжень до бюджету територіальних підрозділів 
передбачатиме механізм антикорупційного контролю, а інформація про до-
даткові надходження буде відкритою для громадськості.

Частина функцій з підтримки правопорядку (патрулювання в громад-
ських місцях, контролю за дотриманням правил торгівлі та паркування тран-
спортних засобів тощо) буде передана місцевій (муніципальній) поліції, 
утвореній за рішенням місцевих органів самоврядування, яка буде утриму-
ватися за їх рахунок. Контроль за діяльністю місцевої (муніципальної) полі-
ції будуть здійснювати служба Національної поліції та місцеві органи само-
врядування. Утворення місцевої (муніципальної) поліції буде здійснюватися 
поступово, з урахуванням особливостей кожного регіону, що передбачатиме 
можливість запровадження декількох альтернативних моделей.

Підзвітність та прозорість в роботі

МВС реалізуватиме інформаційну політику, яка забезпечить широкий ба-
гатоканальний зворотний зв’язок з різними категоріями громадян (листування, 
особисті прийоми, соціальні мережі, електронне листування, телефонні кон-
сультації), а також дасть змогу переконатися в тому, що рішення та дії правоо-
хоронців є максимально прозорими та відкритими для населення.

Нормативна база МВС, що розміщена в інтернет-ресурсах та постійно 
оновлюється, буде вільною для доступу громадян у частині відкритих доку-
ментів. Одночасно МВС аналізуватиме коментарі та зауваження, що надхо-
дитимуть стосовно тих чи інших документів, з наступною ініціативою щодо 
їх змін та вдосконалення.

МВС повинне буде використовувати новітні інформаційні технології, роз-
роблені, зокрема, для автоматизованого обліку будь-яких звернень громадян та 
гарантованого реагування працівників органів внутрішніх справ на такі звер-
нення; для аналізу повідомлень громадян про правопорушення та прогнозуван-
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ня криміногенної ситуації; для візуалізації такої діяльності та інформування гро-
мадян у межах інформаційної платформи «Crime mapping». На базі МВС буде 
утворено загальнодержавну службу порятунку 112 як частину загальноєвропей-
ської служби порятунку 112, а також загальнодержавну службу розшуку дітей 
116000 як частину єдиної європейської гарячої лінії розшуку дітей 116000.

МВС та його територіальні підрозділи щороку повинні публікувати по-
вний звіт за основними напрямами діяльності, зокрема плани та результати 
роботи поліцейських підрозділів, загальний бюджет, розміри та структуру 
витрат, характеристику персоналу поліції (за віком, статтю, рівнем освіти та 
кваліфікації), кадрові зміни, аналіз основних проблем діяльності.

МВС буде забезпечено формування «політики якості» в наданні правоо-
хоронних послуг, яка включатиме мінімальні стандарти забезпечення безпеки 
громадян, стандарти професійних дій персоналу МВС у різних ситуаціях, чіт-
кі та зрозумілі механізми забезпечення якості надання правоохоронних послуг.

Збитки, завдані громадянам внаслідок непрофесійних та неправомірних 
дій персоналу МВС, будуть компенсуватися за рахунок винних осіб, а в разі 
неможливості такої компенсації – за рахунок бюджету територіального орга-
ну, де проходили службу винні особи.

МВС сприятиме розвитку форм громадського контролю за діями право-
охоронців та розглядатиме його як один з дієвих механізмів запобігання ко-
рупції серед персоналу.

Головним результатом роботи має бути впевненість населення в тому, 
що персонал МВС:

кваліфіковано провадить правоохоронну діяльність щодо запобігання 
злочинності, розкриття вчинених злочинів та охорони громадського порядку;

сумлінно виконує свої обов’язки та дотримується законів;
допомагає пересічним громадянам та ставиться до всіх людей з повагою.

Тісна співпраця з населенням та місцевими громадами

У МВС визнано неможливим виконання завдань із забезпечення пра-
вопорядку без активної допомоги з боку населення. Тому основним пріори-
тетом у роботі МВС визначено встановлення виключно партнерських засад 
взаємодії з громадами в межах загальновизнаної у світі моделі «community 
policing».

МВС постійно аналізуватиме проблеми місцевого населення та окре-
мих груп для планування службової діяльності та оцінки ефективності сво-
єї роботи.

Пріоритетом у діяльності поліції буде не лише реагування на криміналь-
ні прояви, а і участь у розв’язанні комплексу проблем, які має населення кон-
кретної місцевості, у сфері дотримання закону. Від поліції очікується прояв 
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інтересу не лише до інформації, яка стосується правопорушень, але і до по-
треб громадян та ускладнення їх стосунків, які становлять підґрунтя для за-
гострення криміногенної ситуації.

Особовий склад МВС повинен виявляти високий рівень толерантнос-
ті до вразливих груп населення, які потребують підвищеної уваги до захисту 
своїх прав, зокрема до представників етнічних меншин, мігрантів та шукачів 
притулку, осіб з обмеженими можливостями, осіб нетрадиційної сексуальної 
орієнтації, осіб похилого віку та дітей. Підрозділи МВС будуть здійснювати 
постійний моніторинг ситуації щодо потреб зазначених категорій населення, 
розробляти відповідні програми або плани заходів щодо надання їм допомо-
ги, оцінювати їх ефективність, а також ініціюватимуть загальнодержавний 
процес соціальної адаптації окремих категорій населення.

МВС забезпечуватиме регулярне навчання персоналу з питань роботи з 
уразливими категоріями населення, запобігання торгівлі людьми, профілак-
тики злочинів на ґрунті ненависті та проявів дискримінації меншин.

Ефективність роботи МВС буде визначатися за новими критеріями, зо-
крема такими, як якість реагування на повідомлення населення, взаємозв’язок 
громадян з особовим складом МВС, активність поліції в розв’язанні поточ-
них проблем населення, різноманітність заходів з метою зміцнення правопо-
рядку, інтенсивність робочих зв’язків з органами місцевого самоврядування, 
державної влади, засобами масової інформації.

Кадрова політика, професіоналізація персоналу

МВС матиме нові якісні критерії та процедури відбору кандидатів на 
службу. Зокрема, крім фізичних якостей кандидата, будуть оцінюватися ро-
зумові здібності, особливості мотивації і самоконтролю; обачність, зна-
ння власних переваг і недоліків; здатність розуміти почуття інших і вмін-
ня впливати на них; уміння будувати і підтримувати робочі взаємовідноси-
ни; упевненість у власних силах, уміння слухати і спілкуватися, здатність 
брати ініціативу на себе і підтримувати оптимістичний настрій колег; умін-
ня працювати в групі, здатність засвоювати нові знання і вміння. Усі етапи 
проходження іспитів будуть фіксуватися на відеоносії в присутності пред-
ставників громадськості. Кандидати на службу відбиратимуться за рейтин-
говою системою.

У МВС буде створено умови для роботи чоловіків та жінок з урахуван-
ням засад гендерної рівності, а також розроблено антидискримінаційні меха-
нізми прийняття на роботу та просування персоналу в службовій діяльності.

Усі вакансії підлягатимуть оголошенню серед персоналу з одночасним 
створенням умов безперешкодного доступу кандидатів до участі в конкурс-
ному відборі.
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Кандидати на керівні посади регіонального рівня повинні проходити 
двоступеневу процедуру конкурсного відбору, що складається з оцінки за-
гальної та спеціальної компетенції. У межах загальної компетенції оціню-
ються такі якості, як знання професійних і етичних стандартів; комунікатив-
ні навички, особиста мотивація, уміння приймати необхідні рішення, твор-
чий підхід та сприйнятливе ставлення до інновацій. Серед спеціальних якос-
тей оцінюються лідерські якості кандидата, його вміння управляти персона-
лом і піклуватися про професійне зростання підлеглих, навички плануван-
ня щоденної діяльності, елементи стратегічного мислення, толерантність до 
впровадження гендерної та етнічно-збалансованої кадрової політики.

До складу кадрових та екзаменаційних комісій, що оцінюватимуть 
кандидатів на посади керівників регіонального та національного рівня, в 
обов’язковому порядку будуть входити представники місцевої громади, неу-
рядових організацій, органів місцевого самоврядування.

Персонал МВС повинен мати високу зарплату та соціальні пільги (безо-
платне медичне страхування, безвідсоткові довгострокові кредити), отримання 
яких не залежить від суб’єктивних стосунків між керівником та підлеглими.

МВС повинне створити систему корпоративної етики та протидії професій-
ній деформації, надаючи обов’язкову та регулярну психологічну допомогу пер-
соналу з метою запобігання негативним явищам, а також безконфліктної реаліза-
ції особистих, корпоративних та державних інтересів. Основними етичними за-
садами правоохоронної діяльності мають виступати повага до особистості іншої 
людини, доброзичливість, ефективність і професіоналізм, дотримання принципів 
законності і верховенства права, відповідальність, турбота про оточуючих, чес-
ність по відношенню до себе та інших, самовіддане служіння суспільству.

Система освіти МВС має бути побудована за ступеневим принципом та 
спрямована переважно на надання початкового рівня знань з орієнтацією на 
набуття професійно важливих умінь та навичок дій у конкретних ситуаціях. 
Заклади освіти МВС пройдуть поетапне реформування: більшість вищих на-
вчальних закладів МВС III та IV рівня акредитації (інститути, університети) 
будуть перетворені в коледжі (вищі навчальні заклади II рівня акредитації). 
Коледжі МВС надаватимуть освітні послуги з отримання початкової підго-
товки та підвищення кваліфікації, а також з отримання освітнього рівня «ба-
калавр» (для керівників середньої ланки). Підготовку керівників вищої лан-
ки буде здійснювати Національна академія внутрішніх справ України.

У підрозділах МВС буде створено дієву «систему наставництва», умо-
ви для підвищення професійного рівня та внутрішнього контролю, що закрі-
плюватиметься в дисциплінарних процедурах. Внутрішній контроль вклю-
чатиме відеоспостереження за персоналом протягом робочого часу, періо-
дичні перевірки щодо професійної непідкупності, а також перевірки щодо 
ризику споживання наркотичних речовин.
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Принципи та цілі реформування

Принципи 
реформування Цілі реформування

Оптимізація 
структури 
МВС

формування МВС як системи самостійних органів 
виконавчої влади

чіткий розподіл функцій між службами МВС, що 
виключає їх дублювання
перерозподіл та скорочення чисельності персоналу
забезпечення належного фінансування
досягнення ефективного реагування на виклики у 
сфері безпеки та правопорядку

Верховенство 
права

розроблення нормативно-правової бази на основі 
актів законодавства, що мають вищу юридичну силу
здійснення процедур відповідно до закону
забезпечення законності дій працівників

Деполітизація мінімізація політичного впливу на діяльність 
персоналу

забезпечення професійного підходу у питаннях 
стратегічного розвитку

Демілітаризація створення цивільної моделі діяльності та стосунків 
персоналу

зменшення кількості атестованих працівників 
(uniformed staff)

Децентралізація підвищення самостійності територіальних органів та 
підрозділів 

підвищення ролі місцевих органів влади в діяльності 
підрозділів МВС

Підзвітність та 
прозорість у 
роботі

побудова якісної багаторівневої системи звітності та 
відповідальності перед суспільством

забезпечення зрозумілості та передбачуваності у 
діяльності МВС

формування політики якості надання 
правоохоронних послуг
підвищення ролі громадського контролю
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Принципи 
реформування Цілі реформування

Тісна співпраця 
з населенням 
та місцевими 
громадами

створення сервісної моделі діяльності, орієнтованої 
на розв’язання проблем населення

запровадження засад моделі «community policing» у 
сфері забезпечення громадського порядку 

Кадрова політика, 
професіоналізація 
персоналу

розроблення нових критеріїв та процедур відбору 
персоналу
забезпечення соціального захисту персоналу
удосконалення системи внутрішнього контролю за 
діями персоналу
реформування системи професійної підготовки

Заходи, спрямовані на досягнення
цілей реформування

Цілі
реформування Першочергові заходи Довгострокові заходи

1. Формування 
МВС як системи 
самостійних 
органів 
виконавчої 
влади

розроблення структури 
МВС, визначення сфери 
відповідальності, обсягу 
повноважень та функціо-
нального навантаження 
кожної із служб, що вхо-
дять до складу МВС

забезпечення фінан-
сової та організаційно-
управлінської самостій-
ності служб (як окремих 
органів державної вико-
навчої влади)

затвердження «дорожньої 
карти» реформування (за-
вдання, цілі, види та стро-
ки діяльності, очікувані ре-
зультати, індикатори якос-
ті) на законодавчому рівні 

проведення реформу-
вання та розроблення 
власної стратегії роз-
витку утворених служб 
(центральних органів 
виконавчої влади)

визначення і затверджен-
ня в законодавчих актах 
сервісних функцій та моде-
лі МВС, а також визначен-
ня чисельності, завдань та 
повноважень служб Мініс-
терства
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Цілі
реформування Першочергові заходи Довгострокові заходи

закріплення за службою 
Національної поліції функ-
ції превенції та охорони 
громадського порядку, у 
структуріякої основними є 
служби дільничних інспек-
торів та патрульної полі-
ції, якістановлять 70 від-
сотків персоналу служби. 
До числа інших підрозді-
лів належать чергові час-
тини, служба детективів з 
розкриття загальнокримі-
нальних злочинів, служби 
інформаційного та логіс-
тичного забезпечення

2. Чіткий розподіл
функцій між 
службами МВС, 
що виключає їх 
дублювання

проведення аналізу функ-
цій, що виконує кожна 
служба та підрозділ МВС

розроблення механізму 
та алгоритмів взаємо-
дії служб та підрозділів 
МВС у рамках цілісної 
управлінської моделі

розроблення та норма-
тивне закріплення онов-
леної функціонально-
управлінської моделі ді-
яльності для кожної служ-
би та підрозділу МВС

3. Перерозподіл 
та скорочення
чисельності 
персоналу

проведення аналізу функ-
ціонального навантажен-
ня на персонал

приведення чисельнос-
ті органів внутрішніх 
справ України у відпо-
відність з міжнародни-
ми стандартами

скорочення чисельності 
апарату

перетворення підрозді-
лу кримінальної міліції 
у справах дітей з ураху-
ванням положень між-
народного законодав-
ства у сфері ювеналь-
ної юстиції

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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створення системи набут-
тя іншої професії для пер-
соналу, що підпадає під 
скорочення

передача Державної 
служби по боротьбі з 
економічною злочин-
ністю до відповідно-
го єдиного державного 
органу, утвореного для 
боротьби з фінансови-
ми правопорушеннями

позбавлення Державтоін-
спекції невластивих функ-
цій, а після впроваджен-
ня автоматичної фіксації 
порушень у сфері безпеки 
забезпечення дорожньо-
го руху – утворення в міс-
тах на базі цих підрозділів 
та підрозділів патрульної 
служби єдиної патрульної 
служби

реформування підроз-
ділу по боротьбі з кі-
берзлочинністю з ви-
значеннямйого осно-
вного напряму діяль-
ності – попередження 
та протидія криміналь-
ним правопорушенням, 
пов’язаним з кіберата-
ками та втручанням у 
роботу інформаційних 
систем та виключенням 
таких напрямів робо-
ти підрозділу, як проти-
дія гральному бізнесу, 
протидія шахрайствам 
і легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних 
внаслідок зазначених 
кримінальних правопо-
рушень, протидія зло-
чинам у сфері інтелекту-
альної власності

реформування служ-
би дільничних інспекто-
рів, включення її в осно-
вні служби МВС, створен-
ня поліпшених умов для 
забезпечення їх діяльнос-
ті, визначення чіткихмеж 
обов’язків, побудови но-
вих форм роботи з насе-
ленням на дільницях

виведення Державної 
служби охорони із скла-
ду МВС після прийняття 
закону про зброю та пе-
ретворення її в окрему 
державнуустанову

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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ліквідація спеціальних під-
розділів по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю з 
покладенням їх функцій на 
відповідні підрозділи кри-
мінальної поліції

утворення універсального 
спецпідрозділу, аналогіч-
ного SWAT (США), замість 
існуючихспеціалізованих 
підрозділів 

ліквідація ветеринарної 
міліції у зв’язку з виконан-
ням аналогічних функцій 
ветеринарною і фітосані-
тарною службами

реорганізація підрозділів 
транспортної міліції з пе-
редачею їх функцій тери-
торіальним органам Наці-
ональної поліції

4. Забезпечення 
належного 
фінансування

проведення аудиту мате-
ріально-технічної та фінан-
сової забезпеченості орга-
нів внутрішніх справ

визначення необхідного фі-
нансуваннязаходів рефор-
мування як з боку системи 
органів внутрішніх справ, 
так і з боку суспільства

зведення до мінімуму ви-
трат на управлінський 
апарат за рахунок запро-
вадження інформаційно-
комунікаційних технологій 
управління

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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створення єдиної системи 
електронного документо-
обігу із сучасними меха-
нізмами її захисту, уніфі-
кованими базами даних, 
системою планування по-
точної діяльності та дис-
танційного контролю за 
якістю роботи окремих ви-
конавців

5. Досягнення 
ефективного 
реагування на 
виклики у сфері 
безпеки та 
правопорядку

установлення чітких та 
зрозумілих правил вза-
ємодії різних служб для 
розв’язання проблем на 
національному рівні (фор-
мування нових підрозді-
лів та робочих груп, від-
командирування персона-
лу, визначення послідов-
ності дій та використан-
ня ресурсів), а також за-
безпечення взаємодії ре-
гіональних (територіаль-
них) представників різних 
служб у їх повсякденній ді-
яльності

утворення нового аналі-
тичного підрозділу МВС 
для здійснення страте-
гічного аналізу опера-
тивних даних з метою 
впливу на процес при-
йняття рішень, навчан-
ня, тренінги відповід-
них співробітників

6. Розроблення 
нормативно-
правової бази 
на основі актів 
законодавства, 
що мають вищу 
юридичну силу

проведення ревізії та 
оновлення нормативної 
бази з урахуванням нових 
міжнародних актів, імпле-
ментованих Україною, рі-
шень Європейського суду 
з прав людини, а також 
рекомендаційних доку-
ментів міжнародних ін-
ституцій

розроблення законо-
давчих ініціатив, спря-
мованих на встановлен-
ня чіткої узгодженості 
всіх правових норм у га-
лузі кримінального, ад-
міністративного, трудо-
вого, цивільного та ін-
ших галузей права, що 
регламентують діяль-
ність персоналу

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



33

Цілі
реформування Першочергові заходи Довгострокові заходи

максимальна регламен-
тація дій посадових осіб 
шляхом розроблення де-
талізованих нормативно-
правових актів, що перед-
бачають усі можливі ва-
ріанти поведінки праців-
ників органів внутрішніх 
справ в стандартних та не-
штатних ситуаціях та авто-
матично мінімізують ризик 
порушення ними закону

–»–

7. Здійснення 
процедур 
відповідно до 
закону

введення в роботу черго-
вих частин електронних 
терміналів реєстрації від-
відувачів і створення єди-
ної автоматизованої сис-
теми для відвідувачів під-
розділів органів внутріш-
ніх справ

обладнання спеціаль-
них кімнат для допитів 
(можливість стаціонар-
ного аудіо– та відеоза-
пису), а також прове-
дення допитів і дізнань 
тільки в спеціально об-
ладнаних кімнатах

впровадження єдиного 
електронного протоколу 
(custody records), що міс-
тить інформацію про затри-
ману особу(затримання, 
переміщення, зміна стату-
су тощо)

надання дозволу осо-
бам, поміщеним в ізо-
лятор тимчасового три-
мання, контрольовано 
користуватися телефо-
ном 

впровадження відеофікса-
ції першого допиту затри-
маного

введення обов’язкового 
незалежного медичного 
огляду всіх затриманих та 
заарештованих осіб

запровадження індивіду-
альних пакетів для збері-
гання речей затриманих

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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розміщення у відділах ор-
ганів внутрішніх справ ін-
формаційних стендів щодо 
отримання безоплатної 
правової допомоги

8. Забезпечення 
законності дій 
працівників

максимальна регламен-
тація дій посадових осіб 
шляхом розроблення де-
талізованих нормативно-
правових актів, що перед-
бачають можливі варіан-
ти поведінки персоналу в 
стандартних та нештатних 
ситуаціях та мінімізують 
ризик порушення закону з 
боку персоналу МВС

деталізація в норматив-
ній базі МВС ряду обме-
жень для його праців-
ників, дотримання яких 
забезпечує високу ви-
конавську дисципліну 
персоналу; відданість 
правоохоронній діяль-
ності, а також незаін-
тересованість в отри-
манні подарунків і ви-
нагород від приватних 
осіб; нерозголошення 
службової інформації; 
обмеження участі у по-
літичному житті

9. Мінімізація 
політичного 
впливу на 
діяльність 
персоналу

розмежування у МВС 
сфер політичного та фахо-
вого керівництва з метою 
забезпечення стабільнос-
ті професійного складу 
органів внутрішніх справ. 
Визначення посад Міні-
стра внутрішніх справ та 
його заступників як «полі-
тичних»

розроблення механіз-
му, що унеможливлює 
призначення на посади 
керівників служб МВС 
осіб, які займаються по-
літичною діяльністю

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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розроблення системи ме-
неджменту та механізмів 
виконавчого контролю, які 
зводять до мінімуму мож-
ливість прийняття рішень 
керівництвом безпосеред-
ньо під впливом політичних 
сил або під впливом влас-
них політичних уподобань. 
Прийняттю рішеньмають 
передувати збір інформації, 
аналіз аргументів та контр-
аргументів, обговорення, 
колегіальність під час роз-
роблення варіантів рішення

10. Забезпечення 
професійного 
підходу у 
питаннях 
стратегічного 
розвитку

забезпечення призначен-
ня на посаду керівника 
служби Національної полі-
ції особи із стажем служби 
в поліції не менше 20 років, 
необхідним рівнем осві-
ти та досвідом управлін-
ня. Керівник призначаєть-
ся строком на 4 роки з пра-
вом його продовження. Ке-
рівник поліції автоматично 
не складає повноважень у 
разі зміниУряду або Міні-
стра внутрішніх справ

виведення із складу 
МВС військових частин 
та підрозділів, присво-
єння всім службам МВС 
статусу цивільних, осо-
бовий склад яких може 
виконувати службо-
ві обов’язки в уніформі, 
проте не має спеціаль-
них звань, аналогічних 
військовим, та не вико-
ристовує військову атри-
бутику чи символіку

11. Створення 
цивільної 
моделі 
діяльності 
та стосунків 
персоналу

зміна стандартів фізич-
ної та вогневої підготовки 
персоналу, що передбачає 
максимальне наближен-
ня тренувань та випробу-
вальних тестів до реальних 
умов несення служби із за-
безпеченням спричинен-
ня мінімальних ушкоджень 
особам, до яких застосову-
ються сила, спеціальні за-
соби або табельна зброя

присвоєння Національ-
ній гвардії та прикордон-
ній службі статусу воєні-
зованих формувань

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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широке залучення на по-
сади в органи внутрішніх 
справ випускників цивіль-
них вузів

розроблення системи 
професійних стандар-
тів поведінки, спрямо-
ваних на розвинення 
в особового складу іні-
ціативи, самостійнос-
ті в прийнятті рішень, 
готовності брати від-
повідальність за власні 
вчинки

12. Зменшення
кількості
атестованих 
працівників 
(uniformed
staff)

розатестування (відмі-
на спеціальних звань) 
працівників органів 
внутрішніх справ за 
принципом: «Форму 
та табельну зброю ма-
ють лише ті працівни-
ки, які виконують без-
посередні обов’язки з 
охорони громадського 
порядку» 

13. Підвищення 
самостійності 
територіальних 
органів та 
підрозділів 

розроблення механізму 
самостійного вирішення 
питань щодо планування 
поточної діяльності, ка-
дрової політики та роз-
поділу бюджетних при-
значень, включаючи ме-
ханізм забезпечення від-
повідальності за прийня-
ті рішення перед місце-
вою громадою та керівни-
цтвом МВС

утворення в місцевих 
органах влади спеціаль-
них органів, які залуче-
ні до вирішення питань 
фінансування і страте-
гічного розвитку міс-
цевої (муніципальної) 
поліції (аналог «police 
authorities» у Велико-
британії)

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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14. Підвищення 
ролі місцевих 
органів влади 
в діяльності 
підрозділів 
МВС

забезпечення плануван-
ня поточної діяльності те-
риторіальних підрозділів 
з урахуванням особливос-
тей ситуації в регіоні та по-
треб місцевих громад

розроблення механіз-
мів фінансового забез-
печення МВС, що дасть 
змогуйого територіаль-
ним підрозділам вико-
ристовувати ресурси, 
надані органамимісце-
вого самоврядування. 
Процедура отриман-
ня додаткових надхо-
джень до бюджету те-
риторіальних підроз-
ділів має передбача-
ти механізм антико-
рупційного контролю, 
а інформація про до-
даткові надходження 
має бути відкритою для 
громадськості

публікація звітів за осно-
вними напрямами діяль-
ності, включаючи плани 
та результати роботи по-
ліцейських підрозділів, 
загальний бюджет, роз-
міри та структуру витрат, 
характеристику персона-
лу поліції (за віком, стат-
тю, рівнем освіти та ква-
ліфікації), кадрові зміни, 
аналіз основних проблем 
діяльності

розроблення моделей 
та механізму запрова-
дження місцевої (муні-
ципальної) поліції, яка 
створюється за рішен-
ням органів місцево-
го самоврядування та 
фінансується за їх ра-
хунок. Контроль за ді-
яльністю місцевої (му-
ніципальної) поліції 
здійснює служба Наці-
ональної поліції та ор-
гани місцевого само-
врядування
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15. Побудова якіс-
ної багаторів-
невої системи 
звітності та 
відповідальності
перед 
суспільством

забезпечення доступу до 
нормативної бази органів 
внутрішніх справ: норма-
тивна база МВС, що розмі-
щена в інтернет-ресурсах 
та постійно оновлюєть-
ся, є вільною для досту-
пу громадян у частині від-
критих документів відпо-
відно до інформаційного 
законодавства

проведення постійно-
го аналізу коментарів 
та зауважень, що надхо-
дять стосовно тих чи ін-
ших нормативних доку-
ментів, з наступним іні-
ціюванням змін до них 
з метою вдосконалення 

запровадження багато-
канального зворотного 
зв’язку з різними категорі-
ями громадян (листуван-
ня, особисті прийоми, со-
ціальні мережі, електро-
нне листування, телефон-
ні консультації)

компенсація збитків, 
завданих громадянам 
внаслідок непрофесій-
них 
та неправомірних дій 
особового складу МВС, 
буде здійснена за ра-
хунок винних осіб, а в 
разі неможливості та-
кої компенсації – за ра-
хунок бюджету тери-
торіального органу, де 
такі особи проходили 
службу

удосконалення ГІС-ресурсу 
«Ваш дільничний» з мож-
ливістю ознайомлення з ін-
формацією про дільничних 
та зворотного зв’язку
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запровадження відкрито-
го інтерактивного ресур-
су для:
– автоматизованого об-
ліку будь-яких звернень 
громадян та гарантовано-
гореагування персоналу 
на ці звернення
– аналізу повідомлень гро-
мадян про правопорушення
– ознайомлення грома-
дян з відкритою кримі-
нальною статистикою 
– відображення в режи-
мі реального часу лока-
ції, характеру та суспільно 
важливої інформації про 
всі зафіксованіорганами 
внутрішніх справ право-
порушення (платформа 
«Crime mapping»)

16. Забезпечення
зрозумілості та 
передбачува-
ності у
діяльності МВС

введення обов’язкового 
маркування для всіх типів 
форменого одягу (індиві-
дуальні шеврони на рукав, 
на груди, індивідуальний 
номер на шолом, індиві-
дуальні жетон, бейдж із за-
значенням ім’я та посади), 
що забезпечує ідентифіка-
цію співробітників МВС

оснащення всіх патруль-
них портативними віде-
окамерами

17. Формування 
політики якості 
в наданні
правоохоронних
послуг

впровадження системи 
безготівкової оплати штра-
фів (через карткові термі-
нали)

формування політики 
якості в наданні пра-
воохоронних послуг, 
яка включає мінімальні 
стандарти забезпечен-
ня безпеки громадян, 
стандарти професійних 
дій особового складу 
МВС у різних ситуаціях
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18. Підвищення 
ролі 
громадського 
контролю

включення до складу ка-
дрових та екзаменаційних 
комісій, що оцінюють кан-
дидатів на посади керів-
ників регіонального рів-
ня, представників місцевої 
громади, неурядових ор-
ганізацій, органів місцево-
го самоврядування

оцінка діяльності міліції 
та криміногенної ситуа-
ції за допомогою опиту-
вань громадської думки 
(аналог «Crime survey» у 
Великобританії)

залучення громадськості до 
розслідувань випадків кату-
вань, жорстокого та нелюд-
ського поводження в поліції

сприяння утворенню мо-
ніторингових груп від гро-
мадськості (з правом пе-
ревірки підстав затриман-
ня певної особи, умов пе-
ребування у відділі орга-
нів внутрішніх справ тощо)

19. Створення 
сервісної 
моделі 
діяльності, 
орієнтованої 
на розв’язання 
проблем 
населення

усвідомлення на всіх 
рівнях, що МВС у силу 
об’єктивних чинників не в 
змозі контролювати зло-
чинність та мати високий 
рівень розкриття злочи-
нів без активної підтримки 
громадян, які будуть співп-
рацювати лише за умов 
відкритості, прозорості та 
партнерських відносин 

запровадження нових 
критеріїв оцінки ефек-
тивності роботи МВС, се-
ред яких найбільш суттє-
вими є: якість реагуван-
ня на повідомлення на-
селення, дієвість взаємо-
відносин громадян з осо-
бовим складом МВС, ак-
тивність поліцейського 
персоналу у розв’язанні 
проблем населення, різ-
номанітність заходів з 
метою зміцнення право-
порядку, інтенсивність 
робочих зв’язків з орга-
нами самоврядування, 
державної влади, засо-
бами масової інформації
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спрямування роботи Дер-
жавтоінспекції на знижен-
ня рівня аварійності на 
дорогах та профілактичну 
роботу

забезпечення щоден-
ного прийому грома-
дян керівництвом тери-
торіальних підрозділів  
(міськ/райвідділами) з пи-
тань, пов’язаних з недолі-
ками в роботі органів вну-
трішніх справ

20. Запровадження 
засад моделі 
«community 
policing» у сфері 
забезпечення 
громадського 
порядку 

формування добровіль-
них народних дружин і 
груп волонтерської під-
тримки із соціальних пи-
тань (наприклад, робота з 
підлітками та неблагопо-
лучними сім’ями), прове-
дення зборів громадян та 
залучення населення до 
співпраці

запровадження ідеоло-
гії та моделі»community 
policing»

запровадження в місце-
вих управліннях МВС по-
сад відповідальних осіб 
за зв’язки з місцевою гро-
мадою, а у разі потреби – 
відповідальних за зв’язки 
з конкретними місцеви-
ми спільнотами. Ефектив-
ність роботи зазначених 
посадовців визначається 
з урахуванням думки кон-
кретної місцевої грома-
ди/спільноти

утворення громадської 
поліцейської академії 
(постійно діючих курсів 
для громадян, на яких 
би розповідали про ро-
ботуполіції, дозволяли-
оглянути обладнання, 
приміщення, ознайо-
митися з відповідними 
процедурами тощо)
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21. Розроблення 
нових критеріїв 
та процедур 
відбору 
персоналу

запровадження нових 
критеріїв та процедур від-
бору кандидатів на служ-
бу, за якими оцінюються 
розумові здібності, осо-
бливості мотивації і са-
моконтролю; обачність, 
знання власних переваг і 
недоліків; здатність розу-
міти почуття інших і вмін-
ня впливати на них; умін-
ня будувати і підтримува-
ти робочі взаємовідно-
сини; впевненість у влас-
них силах, уміння слуха-
ти і спілкуватися, здат-
ність брати ініціативу на 
себе і підтримувати опти-
містичний настрій колег; 
уміння працювати в гру-
пі, здатність засвоювати 
нові знання і уміння

забезпечення відео-
фіксації всіх етапів про-
ходження іспитів осо-
бовим складом та кан-
дидатами на службу в 
присутності представ-
ників громадськості

доведення до відома пер-
соналу інформації про 
всі вакансії з одночасним 
створенням умов безпере-
шкодного доступу канди-
датів до участі в конкурс-
ному відборі

створення умов для ро-
боти чоловіків та жінок 
з урахуванням засад 
гендерної рівності, а та-
кож розроблення анти-
дискримінаційних ме-
ханізмів прийняття на 
роботу та кар’єрного 
зростання
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розроблення процедури 
тестування та відбору кан-
дидатів на службу за рей-
тинговою системою

розроблення двоступе-
невої процедури кон-
курсного відбору для кан-
дидатів на керівні посади 
регіонального рівня, що 
містить оцінку загальної 
компетенції та спеціаль-
ної компетенції. У рам-
ках загальної компетен-
ції оцінюються такі якос-
ті, як знання професій-
них і етичних стандартів; 
комунікативні навички, 
особиста мотивація, умін-
ня приймати необхідні рі-
шення, творчий підхід та 
сприйнятливість до інно-
вацій. Серед спеціальних 
якостей оцінюються лі-
дерські якості кандида-
та, його вміння управляти 
персоналом і піклувати-
ся про професійне зрос-
тання підлеглих, навички 
планування щоденної ді-
яльності, стратегічне мис-
лення, толерантність до 
реалізації кадрової полі-
тики, включаючи гендер-
ний та етнічний аспекти

22. Забезпечення 
соціального 
захисту 
персоналу

законодавче закріплен-
ня соціальних пільг (без-
оплатне медичне страху-
вання, безвідсоткові дов-
гострокові кредити), отри-
мання яких не залежить 
від суб’єктивних стосунків 
між керівником та підле-
глими 

зміна структури грошово-
го утримання з трискла-
дової системи (посадо-
вий оклад, вислуга, над-
бавки/премії) на двоскла-
дову (посадовий оклад 
і вислуга), що ліквідує 
суб’єктивний компонент 
під час встановлення-
зарплати та не допустить 
будь-які зловживання 
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впровадженняформи ро-
боти за контрактом (для 
окремих категорій пра-
цівників на перехідний 
період)

апробація інституту 
вторинної зайнятості 
персоналу для надан-
ня можливості співро-
бітникам отримувати 
законне джерело до-
ходів у позаслужбовий 
час та координації по-
питу населення на такі 
послуги

23. Удосконалення 
системи 
внутрішнього 
контролю 
за діями 
персоналу

періодична переатеста-
ція кадрів (зміна критеріїв 
атестації) за участю неза-
лежних представників гро-
мадськості в атестаційних 
комісіях та з використан-
ням відкритих відгуків на-
селення

запровадження систе-
ми корпоративної ети-
ки та протидії «про-
фесійній деформації», 
психологічної допомо-
ги персоналу з метою 
запобігання негатив-
ним явищам, а також 
безконфліктної реалі-
зації особистих, кор-
поративних та держав-
них інтересів. Осно-
вними етичними за-
садами правоохорон-
ної діяльності повинні 
бути повага до осо-
бистості іншої люди-
ни; доброзичливість; 
ефективність і профе-
сіоналізм; дотриман-
ня принципів закон-
ності та верховенства 
права; відповідаль-
ність; турбота про ото-
чуючих; чесність по 
відношенню до себе 
та інших; самовіддане 
служіння суспільству
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запровадження антико-
рупційних та антидискре-
дитаційних обмежень для 
персоналу МВС (відвіду-
вання у вільний час місць, 
де може мати місце пору-
шення закону, заборона 
на купівлю спиртних на-
поїв, якщо співробітники 
у формі або з елементами 
форменого одягу тощо)

введення штрафів як 
дисциплінарного захо-
ду у розмірі до 15 не-
оподатковуваних міні-
мумів доходів грома-
дян, якщо працівникє 
начальником підрозді-
лу; у розмірі до 30 нео-
податковуваних мініму-
мів доходів громадян, 
якщо він є начальником 
служби або міністром

установлення систем відео-
фіксації в автомобілях Дер-
жавтоінспекції, у відділах 
органів внутрішніх справ,у 
громадських місцях тощо

реформування підроз-
ділів внутрішньої безпе-
ки з їх спрямуванням на 
профілактику правопо-
рушень

запровадження періо-
дичних перевірок персо-
налу на предмет дотри-
мання правил доброчес-
ності, професійної непід-
купності та невживання 
наркотичних речовин

24. Реформування 
системи 
професійної 
підготовки

розроблення сучасної єв-
ропейської моделі освіти 
МВС за ступеневим прин-
ципом, спрямованої пе-
реважно на надання по-
чаткового рівня знань 
з орієнтацією на набут-
тя професійно-важливих 
вмінь та навичок у кон-
кретних ситуаціях

забезпечення поетапної 
трансформації закла-
дів освіти МВС. На пер-
шому етапі університе-
ти внутрішніх справ по-
винні бути перетворені в 
цивільні заклади освіти, 
підпорядковані МОН, 
у складі яких діють ко-
леджі МВС; на другому 
етапі реформуванняко-
леджі МВС набувають 
статусу самостійних на-
вчальних закладів
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розроблення моделі ко-
леджів МВС як основних 
закладів освіти, які нада-
ють освітні послуги з отри-
мання початкової підго-
товки та підвищення ква-
ліфікації, а також з отри-
мання освітнього рівня 
«бакалавр» (для керівни-
ків середньої ланки)

реформування Націо-
нальної академії вну-
трішніх справ України, 
що здійснює підготовку 
керівників вищої ланки 
всіх служб, що входять 
до складу МВС

навчання персоналу з пи-
тань роботи з вразливими 
категоріями населення, за-
побігання торгівлі людьми, 
профілактики злочинів на 
ґрунті ненависті та проявів 
дискримінації меншин

Очікувані результати

З метою реалізації заходів з реформування органів внутрішніх справ до 
кінця 2014 року планується:

розробити стратегію реформування із визначенням сфери відпові-
дальності, структури та сервісних функцій МВС, чисельності основних 
служб;

розробити законопроекти щодо перерозподілу та скорочення чисель-
ності особового складу шляхом реформування служб та апарату;

започаткувати заходи з набуття іншої професії для персоналу, який може 
підпадати під скорочення;

розробити програму політики прозорості МВС у сфері інформування 
населення;

розробити та запровадити обов’язкове маркування для всіх типів фор-
меного одягу, що забезпечить ідентифікацію працівників органів внутріш-
ніх справ;

розробити положення щодо участі в роботі кадрових та екзаменаційних 
комісій, що оцінюють кандидатів на посади керівників регіонального рівня, 
представників місцевої громади, неурядових організацій, органів місцевого 
самоврядування;
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запровадити практику щоденного прийому громадян керівництвом те-
риторіальних підрозділів (міськ/райвідділів) з питань, пов’язаних з недолі-
ками в роботі органів внутрішніх справ;

запровадити практику доведення до відома персоналу інформації про 
всі вакансії з одночасним створенням умов безперешкодного доступу канди-
датів до участі в конкурсному відборі;

запровадити практику публікації звітів МВС, головних управлінь та 
управлінь МВС в областях за основними напрямами діяльності, зокрема пла-
нів та результатів роботи підрозділів, загального бюджету, розмірів та струк-
тури витрат, характеристики персоналу (за віком, статтю, рівнем освіти та 
кваліфікації), кадрових змін, аналізу основних проблем діяльності.

Для забезпечення подальшої реалізації заходів з реформування органів 
внутрішніх справ у 2015–2016 роках буде здійснено:

запровадження на законодавчому рівні «дорожньої карти» реформуван-
ня органів внутрішніх справ (завдання, цілі, види та строки діяльності, очі-
кувані результати, індикатори якості);

проведення аудиту матеріально-технічної та фінансової забезпеченості 
органів внутрішніх справ з метою виявлення системних проблем для подаль-
шого формування бюджету МВС та захисту прав особового складу;

розроблення моделі та законопроекту про службу Національної поліції 
як головного виконавця функції превенції та охорони громадського порядку 
із службами дільничних інспекторів та патрульної поліції, які становлять 70 
відсотків персоналу служби;

розроблення нових підходів до змісту, форм та методів роботи дільнич-
них інспекторів, обсягу їх робочого навантаження та норм забезпечення;

формування та нормативне закріплення статусу і функцій універсально-
го спецпідрозділу;

об’єднання патрульної служби та Державтоінспекції з метою створення 
єдиної патрульної служби;

розроблення технічного завдання для створення єдиної системи елек-
тронного документообігу із сучасними механізмами її захисту, уніфіковани-
ми базами даних, системою планування поточної робочої діяльності та дис-
танційного контролю за якістю роботи окремих виконавців;

запровадження єдиної системи електронного документообігу із сучасними 
механізмами її захисту, уніфікованими базами даних, системою планування ді-
яльності та дистанційного контролю за якістю роботи окремих виконавців;

запровадження інформаційних технологій та створення нового аналітич-
ного підрозділу МВС для багатофакторного аналізу оперативних даних, забез-
печення процесу прийняття стратегічних рішень, планування діяльності МВС;

розроблення та нормативне закріплення системи деталізованих обме-
жень для персоналу, алгоритмів професійної поведінки в стандартних та не-
штатних ситуаціях;
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запровадження додаткових заходів щодо забезпечення прав затриманих 
та заарештованих осіб (обов’язковий незалежний медичний огляд, індивіду-
альні пакети для зберігання речей, дозвіл на контрольоване користування те-
лефоном, своєчасне отримання інформації про безоплатну правову допомогу);

запровадження відеофіксації першого допиту затриманого та єдиного 
електронного протоколу (custody records), що містить інформацію про затри-
ману особу, на всіх етапах – затримання, переміщення, зміна статусу тощо;

розроблення моделі та процедури управління для розмежування у МВС 
сфер загального керівництва щодо реалізації державної політики у правоо-
хоронній сфері та фахового керівництва, а також для зведення до мінімуму 
можливості прийняття рішень керівництвом безпосередньо під впливом по-
літичних сил або ж під впливом власних політичних уподобань;

запровадження моделі призначення на посаду керівника служби Націо-
нальної поліції особи із стажем служби в поліції не менше 20 років, необхід-
ним рівнем освіти та досвідом управління, з відповідним призначенням на 
строк 4 роки з правом подальшого продовження;

запровадження нових стандартів фізичної та вогневої підготовки персо-
налу, що передбачають максимальне наближення тренувань та випробуваль-
них тестів до реальних умов несення служби та забезпечення спричинення 
мінімальних ушкоджень особам, до яких застосовуються сила, спеціальні за-
соби або табельна зброя;

здійснення необхідних заходів для відміни спеціальних звань працівни-
ків органів внутрішніх справ за принципом: «Форму та табельну зброю ма-
ють лише ті працівники, які виконують безпосередні обов’язки з охорони 
громадського порядку»;

розроблення механізму самостійного вирішення територіальними орга-
нами питань щодо планування діяльності (з урахуванням особливостей си-
туації в регіоні та потреб місцевих громад), кадрової політики та розподілу 
бюджетних призначень, а також механізму забезпечення відповідальності за 
прийняті рішення перед місцевою громадою та керівництвом МВС;

організаційні заходи щодо доступу до нормативної бази органів вну-
трішніх справ, яка буде вільною для доступу громадян у частині відкритих 
документів, забезпечення широкого багатоканального зворотного зв’язку з 
різними категоріями громадян на базі відкритих інтерактивних ГІС-ресурсів;

формування політики якості надання правоохоронних послуг, яка вклю-
чатиме мінімальні стандарти забезпечення безпеки громадян, стандарти про-
фесійних дій персоналу МВС у різних ситуаціях, чіткі та зрозумілі механіз-
ми забезпечення якості правоохоронних послуг;

запровадження практики взаємодії з моніторинговими групами від гро-
мадськості (з правом перевірки підстав затримання певної особи, умов пере-
бування у підрозділі органів внутрішніх справ тощо);
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запровадження нових критеріїв оцінки ефективності роботи МВС, се-
ред яких найбільш суттєвими є ефективність реагування на повідомлення 
населення, якість відносин громадян з персоналом МВС, активність полі-
цейського персоналу у розв’язанні проблем населення, різноманітність захо-
дів з метою зміцнення правопорядку, інтенсивність робочих зв’язків з орга-
нами самоврядування, державної влади, засобами масової інформації;

запровадження оновлених засад формування добровільних народних 
дружин і груп волонтерської підтримки із соціальних питань (наприклад, ро-
бота з підлітками та неблагополучними сім’ями);

запровадження в територіальних органах посад відповідальних осіб за 
зв’язки з місцевою громадою, а у разі потреби – відповідальних за зв’язки з 
конкретними місцевими спільнотами;

розроблення нових критеріїв та процедури відбору кандидатів на служ-
бу. Зокрема, крім фізичних якостей кандидата, оцінюються розумові здібнос-
ті, особливості мотивації і самоконтролю; обачність, знання власних переваг 
і недоліків; здатність розуміти почуття інших і вміння впливати на них; умін-
ня будувати і підтримувати робочі взаємовідносини, упевненість у власних 
силах, уміння слухати і спілкуватися, здатність брати ініціативу на себе і під-
тримувати оптимістичний настрій колег, уміння працювати в групі, здатність 
засвоювати нові знання і уміння;

розроблення процедури тестування та відбору кандидатів на службу за 
рейтинговою системою;

розроблення нормативної бази та механізмів зміни структури грошового 
утримання з трискладової системи (посадовий оклад, вислуга, надбавки/премії) 
на двоскладову (посадовий оклад і вислуга) для ліквідації суб’єктивних компо-
нентів під час встановлення зарплатні та недопущення будь-яких зловживань;

установлення системи відеофіксації в автомобілях Державтоінспек-
ції, підрозділах органів внутрішніх справ та громадських місцях;

розроблення сучасної європейської моделі освіти МВС за ступеневим 
принципом з коледжами як основними закладами освіти;

формування нової моделі МВС за принципом системи самостійних ор-
ганів виконавчої влади.

На завершальному етапі реформування органів внутрішніх справ у 
2016–2018 роках будуть здійснені такі заходи:

розроблено чіткі та зрозумілі правила взаємодії різних служб для 
розв’язання проблем на національному та регіональному рівні;

зменшено витрати на управлінський апарат шляхом запровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій управління та проведення аудиту 
матеріально-технічної та фінансової забезпеченості органів внутрішніх справ;

розроблено новий підхід до формування бюджету МВС для забезпечен-
ня належного фінансування;
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завершено основний перерозподіл та скорочення чисельності персоналу з 
урахуванням європейських практик (300 поліцейських на 100 тис. населення);

досягнуто необхідний рівень реагування на виклики у сфері безпеки та 
правопорядку як результат удосконаленої системи менеджменту (стратегіч-
ний аналіз оперативних даних, оптимізація процесу прийняття рішень, на-
вчання персоналу);

запроваджено процедуру оцінки діяльності МВС та криміногенної ситу-
ації за допомогою опитувань громадської думки;

запроваджено модель «community policing» у роботі з населенням, утво-
рено громадську поліцейську академію;

апробовано модель інституту вторинної зайнятості персоналу;
запроваджено систему корпоративної етики та протидії професійній де-

формації, психологічної допомоги персоналу;
введено штраф як дисциплінарний захід у розмірі до 15 неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян, якщо працівник є начальником підрозділу, 
та в розмірі до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо він є 
начальником служби або міністром;

реформовано підрозділи внутрішньої безпеки з їх спрямуванням на про-
філактику правопорушень та запровадження періодичної перевірки персона-
лу на предмет дотримання правил доброчесності, професійної непідкупнос-
ті та невживання наркотичних речовин;

забезпечено поетапну трансформацію закладів освіти МВС;
реформовано Національну академію внутрішніх справ України, що 

здійснює підготовку керівників вищої ланки всіх служб, які входять до 
складу МВС.

Строки реалізації заходів

Цілі реформування 2014  
рік

2015  
рік

2016  
рік

2017  
рік

2018  
рік

Формування МВС як системи 
самостійних органів виконавчої влади

Перерозподіл та скорочення чисельності 
персоналу

Забезпечення належного фінансування
Досягнення ефективного реагування на 
виклики у сфері безпеки та правопорядку

Відповідність нормативної бази та 
процедур вимогам закону
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Цілі реформування 2014  
рік

2015  
рік

2016  
рік

2017  
рік

2018  
рік

Забезпечення законності дій працівників

Мінімізація політичного впливу на 
діяльність персоналу
Забезпечення професійного підходу у 
питаннях стратегічного розвитку
Створення цивільної моделі діяльності 
та стосунків персоналу
Зменшення кількості атестованих 
працівників (uniformed staff)
Підвищення самостійності 
територіальних органів та підрозділів 
Підвищення ролі місцевих органів влади 
в діяльності підрозділів МВС
Побудова якісної багаторівневої системи 
звітності та відповідальності перед 
суспільством
Забезпечення зрозумілості та 
передбачуваності у діяльності МВС
Формування політики якості надання 
правоохоронних послуг
Підвищення ролі громадського 
контролю
Створення сервісної моделі діяльності, 
орієнтованої на розв’язання проблем 
населення
Запровадження засад моделі «community 
policing» у сфері забезпечення 
громадського порядку 
Розроблення нових критеріїв та 
процедур відбору персоналу
Забезпечення соціального захисту 
персоналу
Удосконалення системи внутрішнього 
контролю за діями персоналу
Реформування системи професійної 
підготовки
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Ресурси, необхідні для досягнення
цілей реформування

Для визначення обсягів фінансових ресурсів необхідно провести 
стратегічне планування в рамках прийнятої Стратегії розвитку органів 
внутрішніх справ. Мають бути визначені витрати, покриття яких здій-
снюватиметься у межах поточних обсягів фінансування, а також за раху-
нок додаткових бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

Принципи реформування органів внутрішніх справ

Верховенство права

Під час виконання своїх функцій органи внутрішніх справ повинні дія-
ти тільки на підставі закону, забезпечувати захист особистих прав громадян 
і не вчиняти довільних або протиправних дій. 

Від персоналу органів внутрішніх справ очікується подання прикладу 
в слідуванні законам, застосування яких він забезпечує. У своїй діяльності 
персонал поліції має дотримуватися таких вимог:

неухильне дотримання закону під час виконання службових обов’язків;
повага до людської гідності і дотримання прав людини;
відсутність упередженості, відкритість і співробітництво, особиста по-

рядність;
використання сили, адекватної наявній загрозі, і тільки у випадках необ-

хідності її застосування;
дотримання конфіденційності;
недопущення катувань, жорстокого та нелюдського поводження;
турбота про здоров’я затриманих і арештованих;
відмова від втягнення в будь-які корупційні дії;
повага до вимог законів і статутів, протидія будь-яким спробам їх пору-

шення;
особиста відповідальність за кожний свій вчинок.
Для встановлення національних правових вимог до дій правоохоронців 

провідну роль відіграють міжнародні документи, імплементовані державою 
в установленому порядку, а також рішення міжнародних організацій (ООН, 
ОБСЄ, Рада Європи, Європейський суд з прав людини та інші), до виконання 
яких приєдналася Україна. Під час виконання своїх обов’язків посадові осо-
би правоохоронних органів зобов’язані дотримуватися міжнародних норм 
щодо прав людини, поважати і захищати людську гідність.
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До поліцейських обов’язків, крім захисту суспільства від насильницьких, 
грабіжницьких та протиправних дій, має бути включено також надання послуг 
і допомоги тим громадянам, які в силу особистих, економічних, соціальних та 
інших надзвичайних причин потребують негайної допомоги. Як усі устано-
ви системи кримінального правосуддя, поліція повинна представляти все сус-
пільство в цілому, нести відповідальність перед ним та бути йому підзвітною. 
Дії посадових осіб поліції можуть бути перевірені міністерством, прокурату-
рою, судом, омбудсменом, комітетом громадян, об’єднанням таких органів або 
будь-яким іншим уповноваженим органом за діяльністю поліції.

Принцип верховенства права передбачає також першочергове закріплення 
в законодавчих актах деталізованого переліку завдань, функцій та повноважень, 
що має зменшити ризик зловживання правоохоронцями власними дискреційни-
ми повноваженнями та, як результат, мінімізувати ризик порушення закону. За-
значене положення є особливо актуальним для нормативної бази, що регулює ді-
яльність органів внутрішніх справ. Така нормативна база відрізняється надзви-
чайною різноманітністю законодавчих, міжвідомчих та відомчих норм з дисба-
лансом на користь останніх, що на практиці призводить до суперечностей.

Досить ефективною мірою, як показує практика європейських держав, є 
максимальна регламентація дій посадових осіб шляхом розроблення деталізо-
ваних нормативно-правових актів, настанов, рекомендацій, що передбачають 
усі можливі варіанти поведінки персоналу в стандартних та нештатних ситуа-
ціях. Перспективним може бути об’єднання таких документів в один комплек-
сний документ за прикладом європейських кодексів поведінки поліції (Polіce 
Code of Conduct), що встановлюють офіційні норми поведінки персоналу.

Деполітизація

Якщо проаналізувати діяльність поліцейських структур різних держав, 
навряд чи можна навести будь-який приклад повної незалежності органів 
внутрішніх справ від політики. До найбільш відвертих способів маніпулю-
вання можна віднести спроби політичних лідерів примусити поліцію вико-
нувати окремі задачі, не передбачені законом, призначення на керівні посади 
поліції осіб, від яких очікується політична відданість та групова лояльність 
до певних політичних партій або громадських груп.

Прикладом такої маніпуляції можна вважати процес регулювання етнічно-
го, гендерного чи релігійного складу поліції. Більш завуальований вигляд мають 
численні приклади безперервного оновлення законодавства про поліцію із змі-
ною керівництва держави, перегляду пріоритетів та стратегії реформування ор-
ганів внутрішніх справ, зміни підходів до підготовки персоналу тощо.

Робота поліції є обов’язковим елементом внутрішньої політики, і саме 
через політичні процеси закріплюються в національному законодавстві нові 
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моделі поліцейської діяльності. Іншими словами, реформа органів внутріш-
ніх справ – це завжди політичний процес, тому слід розуміти, що мова може 
йти не про абсолютну їх незалежність від політики, що неможливо навіть те-
оретично, а про те, щоб політичний вплив був мінімізований у практичній ді-
яльності правоохоронних органів.

Мінімізувати такий вплив можливо шляхом заборони бути членом полі-
тичних партій для працівників органів внутрішніх справ та носити політичні 
значки і символи; заборони на діяльність політичних партій у приміщеннях 
поліції, на обговорення політичних питань під час службових нарад; обме-
ження на надання політичним партіям підтримки персоналом поліції.

Іншим підходом, який застосовується, наприклад, в Угорщині та Рес-
публіці Словенія, можна вважати створення моделі управління, коли по-
ліція набуває досить автономного статусу в структурі міністерства вну-
трішніх справ, при цьому міністерством керує призначений урядом полі-
тик, а очолює поліцію високопрофесійний поліцейський фахівець, який 
не складає автоматично повноважень із зміною уряду або міністра вну-
трішніх справ. Міністерство при цьому виконує функції із стратегічно-
го планування, загального контролю та координації у той час, як на по-
ліцію покладаються функції захисту прав громадян та профілактики зло-
чинності. Міністр може впливати на діяльність поліції лише регулятор-
ними методами.

Таким чином, сутність принципу деполітизації полягає у вимозі забез-
печити недоторканність і захист системи органів внутрішніх справ від мож-
ливого тиску з боку політичних структур та зробити мінімальним негатив-
ний вплив політичних факторів на ефективність роботи поліції.

Сьогодні поступово приходить розуміння того, що авторитет влади у 
сфері протидії злочинності залежить не стільки від показників розкриття 
злочинів, скільки від довіри до працівника органів внутрішніх справ як до 
захисника індивідуальних та суспільних інтересів.

Демілітаризація

Вихідним положенням даного принципу є розуміння того, що полі-
ція, виконуючи в суспільстві сервісну функцію та сприймаючи громадян як 
партнерів, повинна мати іншу організаційну структуру, ніж військові під-
розділи.

Проте досвід Центральної та Південно-Східної Європи свідчить, що 
найбільш небезпечною є не стільки мілітаризована структура поліцейських 
підрозділів, скільки спорідненість внутрішньої культури армії та поліції. У 
тоталітарних державах поліція як частина військової структури цілком пере-
ймає військові цінності, систему відносин, стереотипи поведінки. У період 
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реформування позбутися цього історичного багажу досить важко, тому час-
то поліція продовжує використовувати цілком мілітаризовану тактику охоро-
ни правопорядку та стиль управління персоналом.

Характерно, що підрозділи органів внутрішніх справ, орієнтовані на бо-
ротьбу із злочинністю як на основний вид діяльності, досить швидко перехо-
дять до репресивних форм соціального контролю та фокусують свої зусилля 
не на засобах ведення боротьби, а на досягненні кінцевого результату – пере-
моги. За справедливим зауваженням вітчизняних фахівців, подібна тактика 
є найнебезпечнішою на випадки незаконного примусу та розправи над зло-
чинцями. 

Абсолютно такі ж аргументи наводять сьогодні європейські поліцейські, 
виступаючи за встановлення в поліції духу та культури цивільної служби.

Децентралізація

Згідно із сучасною теорією управління децентралізація розглядається 
як один з основних управлінських механізмів підвищення ефективності ді-
яльності органів державної влади так само, як і засіб захисту інтересів гро-
мадян від сваволі держави. Цей принцип вимагає саме управлінських, а не 
структурних змін, оскільки результатом його втілення має стати децентралі-
зація прийняття рішень, відповідальність та розподіл ресурсів, які є необхід-
ними для ефективного та оперативного реагування поліції на місцевому рів-
ні. Інакше кажучи, навіть якщо у децентралізованій системі структура орга-
нізації залишається формально централізованою, працівники поліції отри-
мують широкі права стосовно прийняття та реалізації рішень, що відобража-
ють місцеві умови та їх професійну думку. Реалізація принципу децентралі-
зації традиційно вбачається в започаткуванні в національних системах пра-
воохоронних органів підрозділів муніципальної поліції.

Під муніципальною поліцією зазвичай розуміються поліцейські форму-
вання, які утворені органами місцевого самоврядування різних рівнів і пере-
бувають у їх безпосередньому підпорядкуванні. Обсяг повноважень муніци-
пальної поліції у різних країнах неоднаковий. У більшості європейських дер-
жав на муніципальну поліцію покладено функції з нагляду за безпекою до-
рожнього руху, санітарним станом населених пунктів, порядком на ринках, 
виконанням розпоряджень міської влади. Одночасно вона грає роль своєрід-
ного дублера і резерву національної поліції. У Великобританії, Федератив-
ній Республіці Німеччина та США, навпаки, муніципальною поліцією вико-
нуються в основному функції із забезпечення правопорядку.

Наявність муніципальної поліції в західних країнах є результатом три-
валого розвитку англосаксонської системи права, що споконвічно не перед-
бачала автономії для поліції, і досвіду реалізації принципів класичної євро-
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пейської демократії, заснованої на децентралізації органів влади. Важливим 
є те, що фінансування муніципальної поліції здійснюється в основному за 
кошти місцевої влади, що надає державному бюджету більшу стратегічну 
ініціативу.

Штатна чисельність, організаційні моделі муніципальної поліції і під-
ходи до її управління місцевою адміністрацією варіюються залежно від на-
ціональних традицій. Муніципалітети, наприклад, можуть мати право вирі-
шувати питання щодо відкриття або закриття поліцейських дільниць, при-
значати керівників місцевих підрозділів поліції, порушувати питання щодо 
перевірки діяльності місцевої поліції, визначати розмір фінансування полі-
ції та надання їй матеріальних ресурсів, визначати основні напрями робо-
ти поліції.

Підзвітність та прозорість у роботі

Проблема встановлення підзвітності в роботі правоохоронних органів 
розв’язується шляхом визначення механізмів, за якими суспільство може 
контролювати дії правоохоронців та бути впевненим, що вони діють у рам-
ках закону. Як один з таких механізмів виступають органи державної влади, 
які здійснюють так званий «зовнішній» контроль за діяльністю органів вну-
трішніх справ. Іншим механізмом, запровадження якого залежить не від ви-
мог Уряду, а від управлінських потреб самої поліцейської організації, є під-
розділи внутрішнього контролю – відділи внутрішніх розслідувань, службо-
вих перевірок, розгляду скарг громадян на дії поліцейських тощо. Взаємодія 
форм зовнішнього та внутрішнього контролю дозволяє гарантувати належ-
ний рівень підзвітності поліції державним установам у цілому. Проте в де-
мократичному суспільстві, крім відомчого та державного контролю, набуває 
своєї виключної важливості такий елемент громадського цивільного контро-
лю, як гарантія участі населення в процесі управління державою.

Таким чином, принцип підзвітності суспільству може бути застосова-
ний за наявності державного, громадського та відомчого контролю над дія-
ми поліції, а також у разі готовності та відкритості самої поліції до здійснен-
ня таких форм контролю. І якщо механізми державного та внутрішньовідом-
чого контролю в більшості країн уже набули певної сталості та уніфікованих 
форм, сфера здійснення цивільного контролю над діяльністю правоохорон-
них структур перебуває здебільшого на стадії формування.

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що в США, наприклад, найбільш 
поширеною моделлю цивільного контролю є робота муніципальних комісій, 
утворених за розпорядженням мера або міської ради. Умм. Атланті, Детрой-
ті, Новому Орлеані, Філадельфії, Сан-Франциско склад таких комісій досить 
однорідний – вони складаються винятково з цивільних службовців, що рані-
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ше ніколи не працювали у поліції. В інших штатах громадські комісії поєд-
нують цивільних службовців, працівників поліції, громадян-добровольців, 
співробітників неурядових організацій, які призначаються до складу комі-
сій мером, міською радою і шефом поліції відповідно до встановлених для 
них квот.

Також для забезпечення прозорості в роботі органи внутрішніх справ за-
початковують окремі посади або навіть окремі підрозділи зв’язків із громад-
ськістю та міжнародних відносин. Такий крок дозволяє здійснювати багато-
векторну комунікацію із громадськістю – проводити опитування громадської 
думки, аналіз оглядів преси, вивчати досвід громадських та міжнародних ор-
ганізацій з метою побудови правильної тактики і стратегії суспільних відно-
син. Водночас забезпечується оперативне інформування громадян щодо ді-
яльності та результатів роботи органів внутрішніх справ у цілому, зменшен-
ня дистанційованості в стосунках поліції та населення шляхом проведення 
інформаційних кампаній, започаткування «гарячих ліній», спеціалізованих 
рубрик у засобах масової інформації.

Поліція також має розробити ефективні механізми розслідування випад-
ків, коли права громадян порушуються в результаті непрофесійних або про-
типравних дій правоохоронців. У населення також має бути доступ до інфор-
мації про хід розслідування правопорушень, вчинених поліцейськими. Якщо 
доступ громадян до інформації щодо ходу розслідування, персональних да-
них фігурантів справи та інших процесуальних документів є обмеженим, ре-
зультати розслідувань мають бути у вільному доступі. Загальнодоступними 
також мають бути інформаційні матеріали та документи щодо планів та ре-
зультатів роботи поліцейських підрозділів, загального бюджету та витрат, ха-
рактеристик персоналу поліції (за віком, статтю, рівнем освіти та кваліфіка-
ції), контактна інформація посадовців тощо.

Вимоги щодо прозорості стосуються також технічних вимог до умов ро-
боти правоохоронних органів. Так, більшість європейських підрозділів на-
магається розміщувати працівників поліції в максимально прозорих робочих 
приміщеннях. Із цією метою обладнуються загальні офіси, розділені на окре-
мі робочі секції низькими або прозорими перегородками, що дозволяє керів-
нику легко здійснювати робочий контроль за діяльністю підлеглих. На дум-
ку європейських колег, подібний дизайн створює робочу, ділову атмосферу, 
дисциплінує і підвищує відповідальність кожного співробітника за власну 
поведінку. Установлення в буквальному значенні прозорого режиму роботи 
вкрай ускладнює вчинення поліцейськими не тільки корупційних дій, але на-
віть ведення приватних розмов по службовому телефону.

У Великобританії поліцейські підрозділи першими стали практикува-
ти встановлення засобів відеоспостереження не тільки стосовно затриманих 
осіб, але і для контролю за персоналом.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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Тісна співпраця з населенням
та місцевими громадами
Як свідчить досвід реформування американських та європейських пра-

воохоронних структур, процеси деполітизації та демілітаризації майже авто-
матично призводять поліцейські організації до відмови від іміджу «профе-
сійних борців із злочинністю» та переорієнтації поліцейської діяльності зде-
більшого на профілактику правопорушень. Таким чином, тактика охорони 
правопорядку значно меншою мірою, ніж раніше, стає пов’язаною із засто-
суванням сили та протистоянням населенню.

Згідно з принципом, що розглядається, поліцейські агенції, не відмов-
ляючись від виконання основного завдання – охорони громадського поряд-
ку, мають змістити основний акцент своєї роботи на зв’язок із населенням, 
оскільки без активної та заінтересованої підтримки громадян розкриття і 
профілактика злочинів є малоперспективною справою. При цьому основною 
фігурою превентивної діяльності стає не «поліцейський –борець із злочин-
ним світом», а «поліцейський-тренер», головною задачею якого має бути на-
вчання і консультування громадян, які не бажають стати жертвою злочинних 
посягань. Таким чином, правоохоронна діяльність концентрується на без-
посередньому та довгостроковому обслуговуванні населення у сфері підви-
щення його безпеки.

Співпраця із населенням потребує зміну діяльності органів внутріш-
ніх справ, коли пріоритету набуває не реагування на кримінальні прояви, а 
участь у розв’язанні всього комплексу проблем, які є в населення конкрет-
ної місцевості у сфері дотримання закону. Від поліції очікується прояв ін-
тересу не лише до інформації, яка стосується правопорушень, але і до по-
треб громадян, їх проблем та ускладнень стосунків, які є підґрунтям для за-
гострення криміногенної ситуації. Серед критеріїв оцінки ефективності ро-
боти поліцейських підрозділів також мають відбутися зміни. Як найбільш 
суттєві критерії мають розглядатися якість реагування на повідомлення на-
селення, якість відносин громадян з працівниками поліції, активність полі-
цейського персоналу у розв’язанні проблем населення, різноманітність за-
ходів з метою забезпечення правопорядку, інтенсивність робочих зв’язків 
з органами самоврядування, органами державної влади, засобами масової 
інформації.

Подібна концентрація на потребах громадян вимагає активної взаємодії 
правоохоронців із місцевими жителями шляхом особистого спілкування та 
вміння розв’язувати конфліктні ситуації.

Все це зумовлює перетворення органів внутрішніх справ на відкриту 
організацію, яка служить суспільству та виконує свої завдання у спосіб, при-
йнятний з етичної точки зору для зміцнення демократичних цінностей.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



Професійна підготовка персоналу

До персоналу поліції традиційно пред’являються більш суворі вимоги 
та обмеження. Викликано це тим, що саме поліцейські як службовці безпо-
середньо пов’язані з виконанням рішень державної влади у вигляді примусу 
та відповідальністю, що покладається при цьому на кожного окремого вико-
навця, оскільки авторитет державної влади при цьому залежить від індивіду-
альної професіональної компетенції.

Європейські стандарти правоохоронної діяльності також передбачають, 
що прийнятий на службу поліцейський повинен пройти в повному обсязі не 
тільки загальну, професійну та службову підготовку, але отримати також від-
повідний інструктаж із соціальних проблем, демократичних свобод, прав лю-
дини, зокрема з питань Європейської конвенції з прав людини. На практиці 
зазначений інструктаж може проводитися у вигляді семінарів з питань функ-
ціонування демократичного суспільства та засад верховенства права або спе-
ціальних навчальних курсів з гуманітарного права та захисту прав людини.

Сервісна спрямованість діяльності поліції має додатково передбачати 
створення спеціальної системи щоденного навчання і контролю персоналу, 
яка є комбінацією таких форм, як щоденне коротке обговорення існуючих 
проблем та розгляд практичних ситуацій; тренінг у сфері застосування норм 
права і дотримання етичних принципів; заняття з навчання навичок рольової 
перебудови поведінки, уміння виявляти сформовані професійні якості в со-
ціально прийнятних формах у позаслужбовий час; обмін індивідуальним по-
зитивним досвідом; робота із залучення поліцейських до груп, клубів та асо-
ціацій за інтересами для розширення сфери їх соціальних контактів і куль-
турних потреб.

Окрема увага в професійній підготовці персоналу має бути приділена кри-
теріям відбору кандидатів на посади працівників органів внутрішніх справ. 

Так, у Великобританії оцінка кандидатів на посади керівників поліцей-
ських підрозділів здійснюється за двома комплексними категоріями – загаль-
на і спеціальна компетенція. У рамках загальної компетенції оцінюються 
такі якості, як знання професійних і етичних стандартів; комунікативні нави-
чки, особиста мотивація, уміння приймати необхідні рішення, творчий під-
хід та сприйнятливість до інновацій. Серед спеціальних якостей оцінюють-
ся лідерські якості кандидата, його вміння управляти персоналом і піклува-
тися про професійне зростання підлеглих, навички планування щоденної ді-
яльності, стратегічне мислення, толерантність до реалізації кадрової політи-
ки, включаючи гендерний та етнічний аспекти.

Додатковою умовою відбору на посади керівників поліцейських підроз-
ділів може бути участь у кадрових та екзаменаційних комісіях представників 
місцевої громади, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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КОНЦЕПЦІЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р

Проблеми, які потребують розв’язання

Європейська інтеграція України передбачає забезпечення ефектив-
ного функціонування інститутів, які гарантуватимуть верховенство пра-
ва, додержання прав і свобод людини і громадянина, їх ефективний захист.  
У зв’язку з цим одним з ключових завдань є перетворення МВС на цивільний 
орган європейського зразка.

Авторитет державних органів у сфері протидії злочинності залежить не 
лише від показників розкриття кримінальних правопорушень, а і від довіри на-
селення до правоохоронних органів як захисників індивідуальних та суспільних 
інтересів та додержання правоохоронцями принципу верховенства права.

Останнім часом рівень довіри населення до правоохоронців максималь-
но становив лише 3–5 відсотків. Після Революції гідності, за даними Інсти-
туту соціології Національної академії наук, такий рівень знизився до 0,8 від-
сотка. Причинами низького рівня довіри стали системні недоліки в діяльнос-
ті органів внутрішніх справ.

Таким чином, правоохоронні органи, виконуючи їх основне завдання з 
охорони правопорядку, повинні у своїй діяльності надавати перевагу робо-
ті з населенням, оскільки без активної та заінтересованої підтримки грома-
дян розкриття і профілактика злочинів та інших правопорушень є малоефек-
тивними.

Мілітаризація системи МВС і міліції в цілому, що характерно для ко-
лишнього СРСР, є причиною несприйняття працівниками органів внутріш-
ніх справ соціально-сервісної функції служби. Сприйняття громадян як клі-
єнтів і партнерів вимагає від МВС оновлення організаційної структури, від-
мінної від військової.

Проведена у 2010–2013 роках адміністративна реформа залишила МВС 
фактично «міністерством міліції» на відміну від сучасних європейських мо-
делей органів внутрішніх справ, де поліція є однією із складових частин та-
ких органів, до яких також належать міграційна, прикордонна, пожежно-
рятувальна служби.
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На сьогодні система центральних органів виконавчої влади з правоохо-
ронними та правозастосовними функціями, діяльність яких спрямовується 
та координується Міністром внутрішніх справ, не відповідає реальним і по-
тенційним загрозам національній безпеці.

Повноваження Міністра внутрішніх справ щодо координації діяль-
ності міліції, Національної гвардії, міграційної, прикордонної, пожежно-
рятувальної служб відповідають побудові міністерств внутрішніх справ 
європейських країн, зокрема Республіки Польща, Австрійської Республі-
ки, Французької Республіки, Угорської Республіки та держав Балтії, од-
нак сучасна система органів управління МВС потребує суттєвого удоско-
налення.

Недосконалість системи організації управління органами внутрішніх 
справ призводить до збільшення часу, необхідного для реагування на пору-
шення прав і свобод людини і громадянина, зниження рівня довіри насе-
лення до органів внутрішніх справ та негативно впливає на своєчасність і 
ефективність здійснення заходів, спрямованих на захист та реалізацію ви-
значених Конституцією та законами України прав і свобод людини і грома-
дянина.

Наявність в апараті МВС та інших центральних органах виконавчої вла-
ди структурних підрозділів, що виконують аналогічні завдання і функції, по-
вільне впровадження сучасних технічних засобів контролю і документоо-
бігу, значна кількість підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери їх управління, а також підпорядкованих їм наукових, медичних та на-
вчальних закладів, що виконують аналогічні завдання і функції, призводять 
до бюрократизації діяльності у правоохоронній сфері та неефективного ви-
користання людських ресурсів і бюджетних коштів.

Дублювання повноважень окремих органів та підрозділів МВС призво-
дить до наявності значної кількості працівників органів внутрішніх справ, 
що виконують керівні та управлінські функції, та внутрішньої конкуренції.

Для подолання відповідних негативних явищ і створення оптимальної 
та ефективної системи МВС необхідно здійснити комплекс заходів, спря-
мованих на перетворення МВС на цивільний орган європейського зразка та 
створення в найближчій перспективі поліції як головного органу із забезпе-
чення безпеки населення.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є:
визначення пріоритетних напрямів, очікуваних результатів та засобів 

перетворення МВС на правоохоронний багатопрофільний цивільний орган 
європейського зразка;

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС
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демілітаризація МВС;
зменшення кількості органів, підрозділів і служб, що виконують  анало-

гічні завдання і функції;
забезпечення ефективної координації діяльності та злагодженої взаємо-

дії Національної поліції, Національної гвардії, міграційної, прикордонної, 
пожежно-рятувальної служб, діяльність яких спрямовується та координуєть-
ся Міністром внутрішніх справ;

визначення на законодавчому рівні оновленої загальної структури МВС, 
структури, чисельності, завдань та повноважень органів внутрішніх справ, умов їх 
діяльності, пріоритетами якої має стати виконання соціально-сервісних функцій;

деполітизація діяльності органів і служб, підпорядкованих МВС, їх ро-
зумна автономізація та оптимізація;

усунення дублювання функцій апарату МВС, підприємств, установ та 
організацій, які належать до сфери його управління;

запровадження європейської системи підготовки та підвищення квалі-
фікації працівників органів внутрішніх справ, застосування єдиних уніфіко-
ваних стандартів підготовки для забезпечення ефективної взаємодії з органа-
ми внутрішніх справ держав –  учасниць Європейського Союзу;

визначення дієвих засобів та механізмів контролю за діяльністю органів 
внутрішніх справ та правоохоронців;

підвищення рівня довіри населення до органів внутрішніх справ, а та-
кож авторитету їх працівників;

підвищення ролі інститутів громадянського суспільства та органів міс-
цевого самоврядування в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина;

налагодження ефективної співпраці з населенням та місцевими громадами.
Реалізація Концепції дасть змогу сформувати функціональну та ефек-

тивну систему органів внутрішніх справ європейського зразка, якісно вдо-
сконалити правоохоронну діяльність, підвищити ефективність та забезпечи-
ти своєчасність реагування на сучасні виклики та загрози.

Реалізацію Концепції передбачається здійснити двома етапами протя-
гом 2014–2016 років.

На першому етапі (2014 рік) передбачається:
підготувати та схвалити план заходів з реалізації Концепції із зазначен-

ням строків здійснення заходів та виконавців;
розробити нову редакцію Закону України «Про загальну структуру і чи-

сельність Міністерства внутрішніх справ України» та подати її на розгляд 
Верховної Ради України;

здійснити функціональні та організаційні перетворення апарату МВС.
На другому етапі (2015–2016 роки) передбачається:
підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів з ура-

хуванням європейських норм і стандартів, спрямованих на врегулювання ді-
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яльності Національної поліції, Національної гвардії, міграційної, прикор-
донної, пожежно-рятувальної служб;

здійснити інституційні та функціональні перетворення після прийняття 
законодавчих актів про відповідні органи та служби, діяльність яких спрямо-
вується та координується Міністром внутрішніх справ;

здійснити організаційні заходи, спрямовані на стале, ефективне та зла-
годжене функціонування системи органів внутрішніх справ.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Реформування системи МВС повинно здійснюватися із додержанням  

таких принципів:
верховенство права;
деполітизація;
демілітаризація;
децентралізація;
підзвітність та прозорість в роботі;
тісна взаємодія з населенням та місцевими громадами;
професійна підготовка працівників органів внутрішніх справ.
Реалізацію Концепції передбачається здійснити шляхом:
вивчення та застосування передового світового досвіду щодо функціо-

нування органів внутрішніх справ європейських держав;
переходу органів внутрішніх справ до виконання соціально-сервісних 

функцій під час провадження їх діяльності;
забезпечення організаційної єдності і ефективної керованості систе-

ми МВС;
перетворення МВС на цивільний орган європейського зразка, що фор-

мує державну політику у сферах:
– захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства, еко-

номіки, об’єктів права власності і держави від злочинних посягань, боротьби 
із злочинністю, безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки, боротьби з незаконним обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх неза-
конному обігу, судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення 
в кримінальному провадженні та інших визначених законодавством сферах;

– міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та ін-
ших визначених законодавством категорій мігрантів;

– захисту та охорони державного кордону, правового оформлення і за-
безпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних 
прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
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– цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної без-
пеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму 
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

утворення центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спря-
мовується та координується Міністром внутрішніх справ (Національна полі-
ція, Національна гвардія); збереження статусу центральних органів виконав-
чої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром вну-
трішніх справ (Державна міграційна служба, Державна прикордонна служ-
ба, Державна служба з надзвичайних ситуацій);

визначення на законодавчому рівні загальної структури МВС з ураху-
вання таких умов:

– МВС є органом, який спрямовує та координує діяльність Національ-
ної поліції, Національної гвардії, міграційної, прикордонної, пожежно-
рятувальної та інших служб (у разі їх утворення); 

– фінансова та організаційно-управлінська самостійність кожної із 
служб (як окремого центрального органу виконавчої влади);

– посади Міністра внутрішніх справ та його заступників (крім заступни-
ка Міністра – керівника апарату) відносяться до політичних посад;

– територіальні органи МВС утворюються в установленому порядку 
лише на обласному рівні і забезпечують координацію діяльності відповід-
них органів і служб у межах адміністративно-територіальної одиниці;

– керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ, є одночасно 
безпосередніми керівниками Національної поліції, Національної гвардії, мі-
граційної, прикордонної та пожежно-рятувальної служб, забезпечують вико-
нання покладених на такі органи завдань і є державними службовцями (по-
садовими особами);

визначення ефективної функціональної структури Національної поліції, 
зокрема:

– розмежування компетенції, недопущення дублювання повноважень, 
визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції:

– ліквідація підрозділів транспортної міліції з передачею їх функцій те-
риторіальним органам Національної поліції;

– ліквідація спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою зло-
чинністю з передачею їх функцій підрозділам кримінальної міліції;

– ліквідація ветеринарної міліції, що дублює функції ветеринарних та 
фітосанітарних служб;

– позбавлення підрозділів державної автомобільної інспекції невласти-
вих функцій та утворення після впровадження автоматичної фіксації пору-
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шень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху   єдиної служби в містах 
на базі таких підрозділів та підрозділів патрульної служби;

– перегляд статусу міліції у справах дітей відповідно до вимог міжна-
родного права у сфері ювенальної юстиції;

– переорієнтація роботи органів внутрішніх справ шляхом переходу до 
виконання соціально-сервісних функцій;

деполітизації діяльності правоохоронних органів, зокрема:
– створення системи менеджменту та визначення механізму контролю 

для мінімізації прийняття рішень керівниками під впливом політичних сил 
чи власних політичних уподобань;

– упровадження механізму сталості професійного складу центральних орга-
нів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром 
внутрішніх справ, згідно з яким відставка Кабінету Міністрів України або Міні-
стра внутрішніх справ не призведе до звільнення з посад керівників таких органів;

застосування в діяльності органів внутрішніх справ сучасних автоматизова-
них інформаційних, телекомунікаційних та інших систем, зокрема упровадження:

– єдиної системи електронного документообігу із сучасними механізма-
ми її захисту, уніфікованими базами даних, системою планування поточної 
діяльності та дистанційного контролю за якістю роботи окремих виконавців;

– інтерактивних ресурсів з можливістю відображення в режимі реально-
го часу вчинених правопорушень, локалізації та позиціонування сил та засо-
бів правоохоронних органів;

– захищених засобів відеофіксації на потенційно критичних об’єктах, 
службових транспортних засобах, а також форменому одязі окремих катего-
рій правоохоронців;

– терміналів реєстрації відвідувачів із зазначенням часу перебування в 
окремих приміщеннях органів внутрішніх справ;

–  системи безготівкової оплати штрафів;
упровадження сучасних професійних стандартів службової діяльності 

та професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ, зокрема:
– визначення диференційованих нормативів штатної чисельності та на-

вантаження;
– створення рейтингової системи тестування та відбору кандидатів на 

службу;
– проведення періодичної переатестації працівників органів внутріш-

ніх справ за участю представників громадськості та з урахуванням громад-
ської думки;

запровадження антикорупційних та антидискримінаційних обмежень 
для органів внутрішніх справ;

упровадження сучасної європейської моделі освіти, ступеневої підго-
товки працівників органів внутрішніх справ та оптимізації мережі підпоряд-
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кованих МВС навчальних закладів з дотриманням принципу їх регіонально-
го та пропорційного розміщення;

мінімізації упередженого ставлення працівників органів внутрішніх 
справ до населення, зокрема:

– запровадження дієвих форм та методів контролю за виконанням служ-
бових обов’язків, персональної відповідальності за дії (бездіяльність) та 
прийняті рішення;

– можливості ідентифікації та визначення приналежності працівника до 
того чи іншого підрозділу правоохоронного органу (індивідуальні шеврони, 
жетони, номери або бейджі);

– максимальної регламентації дій посадових осіб у стандартних та по-
заштатних ситуаціях;

– установлення чітких правил взаємодії центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутріш-
ніх справ, як на національному, так і на регіональному рівні;

формування ефективних управлінських структур органів внутрішніх 
справ та оптимізації кількості підприємств, установ та організацій, що на-
лежать до сфери управління МВС та інших центральних органів виконавчої 
влади і виконують аналогічні завдання і функції;

забезпечення зворотного зв’язку з різними верствами населення (лис-
тування, особисті прийоми, соціальні мережі, електронне листування, теле-
фонні консультації, гарячі лінії тощо), що сприятиме дотриманню законнос-
ті та прозорості під час прийняття працівниками органів внутрішніх справ 
відповідних рішень;

створення сприятливих правових умов для максимально широкого за-
лучення населення та інститутів громадянського суспільства до прийняття 
управлінських рішень, а також розвитку форм демократичного цивільного 
контролю.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:
додержанню принципів верховенства права, неупередженості, добро-

чесності та дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час прова-
дження діяльності органами внутрішніх справ;

узгодженню стандартів діяльності органів внутрішніх справ з відповід-
ними стандартами правоохоронних органів європейських країн;

демілітаризації МВС та переходу до виконання соціально-сервісних 
функцій правоохоронними органами з метою розв’язання проблем населення;

деполітизації та позапартійності, унеможливленню використання орга-
нів внутрішніх справ у політичних, приватних чи комерційних інтересах;
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досягненню зрозумілості та передбачуваності діяльності МВС, а також 
побудові якісної багаторівневої системи звітності, контролю та відповідаль-
ності перед суспільством;

організаційному і нормативно-правовому відокремленню політичного 
керівництва МВС від виконання процесуальних, оперативно-розшукових та 
інших функцій правоохоронних органів;

підвищенню ефективності координації та взаємодії органів і підрозділів 
МВС, чіткому визначенню їх повноважень та усуненню дублювання функцій;

розмежуванню політичної відповідальності керівництва МВС та від-
повідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ;

підвищенню якості надання правоохоронних послуг;
формуванню якісно нового підходу до підготовки працівників органів 

внутрішніх справ, спрямованого на розвиток у них ініціативи, самостійності 
в прийнятті рішень та почуття особистої відповідальності;

скороченню чисельності працівників органів внутрішніх справ, які ви-
конують керівні та управлінські функції, підрозділів, підприємств, установ 
та організацій, що виконують аналогічні завдання і функції;

підзвітності, прозорості та підконтрольності дій і рішень посадових 
осіб органів внутрішніх справ перед суспільством;

підвищенню рівня соціального захисту працівників органів внутрішніх 
справ, зокрема за рахунок коштів, вивільнених у зв’язку з оптимізацією ор-
ганів управління, а також демілітаризацією МВС;

підвищенню авторитета працівника органів внутрішніх справ та пре-
стижу служби в зазначених органах;

підвищенню рівня довіри населення до правоохоронних органів, визна-
ченню громадської думки одним із основних критеріїв оцінки діяльності орга-
нів внутрішніх справ.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції у 2014 році здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються на утримання від-
повідних органів державної влади, а також інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

Для визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для реаліза-
ції Концепції у 2015–2016 роках, буде проведено стратегічне планування для 
МВС і кожного центрального органу виконавчої влади, за результатами яко-
го визначатимуться витрати, покриття яких здійснюватиметься у межах по-
точних обсягів фінансування, а також за рахунок додаткових бюджетних ко-
штів та інших джерел, не заборонених законодавством.

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ОВС УКРАЇНИ

Управлінські
та організаційно-штатні:
1.1. Провести багаторівневу діяльність 

із розроблення структури МВС, визначен-
ня сфери відповідальності, обсягу повно-
важень та функціонального навантаження 
кожного з центральних органів виконавчої 
влади (ЦОВВ), що входять до складу МВС. 

1.2. Забезпечити перегляд завдань та 
функцій ОВС та звільнення від виконання 
ОВС невластивих функцій, зокрема:

– примусових приводів свідків, потерпі-
лих, підозрюваних тощо;

– при проведенні виконавчих дій у ви-
падках, передбачених законом;

– підтримання порядку в суді, припи-
нення проявів неповаги до суду, а також  
охорону приміщень суду тощо;

– здійснювати привід до відповідних 
державних  органів або установ згідно з 
чинним законодавством та з санкції  проку-
рора громадян, які ухиляються від призову 
на військову службу;

– здійснювати за поданням закладу охо-
рони здоров’я з санкції прокурора привід 
осіб, які становлять групу ризику захворю-
вання на СНІД, а також інфікованих віру-
сом імунодефіциту людини, хворих на ве-
неричні захворювання, хронічний алкого-
лізм і наркоманів, які вводять  наркотичні 
засоби шляхом ін’єкцій, для обов’язкового 
обстеження і лікування;

1. 
Формування 
МВС як системи 
самостійних 
органів 
виконавчої 
влади
2. 
Чіткий розподіл 
функцій між 
службами МВС, 
що виключає їх 
дублювання
3. 
Перерозподіл 
та скорочення 
чисельності 
персоналу
4. 
Забезпечення 
належного 
фінансування
5. 
Досягнення 
ефективного 
реагування на 
виклики у сфері 
безпеки та 
правопорядку

1.
Оптимізація
структури
ОВС
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»
4. Провести функціональні та організаційні перетворення у системі Мі-

ністерства внутрішніх справ України. Необхідно чітко розподілити функції 
із формування політики, що має здійснюватися Міністерством, та реаліза-
ції політики, що має здійснюватися окремим центральним органом вико-
навчої влади у системі Міністерства внутрішніх справ України – Національ-
ною поліцією.

Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету міністрів державам учасницям 
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики»

12. Поліція повинна бути організована таким чином, щоб заслуговувати 
на публічну повагу як професійні поборники права і постачальники послуг 
для громадськості. 

17. Організація поліції повинна забезпечувати чітку субординацію в по-
ліції. Завжди має бути можливість визначити, хто є кінцевим керівником, 
який несе відповідальність за дії або бездіяльність персоналу поліції.

20. Організація поліції повинна містити ефективні заходи для забезпе-
чення чесності та належного виконання своїх обов’язків службовцями по-
ліції, зокрема, щоб гаранту вати повагу до основоположних прав і свобод 
особи, закріплених, зокрема, в Європейській конвенції з прав людини.

21. Ефективні заходи з запобігання та боротьби з корупцією в поліції по-
винні бути встановлені в організації поліції на всіх рівнях.

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
18. Необхідність функціональних відносин між органами системи кримі-

нального правосуддя також передбачає, що реформа одного органу  буде 
ефективною та стійкою лише у разі, якщо відповідно реформуються й інші 
органи.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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– здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на заразні форми ту-
беркульозу, до протитуберкульозного закладу;

–  здійснення приводу засуджених осіб, які не з’явилися за викликом до 
Кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин.

1.3. Забезпечити захист трудових прав поліцейських, у тому числі їх пра-
ва на об’єднання у професійні спілки.

1.4. Забезпечити переведення територіальних підрозділів поліції на 
визначений «Стратегією..» баланс комплектування на 70% особовим 
складом, що працює в сфері забезпечення громадського порядку, з од-
ночасним зменшенням кількості управлінського та обслуговуючого пер-
соналу.

1.5. Ініціювати заходи із формування стратегічної перспективи, рефор-
мування та розроблення власної стратегії розвитку ЦОВВ, що входять до 
складу МВС.

1.6. Організувати проведення 3-денного стратегічного планування за 
участю керівного складу ЦОВВ, що входять до складу МВС України.

1.7. Організувати проведення 3-денного стратегічного планування на 
рівні кожного із ЦОВВ, що входять до складу МВС України.

1.8. Підготувати проекти штатного розкладу, функціональних обов’язків 
та професійних вимог для кожного ЦОВВ.

1.9. Розробити алгоритми взаємодії центральних апаратів та територі-
альних підрозділів ЦОВВ у випадку кризових та надзвичайних ситуацій з 
метою забезпечення безпеки громадян.

1.10. Запровадити процедури щорічного аудиту для оцінки ефективності 
наявної структури ЦОВВ та її функціональної доцільності.

1.11. Організувати проведення громадської експертизи діяльності кон-
кретних служб та підрозділів МВС для визначення функціонального наван-
таження, потреб у персоналі, професійних вимог до різних категорій фахів-
ців перед початком реструктуризації ЦОВВ. 

1.12. Провести атестацію особового складу з урахуванням визначених 
функціональних обов’язків та професійних вимог.  

1.13. Організувати навчання в рамках службової підготовки з питань 
ознайомлення оновленої структури, функцій ЦОВВ та обов’язків персо-
налу.

1.14. Розробка окремого плану заходів щодо зведення до мінімуму ви-
трат на управлінський апарат за рахунок запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій управління

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

1.1.5. Розробка технічного завдання та запровадження єдиної системи 
електронного документообігу із сучасними механізмами її захисту, уніфіко-
ваними базами даних, системою планування поточної діяльності та дистан-
ційного контролю за якістю роботи окремих виконавців

1.16. Ініціювати запровадження чергування судів у вечірній час для 
удосконалення процедури розгляду справ про адміністративні правопо-
рушення.

Нормативно-правові:
1.17. Видати наказ МВС щодо плану проведення стратегічного плануван-

ня із визначенням строків, відповідальних, очікуваних результатів, індика-
торів виконання.

1.18. Подати пакет документів щодо «дорожньої карти» реформування 
(завдання, цілі, види та строки діяльності, визначення чисельності, завдань 
та повноважень служб Міністерства та ЦОВВ, очікувані результати, індика-
тори якості) з наступним закріпленням їх в постановах Кабінету Міністрів та 
змінах до чинного законодавства.

1.19. Закріпити нормативним актом стандартні процедури та алгоритми 
взаємодії ЦОВВ із забезпечення безпеки громадян у випадку кризових та 
надзвичайних ситуацій.

1.20. На законодавчому рівні врегулювати питання щодо здійснення фі-
нансування ОВС органами місцевого самоврядування (на окремі заходи з 
протидії злочинності, забезпечення громадського порядку, утримання та 
облаштування приміщень дільничних пунктів тощо).

1.21. Розробити, затвердити та запровадити план заходів щодо кадрової 
підтримки створення кущових підрозділів внутрішніх справ.

1.22. Розробити, затвердити та запровадити план заходів щодо ство-
рення єдиної електронної бази даних персоналу органів внутрішніх справ 
України.

Логістичні та фінансові:
1.23. Проведення калькуляції та формування пропозицій щодо забез-

печення фінансової та організаційно-управлінської самостійності служб 
та ЦОВВ

1.24. Розробити пропозиції щодо реформування системи оплати праці в 
органах внутрішніх справ, передбачивши, зокрема, оптимізацію структури 
грошового забезпечення працівника.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Організаційно-управлінські: 
2.1. Розробити та запровадити механізм 

нагляду місцевими громадами за забезпе-
ченням прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ.

2.2. Створити в ОВС ефективну систему 
протидії катуванням, жорстокому, нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню.

2.3. Забезпечити створення ефектив-
ної системи розслідування злочинів, 
пов’язаних із катуваннями, жорстоким, 
нелюдським або таким, що принижує гід-
ність, поводженням чи покаранням, у тому 
числі насильницьким зникненням.

2.4. Привести у відповідність із міжна-
родними стандартами процедури затри-
мання і тримання особи під вартою, уне-
можливити практику незареєстрованих за-
тримань.

2.5. Вжити заходи щодо унеможливлен-
ня безпідставного та неналежним чином 
оформленого затримання, тримання осо-
би під вартою без рішення суду.

2.6. Розробити/переглянути норма-
тивні акти, що регулюють правила пово-
дження працівників ОВС у випадках ма-
сових заворушень чи групових порушень 
громадського порядку під час мирних зі-
брань.

2.7. Встановити  чіткі процедури до-
тримання принципу пропорційності за-
стосування сили (при затриманні, реагу-
ванні на насильницькі напади тощо), роз-
робивши вичерпний  перелік підстав і 
способів застосування сили працівника-
ми ОВС.

6. 
Розроблення 
нормативно-
правової бази 
на основі актів 
законодавства, 
що мають вищу 
юридичну силу
7. 
Здійснення 
процедур 
відповідно до 
закону
8. 
Забезпечення 
законності дій 
працівників

2.
Верховен-
ство права

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020»

Пріоритетним у роботі має бути принцип законності – система віддання 
та виконання наказів повинна стати такою, щоб працівник поліції керував-
ся законом і не виконував явно злочинні накази

Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету міністрів державам учасницям 
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики»

2. Поліція є публічним органом, створеним згідно із законом. 3. Діяль-
ність поліції завжди повинна проводитися у відповідності з національним 
правом і міжнародними стандартами, визнаними країною. Законодавство 
про поліцію повинно бути доступним для громадськості, достатньо зрозу-
мілими і точним, та, за необхідності, супроводжуватися чіткими підзакон-
ним регулюванням, яке також повинно бути доступними для громадськос-
ті і зрозумілим. Діяльність поліції завжди повинна проводитися у відповід-
ності з національним правом і міжнародними стандартами, визнаними 
країною. 

38. Поліція завжди повинна пересвідчуватися у правомірності своїх за-
планованих дій.

39. Персонал поліції повинен виконувати накази, правомірно прийняті 
їх керівництвом, але вони зобов’язані утримуватися від виконання нака-
зів, які є явно протиправними, і доповідати про такі накази без страху по-
карання.

47. Поліцейські розслідування повинні щонайменше бути засновані на ро-
зумній підозрі про фактичне вчинення або можливе порушення чи злочин.

49. Поліцейські розслідування повинні бути об’єктивними і справедли-
вими. Вони повинні бути чутливими і гнучкими до особливих потреб осіб, 
таких як дітей, підлітків, жінок, меншин, включаючи етнічні меншини і 
вразливих осіб.

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
13. Поліція має постійно діяти у відповідності з національними закона-

ми (такими як конституції, кримінальні кодекси, закони про поліцейську ді-
яльність) та міжнародними стандартами стосовно правоохоронних  орга-
нів (і прав людини), а також демонструвати прибічність верховенству зако-
ну на практиці. 

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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2.8. Впровадити дієвий механізм фіксації часу фактичного затримання 
шляхом обладнання правоохоронних органів системами відеоспостере-
ження із централізованим збереженням записів та копіюванням в контр-
олюючі органи.

2.9. У кожному ОВС забезпечити проведення обов’язкового незалеж-
ного медичного огляду всіх затриманих та заарештованих осіб та впрова-
дження відеофіксації першого допиту затриманого.

2.10. Розмістити у відділах органів внутрішніх справ інформаційних стен-
дів щодо отримання безоплатної правової допомоги.

2.11. Вжити заходів щодо забезпечення рівня захисту прав особи, затри-
маної за вчинення адміністративного правопорушення, не нижчий, ніж пе-
редбачено у кримінальному процесуальному законодавстві, без звуження 
діючих гарантій.

2.12. Вжити заходи щодо забезпечення ефективного розслідування зло-
чинів, вчинених з мотивів расової, національної, релігійної та іншої нетер-
пимості, та притягнення винних осіб до відповідальності.

2.13. Запровадити обов’яз-ковість попередньої спеціалізованої підго-
товки (навчання) працівників ОВС, які беруть участь у кримінальних прова-
дженнях щодо неповнолітніх.

Нормативно-правові:
2.14. Нормативно закріпити участь представників громадськості в прове-

дені службових розслідувань за фактами зловживань, порушень прав лю-
дини та громадянина посадовими особами ОВС.

2.15. Розробити нормативно-правові акти, що максимально регламенту-
ють дії посадових осіб в стандартних та нештатних ситуаціях та мінімізують 
ризик порушення закону з боку персоналу МВС.

Логістичні та фінансові:
2.16. Забезпечити фінансування проведення обов’яз-кового незалеж-

ного медичного огляду всіх затриманих та заарештованих осіб та впрова-
дження відеофіксації першого допиту затриманого.

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

12. Співробітники поліції мають підкорюватися тому законодавству, що 
й рядові громадяни, а виключення з цього принципу можуть бути виправ-
дані тільки в цілях належного виконання роботи поліції у демократичному 
суспільстві. 

13. Поліція завжди має перевіряти законність запланованих дій та утри-
муватися від виконання будь-якого наказу, про незаконність якого їй відо-
мо або має бути відомо.

Співробітники поліції мають попереджувати і активно протистояти 
будь-яким  (вчиненим поліцією) порушенням закону і міжнародних стан-
дартів. 

14. Поліція має втручатися у ситуації, що загрожують закону та порядку, в 
межах можливостей, навіть якщо співробітники поліції знаходяться не при 
виконанні службових обов’язків.

16. Поліція має застосовувати закон незалежно від соціального поло-
ження, організаційної або політичної приналежності підозрюваного.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Нормативно-правові:
3.1. Розробити нормативно-правові акти 

щодо розмежування у МВС сфер політич-
ного та фахового керівництва з метою за-
безпечення стабільності професійного 
складу органів внутрішніх справ, визначен-
ня посад Міністра внутрішніх справ та його 
заступників як «політичних».

Організаційно-управлінські:
4.1. Розробити програму виведення із 

складу МВС військових частин та підрозді-
лів, перехід усіх ЦОВВ МВС до статусу ци-
вільних, особовий склад яких може вико-
нувати службові обов’язки в уніформі, про-
те не має спеціальних звань, аналогічних 
військовим, та не використовує військову 
атрибутику чи символіку.

4.2. Забезпечити розатестування (відмі-
на спеціальних звань) працівників органів 
внутрішніх справ за принципом: «Форму та 
табельну зброю мають лише ті працівни-
ки, які виконують безпосередні обов’язки 
з охорони громадського порядку.

4.3. Оновити систему службової та профе-
сійної підготовки особового складу ОВС, лікві-
дувавши заняття, вправи та тести, що не від-
повідають цивільній сервісній спрямованості 
поліції. Оновлення має стосуватися, насампе-
ред, змісту вогневої та фізичної підготовки, а 
також скасування Стройового статуту.

9. 
Мінімізація 
політичного 
впливу на 
діяльність 
персоналу
10. 
Забезпечення 
професійного 
підходу у 
питаннях 
стратегічного 
розвитку

11. 
Створення 
цивільної 
моделі 
діяльності 
та стосунків 
персоналу
12. 
Зменшення 
кількості 
атестованих 
працівників 
(uniformed staff)

3.
Деполіти-
зація

4.
Деміліта-
ризація

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020»

4. Політичне управління та професійне керівництво у сфері правопоряд-
ку мають бути чітко розмежовані, як це передбачено Європейським кодек-
сом поліцейської етики.

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
16. Поліція має застосовувати закон незалежно від соціального поло-

ження, організаційної або політичної приналежності підозрюваного.

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
82. «… поліція повинна перебувати під контролем цивільної влади і бути 

їм підзвітна (див. також § 113)».

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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4.4. Вжити заходи щодо впровадження у діяльності поліції міжнарод-
них стандартів щодо забезпечення гендерної рівності, подолання гендер-
ної дискримінації, в тому числі гендерних стереотипів.

4.5. Розробка та запровадження в практику діяльності поліції несилових 
стратегій вирішення конфліктних ситуацій та забезпечення громадського 
порядку (медіація, громадський діалог).

4.6. Для персоналу поліції обмежити заняття із стройової підготовки та 
знайомство із військовим озброєнням (автомати, гвинтівки, гранати, бро-
нетехніка) рамками початкової професійної підготовки.

4.7. Розробити механізми постійного залучення випускників цивільних 
вузів на посади в органи внутрішніх справ, які потребують наявності вищої 
освіти.

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Організаційно-управлінські:
5.1. Розробити механізм самостійно-

го вирішення питань щодо плануван-
ня поточної діяльності, кадрової полі-
тики та розподілу бюджетних призна-
чень, включаючи механізм забезпечен-
ня відповідальності за прийняті рішен-
ня перед місцевою громадою та керів-
ництвом МВС.

5.2. На підставі вивчення досвіду ін-
ших країн розробити пропозиції щодо 
порядку взаємодії та розподілу сфер від-
повідальності територіальних підрозділів 
поліції та місцевих (муніципальних) фор-
мувань з протидії незаконній торгівлі, ан-
тисанітарії, порушенням правил благоу-
строю.

13. 
Підвищення 
самостійності 
територіальних 
органів та 
підрозділів
14. 
Підвищення 
ролі місцевих 
органів влади 
в діяльності 
підрозділів 
МВС

5.
Децентра-
лізація

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

4.8. Забезпечити стажування персоналу ОВС в рамках підвищення ква-
ліфікації в цивільних органах влади, міжнародних та неурядових організа-
ціях з метою засвоєння громадських цінностей правоохоронної діяльності.

Нормативно-правові:
Розробити та затвердити штатні розклади служб, у яких закріпити «демі-

літаризацію» посад.
Запровадити нові стандарти фізичної та вогневої підготовки персоналу, 

що передбачають максимальне наближення тренувань та випробувальних 
тестів до реальних умов несення служби із забезпеченням спричинення мі-
німальних ушкоджень особам, до яких застосовуються сила, спеціальні за-
соби або табельна зброя.

Скасувати Стройовий статут.

Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020»

4. Важливим у цій сфері є проведення ґрунтовної децентралізації та впрова-
дження дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядку.

5. Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої 
моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого са-
моврядування та побудова ефективної системи територіальної організації 
влади в Україні…».

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
Крім підтримки місцевих жителів, для успішної роботи поліції необхідна 

підтримка місцевої влади. У певних випадках, інші відомства можуть краще 
поліції вирішувати соціальні проблеми в суспільстві.

115. Старші посадові особи поліції повинні бути наділені достатньою 
оперативною відповідальністю, щоб мати можливість приймати оператив-
ні рішення автономно. Ці рішення повинні відповідати закону і піддаватися 
нагляду з боку законодавчої, виконавчої та судової влади

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

5.3. Розробити технічне завдання та при-
близний кошторис для проведення оцінки 
ефективності діяльності поліції з боку міс-
цевих органів влади та населення.  

Нормативно-правові:
5.4. Визначити на рівні нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів сферу по-
вноважень місцевих органів влади щодо 
матеріально-технічної підтримки підрозділів 
ОВС, участі у плануванні їх роботи, оцінки її 
ефективності, а також координації діяльнос-
ті територіальних підрозділів ОВС з місцеви-
ми (муніципальними) формуваннями у сфе-
рі протидії незаконній торгівлі, антисанітарії, 
порушенням правил благоустрою.

5.5. Розробити методичні рекомендації 
щодо алгоритму та критеріїв оцінки ефектив-
ності діяльності поліції з боку місцевих орга-
нів влади та населення із пропозицією типо-
вого технічного завдання та приблизного ко-
шторису для проведення оцінювання. 

Організаційно-управлінські:
6.1. Розробити політику якості МВС в на-

данні правоохоронних послуг, яка включає 
мінімальні стандарти забезпечення безпе-
ки громадян, стандарти професійних дій 
особового складу МВС у різних ситуаціях

6.2. Забезпечити підготовку та опри-
люднення щорічної комплексної оцінки 
оперативно-службової діяльності МВС Укра-
їни на підставі статистичних показників, вну-
трішньої та зовнішньої оцінки діяльності 
ОВС, з урахуванням незалежних соціологіч-
них опитувань, пропозицій та зауважень пер-
соналу ОВС, органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, а також громадян та 
їх об’єднань.

15. 
Побудова 
якісної 
багаторівневої 
системи 
звітності та 
відповідально-
сті перед 
суспільством
16. 
Забезпечення 
зрозумілості 
та перед-
бачуваності у 
діяльності МВС

6.
Підзвітність
та
прозорість
у роботі

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

117. Децентралізація і деконцентрація процесу прийняття рішень та 
управління ресурсами має особливе значення для поліцейської діяльнос-
ті, заснованої на взаємодії з суспільством.

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020»

4. Потрібно зробити систему забезпечення правопорядку максимально 
прозорою та дружньою для суспільства. 

Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету міністрів державам учасницям 
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики»

13. При виконанні поліцейських обов’язків у громадянському суспіль-
стві, поліція повинна бути відповідальною перед цивільною владою.

17. Організація поліції повинна забезпечувати чітку субординацію в по-
ліції. Завжди має бути можливість визначити, хто є кінцевим керівником, 
який несе відповідальність за дії або бездіяльність персоналу поліції.

19. Поліцейські організації повинні бути готові надати об’єктивну інформа-
цію про свою діяльність громадськості без розкриття конфіденційної інформа-
ції. Професійні керівні принципи для зв’язків зі ЗМІ повинні бути встановлені.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

6.3. Забезпечити доступ до норматив-
ної бази органів внутрішніх справ: норма-
тивна база МВС, що розміщена в інтернет-
ресурсах та постійно оновлюється, є віль-
ною для доступу громадян у частині від-
критих документів відповідно до інформа-
ційного законодавства.

6.4. Запровадити включення до складу 
поліцейських, атестаційних та конкурсних 
комісій представників місцевої громади, 
неурядових організацій, органів місцевого 
самоврядування.

6.5. Розробити та запровадити меха-
нізм незалежного моніторингу місцевими 
громадами за забезпеченням прав люди-
ни в діяльності органів внутрішніх справ, в 
тому числі – шляхом постійно діючих мо-
більних  груп.

6.6. Запровадити ефективну систему не-
залежного контролю за діяльністю право-
охоронних органів у частині додержання 
права на приватність під час проведення 
негласних слідчих дій. 

6.7. Запровадити щорічну публікацію 
знеособлених звітів щодо кількості про-
ведених негласних слідчих дій, які об-
межують право на приватність  та щодо 
використання їх результатів у розсліду-
ванні відповідних злочинів та судових рі-
шень. 

6.8. Переглянути існуючі в МВС бази да-
них на предмет доцільності їх ведення, а 
також врахування вимог захисту персо-
нальних даних, рівень їх захисту та проце-
дури обробки даних становлять реальний 
ризик для приватності осіб.

17. 
Формування 
політики якості 
надання право-
охоронних 
послуг
18. 
Підвищення 
ролі 
громадського 
контролю

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

44. Персонал поліції повинен діяти чесно і з повагою до суспільства і з 
особливою увагою до становища осіб, які належать до найбільш уразли-
вих груп.

45. Під час поліцейського втручання персонал поліції повинен зазвичай 
бути в змозі надати підтвердження свого поліцейського статусу і службове 
посвідчення.

59. Поліція повинна бути відповідальною перед державою, громадяна-
ми та їх представниками. Вона повинна підлягати ефективному зовнішньо-
му контролю.

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
33. Боротьба проти корупції у поліції потребує звітності перед громад-

ськістю про адекватність, дієвість та ефективність антикорупційної системи, 
а також участі цивільної громади. 

49. Хоча окремі види пов’язаної з поліцією діяльності можуть виправдо-
вувати обмеження прозорості з причин суспільної та національної безпе-
ки, тим не менш, ці заходи не мають залишатись без контролю відповідних 
громадянських органів влади.

80. У той час як громадяни добровільно дають поліції свою згоду на за-
стосування монополії сили для підтримки соціального контролю та реалі-
зації їх громадянських, політичних та економічних свобод, в демократич-
ній державі повноваження поліції мають підлягати перевірці та контролю з 
боку громадськості за допомогою процесів підзвітності.

83. Поліцейська підзвітність означає, що діяльність поліції – від поведін-
ки окремо взятих співробітників поліції до стратегій поліцейських операцій, 
процедур призначення, або управління бюджетом – є відкритою для спо-
стереження різними інститутами нагляду.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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6.9. Запровадити єдину статистичну звітність з питань насильства, жорсто-
кого поводження, експлуатації дітей та внести зміни до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань щодо внесення окремої інформації про злочини, вчи-
нені відносно дітей, включаючи інформацію щодо людей з інвалідністю.

Нормативно-правові:
6.10. Розробити пропозиції щодо законодавчого закріплення за місцевими 

радами повноважень нагляду за діяльністю територіальних підрозділів ОВС. 
6.11. Нормативно закріпити участь представників громадськості в прове-

денні службових розслідувань за фактами зловживань, порушень прав лю-
дини та громадянина посадовими особами ОВС.

6.12. Розробити Положення щодо здійснення місцевими громадами не-
залежного моніторингу забезпечення прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ, в тому числі – шляхом постійно діючих мобільних  груп

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Організаційно-управлінські:
7.1. Розробка та запровадження сис-

тем вивчення громадської та експертної 
думки для оцінки діяльності поліції від-
повідно до місцевих пріоритетів охорони 
громадського порядку, врахувавши при 
цьому:

– кількість скарг щодо дій працівників 
поліції; 

– кількість скарг щодо якості обслугову-
вання; 

– ступінь задоволеності наданими по-
слугами; 

– ступінь довіри населення до поліції.

19. 
Створення 
сервісної 
моделі 
діяльності, 
орієнтованої 
на розв’язання 
проблем 
населення
20. 
Запровадження 
засад моделі 
«community 
policing»

7.
Тісна
співпраця з
населенням
та
місцевими
громадами

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Логістичні та фінансові:
6.13. Розробити механізм використання територіальними підрозділами 

фінансових ресурсів, наданих органами місцевого самоврядування, перед-
бачивши механізм антикорупційного контролю та відкритості інформації 
про додаткові надходження для громадськості.

6.14. Запровадити відкритий інтерактивний ресурс для автоматизова-
ного обліку звернень громадян та результати реагування на ці звернення; 
аналізу повідомлень громадян про правопорушення; ознайомлення гро-
мадян з відкритою кримінальною статистикою; відображення в режимі ре-
ального часу локації, характеру та суспільно важливої інформації про всі за-
фіксовані органами внутрішніх справ правопорушення.

Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету міністрів державам учасницям 
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики»

18. Поліція повинна бути організована у такий спосіб, що сприяє хорошим 
зв’язкам поліції з громадськістю і, за необхідності, ефективній співпраці з ін-
шими органами, місцевими громадами, неурядовими організаціями та ін-
шими представниками громадськості, в тому числі етнічними меншинами.

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
95. Центральною характеристикою демократичної служби поліції є кон-

цепція суспільної злагоди з діяльністю поліції. ... Необхідною умовою сус-
пільної підтримки є прозорість у поліцейській діяльності та розвиток діало-
гу і взаєморозуміння між громадськістю і поліцією.

96. Взаємодія з громадою передбачає доступність поліції для населен-
ня, коли і де це необхідно. Поліція повинна знаходитися на певному рівні 
готовності, а також володіти достатніми ресурсами для адекватного реагу-
вання на потреби громадськості.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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7.2. Розробити алгоритми планування поточної діяльності підрозділів 
поліції з визначення та оцінки пріоритетних проблем населення, що впли-
вають на криміногенну ситуацію.

7.3. Розробка системи навчання керівного персоналу щодо викорис-
тання результатів соцопитування і включення їх у повсякденну діяльність 
поліції.

7.4. Розробка та запровадження навчальних занять для персоналу щодо 
моделей «community policing» та їх запровадження в діяльність підрозділів.

7.5. Переглянути та удосконалити стандарти якості надання правової до-
помоги населенню та забезпечити їх дотримання.

7.6. Розробити/переглянути нормативні акти щодо дотримання і впро-
вадження принципу недискримінації та культури поваги до різноманіт-
ності, подолання серед персоналу стереотипів, які призводять до дискри-
мінації.

7.7. Переглянути перелік функцій дільничних інспекторів та суттєве їх 
зменшення для вивільнення часу для роботи з громадою.

7.8. Запровадити нові критерії оцінки ефективності роботи МВС (якість 
реагування на повідомлення населення, дієвість взаємовідносин гро-
мадян з особовим складом МВС, активність поліцейського персоналу у 
розв’язанні проблем населення, різноманітність заходів з метою зміцнен-
ня правопорядку тощо).

7.9. Розробити функціональні обов’язки та запровадити в місцевих 
управліннях МВС посад відповідальних осіб за зв’язки з місцевою грома-
дою, а у разі потреби – відповідальних за зв’язки з конкретними місцеви-
ми спільнотами.

7.10. Спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити робо-
ту щодо залучення населення і груп волонтерської підтримки із соціальних 
питань (наприклад, робота з підлітками та сім’ями, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах) до співпраці.

Нормативно-правові:
7.11. Ініціювати на законодавчому рівні розроблення закону щодо залу-

чення громадськості до забезпечення охорони громадського порядку. 
7.12. Підготувати наказ про затвердження місцевих програм громад-

ських пріоритетів в діяльності МВС.
Логістичні та фінансові:
7.13. Розробити мультиканальну систему  зворотного зв’язку з громадя-

нами, як користувачами поліцейських послуг.

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

106. Не існує єдиної універсально-прийнятної форми для поліцейської 
служби, заснованої на взаємодії з суспільством. Тому будь-які програми по-
ліцейської діяльності, заснованої на взаємодії з спільнотою, повинні роз-
роблятися і реалізовуватися з урахуванням місцевої поліції у партнерстві з 
громадою.

109. Для налагодження діалогу з спільнотами меншин необхідні спеці-
альні проекти.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Організаційно-управлінські:
8.1. Запровадити нові критерії та процеду-

ри відбору кандидатів на службу, переглянув-
ши обов’язковість таких критеріїв, як прийом 
на службу виключно після служби в Збройних 
Силах України (альтернативної служби), наяв-
ність мінімального/максимального віку при-
йому; заборона прийому на службу тих, у кого 
близькі родичі мають судимість (незалежно 
від того, погашена/знята вона чи ні).

8.2. Вдосконалити систему періодичної 
атестації кадрів, передбачивши можливість 
позачергової атестації лише за виключних 
обставин, а також зведення протягом 2016 
року до мінімуму проведення атестацій при 
призначенні на керівні посади, віддаючи 
пріоритет конкурсному відбору.

8.3. Забезпечити ґендерний паритет жі-
нок і чоловіків в системі МВС, передбачив-
ши, зокрема:

– дотримання прозорих конкурсних про-
цедур відбору кандидатів на навчання та 
службу в МВС за чіткими критеріями неза-
лежно від їх статі;

– запровадження спеціальних трену-
вальних курсів з фізичної підготовки та 
прийомів самозахисту із урахуванням осо-
бливостей жіночої анатомії; 

– пристосуванням форми, споряджен-
ня, спеціальних засобів, зброї, приміщень 
для найбільш ефективного їх використання 
жінками-працівниками МВС.

8.4. Розробити робочі процедури дове-
дення до відома персоналу інформації про 
всі вакансії з одночасним створенням умов 
безперешкодного доступу кандидатів до 
участі в конкурсному відборі.

21. 
Розроблення 
нових критеріїв 
та процедур 
відбору 
персоналу

8.
Кадрова
політика,
професіона-
лізація
персоналу

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020»

4. Забезпечити прозору систему конкурсного добору осіб на посади, 
створити нову систему атестації персоналу органів правопорядку, змінити 
підходи до підготовки працівників цих органів, що повинно забезпечити 
зміну їх ставлення до виконання службових обов’язків у напрямі усвідом-
лення їх як надання оплачуваних державою послуг із забезпечення насам-
перед безпеки кожної особи, її особистих та майнових прав, суспільних та 
державних інтересів

Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету міністрів державам учасницям 
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики»

22. Персонал поліції на будь-якому рівні початку кар’єри повинен відби-
ратися на основі його особистої кваліфікації та досвіду, які повинні відпові-
дати цілями поліції.

23. Персонал поліції повинен бути в змозі виявляти ясність судження, 
відкрите ставлення, зрілість, справедливість, комунікабельність і, де це не-
обхідно, лідерські та управлінські вміння. Крім того, вони повинні добре 
розуміти соціальні, культурні та суспільні проблеми.

25. Процедури з набору службовців повинні засновуватися на 
об’єктивних та недискримінаційних засадах... Крім того, політика повинна 
бути спрямована на набір чоловіків і жінок з різних верств суспільства, в 
тому числі етнічних меншин, із загальною метою, щоб персонал поліції ві-
дображав суспільство, якому вони служать.

26. Поліцейські тренінги, які повинні засновуватися на фундаментальних 
цінностях демократії, верховенства права та захисту прав людини, повинні 
розроблятися у відповідності з цілями поліції.

27. Загальні поліцейські тренінги повинні бути максимально відкритими 
перед суспільством.

29. Практичні заняття із застосування сили та обмежень у зв’язку з прин-
ципами прав людини, зокрема Європейської конвенції з прав людини та її су-
дової практики, повинні бути включені в поліцейські тренінги на всіх рівнях.

30. Поліцейські тренінги повинні повністю враховувати необхідність ки-
нути виклик і боротися з расизмом та ксенофобією

33. Будь-які дисциплінарні заходи у відношенні співробітника поліції по-
винні підлягати контролю з боку незалежного органу або суду.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Нормативно-правові:
8.5. Розробити проект Положення про 

конкурсний відбір кандидатів на службу в 
кожний ЦОВВ.

8.6. Розробити проект Положення про 
конкурсний відбір кандидатів на керівні 
посади кожного з ЦОВВ.

8.7. Нормативно закріпити модель 
двоступеневої процедури конкурсного 
відбору для кандидатів на керівні поса-
ди регіонального рівня, що містить оцін-
ку загальної компетенції та спеціальної 
компетенції. У рамках загальної компе-
тенції передбачити оцінку таких якостей, 
як знання професійних і етичних стандар-
тів; комунікативні навички, особиста мо-
тивація, уміння приймати необхідні рі-
шення, творчий підхід та сприйнятливість 
до інновацій. Серед спеціальних якостей, 
що оцінюються, закріпити лідерські якос-
ті кандидата, його вміння управляти пер-
соналом і піклуватися про професійне 
зростання підлеглих, навички плануван-
ня щоденної діяльності, стратегічне мис-
лення, толерантність до реалізації кадро-
вої політики, включаючи гендерний та ет-
нічний аспекти.

8.8. Нормативно закріпити підстави та 
сфери використання поліграфа під час про-
ведення відбору персоналу.

Організаційно-управлінські:
8.9. Розробити план заходів щодо со-

ціального захисту та адаптації працівни-
ків органів внутрішніх справ, які підля-
гають вивільненню у зв’язку з реформу-
ванням.

22. 
Забезпечення 
соціального 
захисту 
персоналу

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Вимоги міжнародних та національних документів
щодо діяльності МВС та поліції

Керівництво з демократичних засад поліцейської діяльності  
147. Первинна підготовка та підвищення кваліфікації в ході служби пови-

нні бути доступними у всіх сферах поліцейської діяльності для працівників 
усіх рівнів і проводитися з регулярними інтервалами. Навчання має відо-
бражати принципи демократичних основ поліцейської діяльності.

150. Навчання несенню поліцейської служби в культурно-різноманітному 
середовищі/спільнотах має приділяти особливу увагу таким питанням, як 
культурна та релігійна поінформованість; медіація та навички взаємин у 
суспільстві; підходи, засновані на вирішенні проблем і партнерство; мовна 
підготовка і навчання у сфері прав людини.

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

8.10. Розробити та запровадити органі-
заційні та нормативно правові механізми 
контрактної форми проходження служби в 
органах внутрішніх справ.

8.11. Переглянути систему дисциплінар-
них покарань в органах внутрішніх справ 
та розробити нову відповідно до існуючих 
світових практик, передбачивши систему 
контролю за законністю накладання стяг-
нень та їх оскарження.

Нормативно-правові:
8.12. Розробити, затвердити та реалізу-

вати Концепцію соціальної роботи в орга-
нах внутрішніх справ України.

8.13. На законодавчому рівні закріпити 
соціальні пільги працівників (безоплатне 
медичне страхування, безвідсоткові дов-
гострокові кредити тощо), отримання яких 
не має залежати від суб’єктивних стосунків 
між керівником та підлеглими.

8.14. Розробити проект створення та функ-
ціонування соціальної мережі для працівни-
ків та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

Логістичні та фінансові:
8.15. Розробити пропозиції щодо рефор-

мування системи оплати праці в органах 
внутрішніх справ, передбачивши, зокрема, 
оптимізацію структури грошового забезпе-
чення працівника.

Організаційно-управлінські:
8.16. Створити Департамент внутріш-

нього контролю (визначити статус, підпо-
рядкування, функції, обсяг повноважень) з 
відповідними  регіональними підрозділа-
ми в кожній області. 

23. 
Удосконалення 
системи 
внутрішнього 
контролю 
за діями 
персоналу

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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8.17. Визначити завдання, пріоритетні напрямки та методи роботи ДВК 
зосереджені, перед усім, на реалізації превентивних заходів із протидії ко-
рупції та порушенням прав людини серед персоналу; належному внутріш-
ньому розслідуванні звернень громадян щодо порушення їх прав співро-
бітниками органів внутрішніх справ.

8.18. Забезпечити реформування підрозділів внутрішньої безпеки з їх 
спрямуванням на профілактику правопорушень.

8.19. Запровадити періодичні перевірки персоналу на предмет дотри-
мання правил доброчесності, професійної непідкупності та невживання 
наркотичних речовин.

Нормативно-правові:
8.20. Розробити та затвердити нормативно-правові акти, які регламенту-

ють роботу системи внутрішнього контролю за діями персоналу.
8.21. Передбачити Інструкції про порядок проведення службових розслі-

дувань в органах  внутрішніх  справ  України  положення, що наділять ци-
вільну особу-потерпілу від незаконних дій правоохоронців достатнім обся-
гом прав під час проведення службового розслідування за її скаргою та вве-
дуть нормативні запобіжники від можливих утисків цих прав з боку посадо-
вої особи ОВС – виконавця, який проводить розслідування.

8.22. Розробити єдину систему заходів запобігання та викриття проти-
правних дій персоналу.

8.23. Розробити нормативні засади корпоративної культури працівників 
ОВС: відданість правоохоронній діяльності, незацікавленість в отриманні 
подарунків/винагород від приватних осіб; нерозголошення службової ін-
формації; обмеження участі у політичному житті.

8.24. Запровадити антикорупційні та антидискредитаційні обмеження 
для персоналу МВС (відвідування у вільний час місць, де може мати місце 
порушення закону; заборона на купівлю спиртних напоїв, якщо співробіт-
ники знаходяться у формі або з елементами форменого одягу тощо).

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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Принципи 
реформу-

вання

Цілі
реформування, 

визначені 
в Стратегії 

розвитку ОВС

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

Організаційно-управлінські:
8.25. Розробити та реалізувати програму де-

мілітаризації системи освіти та професійної під-
готовки поліції, Державної служби з надзвичай-
них ситуацій, Державної міграційної служби 
шляхом поступової розатестації з використан-
ням позитивних практик інших держав, в яких 
відбулась подібна трансформація.

8.26. Провести серію робочих нарад, при-
свячених реформі системи відомчої освіти, з 
представниками МВС, МОН, експертами наці-
ональних та міжнародних інституцій.

8.27. Ініціювати проведення парламент-
ських слухань щодо реформи системи відо-
мчої освіти МВС

8.28. Включити до системи освіти та профе-
сійної підготовки МВС навчальні заклади, ви-
значивши цільове призначення кожного типу 
навчального закладу відповідно до напрямів, 
спеціальностей (спеціалізацій) та потреб ка-
дрового забезпечення для:

1) Національної поліції, 
2) Національної гвардії,
3) Державної прикордонної служби,
4) Державної служби з надзвичайних ситу-

ацій,
5) Державної міграційної служби.
8.29. Виходячи з кращих міжнародних 

практик, визначити та запровадити моделі ві-
домчої освіти (програми, технології, методи-
ки), системи професійної підготовки та підви-
щення кваліфікації для: 

1) Національної поліції, 
2) Національної гвардії,
3) Державної прикордонної служби,
4) Державної служби з надзвичайних ситу-

ацій,
5) Державної міграційної служби

24. 
Реформування 
системи 
професійної 
підготовки

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



8.30. Забезпечити реалізацію та щорічну підтримку інформаційної кампанії з ме-
тою ознайомлення та роз’яснення основних положень моделей освіти у відомчих 
закладах МВС; вимог до кандидатів на навчання; специфіки відомчої освіти та підго-
товки осіб на базі середньої та вищої освіти; термінів навчання; особливостей підви-
щення кваліфікації; вимог до викладачів та умов їх найму тощо.

8.31. Розробити навчальні блоки в системі професійної підготовки, що базу-
ються переважно на ситуативних задачах та засвоєнні необхідних моделей по-
ведінки.

8.32. Розробити галузеві стандарти підготовки працівників підрозділів Наці-
ональної поліції для різних категорій (патрульні, слідчі, оперативні працівники) 
із запровадженням принципу спеціалізації

8.33. Переглянути існуючі програми підготовки фахівців у ВНЗ МВС України 
з метою їх оптимізації та скорочення (виключення) навчальних дисциплін, які 
вивчаються у ЗОНЗ або не відповідають сфері діяльності Національної поліції із 
одночасним збільшенням кількості практично-орієнтованих дисциплін та дис-
циплін професійного спрямування

8.34. Розробити (із залученням міжнародних експертів та представників гро-
мадянського суспільства) курс щодо запобігання дискримінації та недопущен-
ня з боку працівників правоохоронних органів проявів дискримінації по відно-
шенню до вразливих груп.

8.35. Забезпечити включення курсу із запобігання дискримінації до програм 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників правоо-
хоронних органів.

Нормативно-правові:
8.36. Закріпити наказом МВС вимоги до кандидатів на навчання у відповід-

ності до рівнів: освітній, професійний, біологічний (вік), фізичний (фізична готов-
ність) психологічний (психологічна готовність, мотивація, професійні установ-
ки, морально-ділові, емоційно-вольові, комунікативні, соціально-спрямовані 
якості тощо).

Логістичні та фінансові:
8.37. Здійснити розрахунок реальних кількісних потреб МВС в кадрах за рів-

нем професійної підготовки, освіти та спеціалізаціями на 5, 10, 20 років. 
8.38. Розробити фінансове обґрунтування щодо кількості відомчих навчаль-

них закладів, їх профілю та можливостей переформатування навчання.
8.39. Розробити проектні заявки для залучення зовнішніх джерел фінансу-

вання у вигляді експертно-технічної допомоги та обміну кращими практиками 
з аналогічними навчальними закладами інших держав. 

8.40. Розробити цільову програму фінансування відомчої освіти та осна-
щення начальних закладів сучасним освітнім та спеціальним обладнанням 
(комп’ютери, зразки спецтехніки, автомобілі, спеціальні засоби, криміналіс-
тична техніка).

Заходи, які необхідно виконати 
щодо реалізації визначених цілей

Стратегії розвитку ОВС

ПРОЕКТ РОБОЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОВС УКРАЇНИ
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ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ
фінансового, матеріально-технічного

та кадрового забезпечення ГУМВС України
у Львівській області, проведеного

06-09.03.2015 року на виконання наказу
МВС України від 05.03.14 №236

Структура та функціональне навантаження

Відповідно до нормативної бази МВС процедура формування штатної 
чисельності і створення, ліквідації та реорганізації органів і підрозділів зале-
жить від багатьох факторів, зокрема: наявної штатної чисельності ГУМВС, 
специфіки території обслуговування та кількості населення, організаційно-
штатних нормативів, рішень Кабінету Міністрів України, примірної структу-
ри та примірних штатів.

Населення Львівської області становить 2531,2 тис. чол.
Виходячи з цього, загальна штатна чисельність ГУМВС України у 

Львівській області становить понад 7,5 тис. чол., з яких понад 6 тис. – атес-
тованого складу (з них – 687 керівників) та понад 1300 вільного найму.

Співвідношення (%) керівників серед атестованого складу становить 10,6 
%; серед цивільного складу – 6,9 % (відповідно до наказа МВС від 2009 року 
штатна чисельність посад керівного складу в органі чи підрозділі не повинна 
перевищувати 20-25 відсотків його загальної штатної чисельності).

Відповідно до наказа МВС України міські та районні відділи поділяють-
ся на 3 категорії залежно від штатної чисельності з урахуванням підпорядко-
ваних підрозділів:

І категорія     –    понад 150 од.,
ІІ категорія    –    від 71 до 150 од.,
ІІІ категорія   –    до 70 од.
У структурі ГУМВС України у Львівській області є 29 міських і район-

них відділів, з них:
•   до I категорії відносяться 5 ОВС – Залізничний РВ та Дрогобицький 

МВ (штатна чисельність – понад 200 од.), Шевченківський, Стрийський та 
Франківський РВ (штатна чисельність – понад 150 од.).

•   до ІІ категорії відносяться 18 ОВС – Бродівський, Городоцький, Жи-
дачівський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Мостиський, Жовківський, 
Миколаївський, Пустомитівський, Самбірський, Сокальський, Старосамбір-
ський, Трускавецький, Червоноградський, Яворівський, Галицький, Лича-
ківський та Сихівський.
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 •   до ІІІ категорії відносяться 6 ОВС – Бориславський, Буський, Пере-
мишлянський, Радехівський, Сколівський та Турківський. 

Категорія органу внутрішніх справ впливає лише на посадові оклади та 
граничні спеціальні звання начальника ОВС та його заступників:

– начальник ОВС І категорії – полковник міліції – посадовий оклад 1280 
(район)-1300 (місто) гривень; 

– начальник ОВС ІІ та ІІІ категорії – підполковник міліції – посадовий 
оклад 1250-1280 грн. (ІІ категорія) – 1200-1250 грн. (ІІІ категорія);

– заступник начальника ОВС І та ІІ категорії – підполковник міліції – по-
садовий оклад 1120-1150 грн. (І категорія)– 1100-1120 грн. (ІІ категорія);

– заступник начальника ОВС ІІІ категорії – майор міліції – посадовий 
оклад 1050-1100 гривень;

По кількості  населення, що приходиться на одного  працівника осно-
вних служб:

– служба ДІМ      –   3 тис. чол.
– патрульна служба      –   3 тис. чол.
– кримінальна міліція  –   2,2 тис. чол.
Серед співробітників 861 жінка, 775 з яких – офіцери (170 – в ДЕКРЕТ-

НИХ відпустках).
Особовий склад можна умовно поділити за віковими категоріями:
до 25 років   – понад  1100 чол.
від 25 до 40    – понад  4200 чол.
від 45 до 50       – біля 200  чол.
від 50 і більше       – 110  чол. (решта  – від 40 до 45)
За стажем служби:      
до 1 року        – біля 350 чол.
від 1 до 3-х       – біля 600 чол.
від 3-х до 15     – понад 4000 чол.
понад 20 років  – 50 чол.  (решта – від 15 до 20).
Таким чином, особи від 25 до 40 років з досвідом служби від 3-х до 

15 років являються основною частиною співробітників органів внутрішніх 
справ ГУМВС України у Львівській області.

За минулий рік зі служби в органах звільнено 614 працівників, з яких:
– 95 – за віком;
– 95 – за станом здоров’я; 
– 248 – за власним бажанням 

Основний мотив – незадовільне грошове забезпечення, яке не дає змоги 
утримувати сім’ю, продовжувати навчання, здійснювати щоденні поїздки 
до місця служби, особливо співробітникам з сільської місцевості після під-
няття цін на поїздки в маршрутках та відміни пільгового проїзду). 

ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ
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З наявних 250 вакантних посад – понад 90 – працівники патрульної 
служби, які основним мотивом написання рапорту щодо звільнення вважа-
ють недостатнє грошове забезпечення. 

Із загальної чисельності звільнених – лише 35 – за негативними моти-
вами.

В рамках експерименту працівники управління кадрового забезпечення 
та штабу ГУМВС України у Львівській області запропоновано ряд змін в ро-
боті з персоналом ОВС України. 

В доповідній записці на ім’я Міністра внутрішніх справ, зокрема, про-
понується відновити права начальникам ГУМВС (УМВС) областей у про-
веденні організаційно-штатних змін, які вони раніше мали, вийти із законо-
давчою ініціативою щодо внесення змін до п. 6 ст. 13 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади» та відповідних змін в нормативній базі 
МВС.   

Також керівництвом ГУМВС та кадрового апарату піднімається про-
блема об’єктивності та оперативності в прийнятті рішень щодо призначення 
співробітників на посади старшого начальницького складу.

Згідно п. 40 «Положення про проходження служби рядовим і началь-
ницьким складом органів внутрішніх справ» – призначення на посади рядо-
вого і начальницького складу провадиться відповідними начальниками згідно 
з номенклатурою посад, що визначається Міністром внутрішніх справ від-
повідно до його компетенції. 

Наказом МВС України від 30 червня 2011 року № 378 «Про затверджен-
ня номенклатури посад щодо призначення, переміщення, звільнення осіб ря-
дового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ» (із 
змінами та доповненнями) визначено переліки посад, що належать до но-
менклатури Міністерства внутрішніх справ України.

Така ситуація унеможливлює при необхідності термінове заміщення ва-
кантних посад керівників та їх заступників. 

Потребує змін і порядок прийому на службу окремих кандидатів – про-
понується дозволити начальникам Головних управлінь та управлінь МВС 
України в областях самостійно приймати рішення про прийом знов на служ-
бу в органи внутрішніх справ кандидатів при наявності якісних матеріалів 
вивчення. Хто відповідає – той і приймає рішення. 

Пропонується створити сучасну модель управління людськими ресур-
сами, орієнтовану на результат і досягнення конкретних цілей «формуван-
ня позитивного іміджу ГУМВС України у Львівській області  шляхом за-
безпечення органів внутрішніх справ області кваліфікованим персоналом та 
підвищення продуктивності роботи ГУМВС через ефективне використання 
професійного потенціалу працівників».  

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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В рамках експерименту кадровим апаратом розробляються моделі ком-
петенцій для посад регіональних та апаратних підрозділів внутрішніх справ.

На час роботи експертної групи зібрано інформацію у вигляді заповне-
них анкет із визначення необхідних компетенцій для роботи в посадах, про-
водиться узагальнення та аналіз отриманих даних.

На основі моделі компетенцій повністю будується процедура проведення 
відбору персоналу, а також його оцінки в процесі проходження служби. Вказані 
процеси є у всіх правоохоронних органах цивілізованих країн Європи та Світу.

Організація кадрового супроводу особового складу в пілотному проек-
ті планується на основі:

•	 вивчення функціональних обов’язків та завдань, котрі будуть покла-
датись на особовий склад  в  підготовці методичних посібників та  планів за-
нять з перепідготовки особового складу по кожному напрямку діяльності;  

•	  визначення схем та методології підвищення кваліфікації особово-
го складу, порядку вивчення ним передового досвіду роботи та нових норма-
тивно-правових актів, що регламентують роботу органів внутрішніх справ;

•	 формування вимог до працівників органів внутрішніх справ, на 
основі яких будуть формуватись плани підготовки співробітників

•	 розробки методики проведення спеціальних курсів з вивчення та по-
стійного вдосконалення знань особового складу засад діяльності в частині 
неухильного дотримання прав людини; 

•	 розробки засад діяльності апарату кадрової служби, меж компетенції 
та форм організації роботи з добору кадрового резерву, організації навчання,  
підвищення кваліфікації особового складу, забезпечення вивчення психологіч-
них аспектів переходу на нову форму організації діяльності та інше;

•	 аналіз та науково-практичний супровід проведення практичних за-
ходів з імплементації нових форм та методів роботи, підготовка пропозицій 
щодо коректування та вдосконалення заходів;

Окремо заслуговує уваги спроба провести незалежне тестування спів-
робітників шляхом використання тестів, розроблених ізраїльською фірмою 
«MIDOT». 

Соціальна  робота
Станом на 18 березня 2015 року в ГУМВС області перебуває на обліку:
– 10019 пенсіонерів органів внутрішніх справ,
– 155 сімей працівників ОВС, в яких виховується 3-є та більше дітей,
– 25 сімей працівників ОВС, які загинули при виконанні службових 

обов’язків,
– 419 пенсіонерів ОВС – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,
– 26 працівників – учасники бойових дій на території інших держав, з 

них 4 – на території Демократичної Республіки Афганістан. 

ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ
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Протягом 2014-2015 років керівництвом ГУМВС області спільно з 
Львівською обласною радою ветеранів і пенсіонерів ОВС проводились робо-
чі зустрічі, урочисті збори для пенсіонерів та ветеранів ОВС з нагоди відзна-
чення професійних та державних свят. До відзначення ювілейних днів наро-
джень всіх пенсіонерів та ветеранів ОВС організовуються їх урочисті приві-
тання від імені керівництва ГУМВС області.

Велика увага приділяється керівництвом ГУМВС області сім’ям пра-
цівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових 
обов’язків. За сім’ями загиблих працівників закріплені органи і підрозді-
ли внутрішніх справ області, які надають їм матеріальну та іншу допомо-
гу. Сім’ї взяті під опіку благочинного фонду «Ар’янна», який щомісячно ви-
плачує на кожну дитину по 230 грн. Всім дітям відкрито рахунок у банку, на 
який вони отримують щомісячну матеріальну допомогу в сумі 50 грн. від 
українського благодійного фонду «Милосердя» при МВС України. 

Сім’ї загиблих співробітників забезпечені безоплатним обстеженням та 
лікуванням в медичних закладах по місцю проживання, а також у службі ме-
дичного забезпечення Головного управління області.

Зокрема:
20.02.2014 внаслідок пожежі в адмінбудівлі батальйону міліції особли-

вого призначення «Беркут» ГУМВС загинули командир відділення автотран-
спортної роти БМОП «Беркут» старший прапорщик міліції Кизик Р.В. та мі-
ліціонер автотранспортної роти старший сержант міліції Мирка Н.В. 

Сім’ям Кизика РВ. та Мирки Н.В. ГУМВС:
– надано допомогу в організації похорон (закуплено труну, оплачено по-

минки);
– надано допомогу в оформленні пенсій по втраті годувальника дружи-

нам та дітям загиблих;
– надано допомогу в оформленні посвідчення «Член сім’ї загиблого 

працівника ОВС»;
– організовано збір коштів органами і підрозділами ГУМВС України у 

Львівській області. 
– працівниками колишнього батальйону міліції особливого призначення 

«Беркут» ГУМВС зібрано та передано сім’ям грошові кошти в сумі 20 тис. 
грн. Крім цього погашено два кредити на загальну суму 19 275 грн.

17.08.2014 в зоні проведення АТО від отриманих поранень помер мілі-
ціонер БПСМ ОП «Львів» ГУМВС молодший сержант міліції Попович В.В.

Для допомоги сім’ї Поповича В.В. ГУМВС:
– надано допомогу в організації похорону та грошову допомогу на похо-

рон (закуплено труну, організовано та оплачено поминки);
– надано допомогу в оформленні документів для отримання соціальної 

допомоги;
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– надано допомогу в оформленні документів для отримання допомоги 
від Львівської обласної ради (на даний час виплачено 100 тис. грн.);

– органами і підрозділами ГУМВС зібрано та передано матері кошти 
(12 тис. грн.);

– працівниками ГУМВС та БПСМ ОП «Львів», які приїхали на ротацію 
та не були під час похорону, взято участь у поминальній панахиді (40 днів 
після смерті) та надано допомогу сім’ї загиблого  в сумі 7 500 грн.; 

Стан роботи з сім’ями загиблих працівників  знаходиться на контролі у 
керівництва ГУМВС та МВ-РВ, підрозділів. Окрім того під час виїздів у ра-
йони області начальник та члени колегії Головного управління особисто від-
відують сім’ї загиблих.

У січні 2015 року відбулася зустріч начальника Головного управління за 
участю керівників служб апарату ГУМВС з ветеранами і пенсіонерами, на 
якій проведена роз’яснювальна робота щодо пенсійного і медичного забезпе-
чення та пільг за користування житлово-комунальними послугами.

У всі органи та підрозділи ОВС області та ради ветеранів направлений 
спільний план роботи Львівської обласної ради ветеранів і пенсіонерів МВС 
та ГУМВС області на 2015 рік та інформацію про проведену у 2014 році ро-
боту по соціальному захисту пенсіонерів для ознайомлення і використання у 
практичній діяльності.

Питаннями соціального захисту працівників ОВС у ГУМВС України 
у Львівській області опікується також профспілка атестованих працівників 
ГУМВС. На даний час профспілка налічує 3 407 членів, що становить при-
близно 60% від кількості особового складу. 

Профспілкою організовуються культурно-масові заходи, екскурсії, по-
ходи в театри, на концерти, а також надається матеріальна допомога. Так, 
профспілковим комітетом прийнято рішення про надання матеріальної до-
помоги всім членам профспілки при одруженні, народженні дитини, захво-
рюваннях працівника чи члена сім’ї . У 2014 році профспілкою ГУМВС на-
дано допомогу працівникам – членам профспілки на суму понад 140 тисяч 
гривень.

Разом з тим у проведенні соціальної роботи з працівниками, ветеранами 
та пенсіонерами ОВС виникають труднощі у зв’язку з відсутністю достат-
ньої кількості коштів. Пенсіонери та ветерани ОВС в основному звертаються 
з письмовими заявами та рапортами щодо надання їм матеріальної допомоги 
у зв’язку із захворюванням, хворобою близьких родичів чи іншими складни-
ми життєвими обставинами.

Від ГУМВС надання матеріальної допомоги не здійснюється, оскіль-
ки виплата такого роду матеріальної допомоги не передбачена кошторисом 
витрат. Сектором соціально-гуманітарної роботи ГУМВС по всіх звернен-
нях як працівників і пенсіонерів ГУМВС, так і по зверненнях за допомогою 
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з УМВС інших областей готуються відповідні телеграми, інформація дово-
диться до відома всього особового складу з пропозиціями про добровільний 
збір коштів на матеріальну допомогу.

Протягом 2014 та двох місяців 2015 років було підготовлено 14 таких  
звернень щодо надання матеріальної допомоги працівникам та пенсіонерам 
ГУМВС області та 22 звернення з інших областей. 

Дана допомога надається лише коштами, які зібрані серед працівни-
ків ОВС.  

Умови праці (аналіз існуючих проблем щодо оренди 
ГУМВС приміщень в фонду комунальної власності)

На 93% приміщень, які знаходяться в користуванні підрозділів і служб 
ГУМВС у Львівській області, отримано документи на право власності. В 7% 
входять приміщення, які є пам’ятниками архітектури, в тому числі і примі-
щення ГУМВС в області, або знаходяться в стадії передачі в різні форми 
власності. 

На час моніторингу проблемним було питання розміщення батальйо-
ну міліції особливого призначення «Львів». Для цих цілей укладено договір 
оренди з ДП НДІ «Системи» на приміщення площею 1403,06 кв. м. по вул. 
Кривоноса, 6. Приміщення потребує ремонту і відповідного облаштування. 
Проблем з орендою немає. Кошторис видатків на проведення ремонту орен-
дованого приміщення, на час моніторингу складений ще не був. 

Згідно наказу МВС України від 24.10.2014 року № 1296 відбулася пе-
редача нерухомого майна загальною площею 5593,35 кв. м., розташовано-
го по вул. Тролейбусній, 16 у м. Львові (приміщення батальйону «Беркут») з 
балансу ГУМВС на баланс Національної гвардії України. Зазначене рішен-
ня вирішило проблеми підрозділів Національної гвардії, які перепрофілюва-
ли земельну ділянку, де розміщувалась їхня база, під інвестпроект з будівни-
цтва житла.

Через відсутність благоустроєних приміщень була домовленість зали-
шити бійців батальйону міліції громадської безпеки особливого призначен-
ня на даній базі. Зараз стоїть питання про їх виселення. 

Вважаємо рішення про передачу бази батальйону «Беркут» передчас-
ним, тому що в перспективі при ГУМВС буде створено єдиний спецпідроз-
діл (на базі діючих спецпідрозділів), і виникне проблема його розміщення в 
належних умовах з відповідною базою. 

Для цього прийдеться вишукувати необхідні кошти, площі, приміщен-
ня, обладнувати саму базу всім необхідним тощо, що вже і робиться. Так, 
зокрема, по вул. Збиральній будується приймальник-розподільник для ді-
тей (роботи по будівництву інвестор планує завершити до кінця травня по-
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точного року), який планується перепрофілювати під базу для розміщення 
БМГБОП ГУМВС України у Львівській області. Але там необхідно збудува-
ти тир, спортзал, санвузли; провести замощення території.

Що стосується завершення будівництва приміщення для розміщення 
там міського управління міліції, його доцільно завершити, але розмістити 
там підрозділи РВВС, які безпосередньо працюють з людьми, а не управлін-
ський апарат. 

Більшість працівників міліції ГУМВС, РВВС м. Львова, з якими спіл-
кувались під час моніторингу, висловились за недоцільність існування та-
кого управлінського апарату як міське управління міліції. Районні відділи 
внутрішніх справ міста Львова необхідно напряму підпорядкувати ГУМВС, 
створивши відділ координації роботи підрозділів міліції м. Львова. Тим са-
мим вивільняються кошти і людський ресурс для підсилення підрозділів, які 
працюють безпосередньо з людьми.

В наведеній таблиці вказано адреси розміщення окремих приміщень які 
знаходяться в стадії реконструкції, ремонту або цього потребують, з визна-
ченням суми коштів необхідних для цих цілей.

Зміст Опис Кошти

Приміщення 
на пр. Червоної 
Калини, 109 
у м. Львові 
(колишній 
Сихівський РВ) 

Згідно ухвали сесії Львівської 
міської ради від 18.12.2014 № 4166 
приміщення загальною площею 
527,8 кв.м. надані в оренду ГУМВС 
України у Львівській області. 

На даний час управлінням кому-
нальної власності Львівської місь-
кради готується проект договору 
оренди (термін – 10 років) та розгля-
дається питання щодо розміщення 
підрозділів ГУМВС.

Договір 
страхування 
– 1,2 
тис. грн., 
нотаріальне 
посвідчення 
договору 
оренди – 
4,5 тис. грн.

Приміщення 
на вул. Кривоноса, 6 
у м. Львові 
(у будівлі ДП НДІ 
«Система»)

ГУМВС уклало договір оренди 
від 23.12.2014 №165 з ФДМ України 
(загальна площа 1403,06 кв.м.) для 
розміщення спеціального батальйо-
ну особливого призначення «Львів». 

Приміщення 
потребують 
ремонту

Ізолятор 
тимчасового 
тримання 
Стрийського МВ 

Необхідно завершити капіталь-
ний ремонт відповідно до норма-
тивних актів та відомчих будівель-
них норм.

700 тис. грн.
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Зміст Опис Кошти

Ізолятор тимчасово-
го тримання Черво-
ноградського МВ 

Необхідно завершити капіталь-
ний ремонт відповідно до норма-
тивних актів та відомчих будівель-
них норм.

1200 тис. 
грн.

Ізолятор тимчасово-
го тримання 
Золочівського РВ 

Необхідно завершити капіталь-
ний ремонт відповідно до норма-
тивних актів та відомчих будівель-
них норм.

50 тис. грн.

Навчальний центр 
ГУМВС України у 
Львівській області                                      
по вул. Земельній у  
м. Львові 
(незавершене 
будівництво).

Для передачі земельної ділянки 
площею 0,9808 га, землевпорядною 
організацією розроблено технічну 
документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділян-
ки в натурі. На даний час необхідно 
отримати дозвіл на виконання робіт, 
виконати роботи по прокладанню 
мереж енергопостачання, водопос-
тачання та водовідведення та ввес-
ти об’єкт в експлуатацію. 

850 тис. грн.

Будівництво 
приймальника-
розподільника 
для дітей 
по вул. Збиральній 
у м. Львові

Роботи по будівництву інвестор 
планує завершити до кінця травня 
поточного року, відповідно постане 
питання щодо вивільнення  примі-
щень по вул. Шевченка, 38. 

Планується перепрофілювати да-
ний об’єкт під розміщення БМГБОП 
ГУМВС України у Львівській області. 
(необхідно збудувати: тир, спортзал, 
санвузли; провести  замощення те-
риторії)

9000 тис. 
грн.

Будівництво роз-
плідника на 50 
службових собак 
(незавершене 
будівництво) 
по вул. Збиральній 
у м. Львові.

Необхідно завершити будівни-
цтво: ветлікарні, спецкухні, каран-
тинного вольєру, вольєру для утри-
мання цуценят, двох  вольєрів для 
утримання собак.

3000 тис. 
грн.
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Зміст Опис Кошти

Будівництво 
Кам’янка-Бузького 
РВта 19-ти котеджів 
(незавершене 
будівництво)

Будівництво велось, як господар-
ським способом так і за бюджетні 
кошти, вартість незавершеного бу-
дівництва становить 21,9 тис. грн. 

З початку будівництва зведено 
коробку 2-х поверхової будівлі, ман-
сардний поверх та влаштовано ша-
тровий дах. Під будівництво коте-
джів закладено три фундаменти. На 
сьогоднішній день розглядається пи-
тання щодо передачі даного об’єкту 
інвестору під будівництво багато-
квартирного житлового будинку. 

Передача 
інвестору під 
будівництво 
багато-
квартирного 
житлового 
будинку  

Будівля колишньо-
го приймальника-
розподільника 
для бродяг 
по вул. Сінній, 3 
у м. Львові.

Загальна площа будівель 459 кв. 
м. Свідоцтво  на право власності бу-
дівлі та Державний акт на право по-
стійного користування  земельною 
ділянкою в наявності. Площа зе-
мельної ділянки – 0,0869 га.

Передача 
інвестору під 
будівництво 
багато-
квартирного 
житлового 
будинку  

Військове містечко  
№ 11 у м. Буську

Спеціалізованою землевпоряд-
ною організацією розроблено де-
тальний план земельної ділянки 
площею 3,08 га та фотозйомка. 

Передача 
інвестору під 
будівництво 
багато-
квартирного 
житлового 
будинку

Військове містечко  
№ 12 у м. Буську

Буською міською радою готуєть-
ся подання в Кабінет Міністрів Укра-
їни  щодо завершення процедури 
передачі з державної в комунальну 
власність.
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Зміст Опис Кошти

База колишнього 
БМОП «Беркут»
по вул. Тролейбус-
ній, 16 у м. Львові.

Згідно наказу МВС України від 
24.10.2014 № 1296 відбулася пере-
дача нерухомого майна загальною 
площею 5593,35 кв. м., розташова-
ного по вул. Тролейбусній, 16 у м. 
Львові з балансу ГУМВС на баланс 
Національної гвардії України. 

Гуртожиток ЛМУ 
ГУМВС на вул. Ви-
говського, 45а у м. 
Львові:

Виготовлено викопіювання зе-
мельної ділянки, яке направлено в 
управління архітектури ЛМР на пого-
дження меж та нанесення червоних 
ліній. Після чого буде винесено на 
засідання сесії для отримання Ухва-
ли щодо надання дозволу на розро-
блення містобудівного обґрунтуван-
ня земельної ділянки під гуртожи-
ток. Після отримання свідоцтва про 
право власності на земельну ділян-
ку необхідно зробити проект та здій-
снити реконструкцію з надбудовою 
гуртожитку.

9500 тис. 
грн.

База ГУМВС по вул. 
Дуліби, 3 у м. Львові
(колишня база буді-
вельної дільниці)

Для виготовлення права влас-
ності на земельну ділянку площею 
0,7136 га, землевпорядною орга-
нізацією розроблено технічну до-
кументацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі та подано в Управ-
ління земельних ресурсів Львів-
ської міськради для винесення на 
розгляд сесії.   
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Зміст Опис Кошти

Арештмайданчик 
ГУМВС по вул. Коню-
шинній у м. Львові  
(розширення)

ГУМВС надана земельна ділян-
ка площею 0,75га  для влаштування 
та обслуговування майданчика для  
зберігання затриманого автотран-
спорту по вул. Конюшинній, 13 у м. 
Львові.

У зв’язку із постійним збільшен-
ням  кількості арештованого авто-
транспорту, на який не вистачає міс-
ця для його розміщення на новозбу-
дованій площадці, виникла потреба 
у  розширенні майданчика.

Документи щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 1,2 га по 
вул. Конюшинній для   влаштування 
та обслуговування майданчика для 
зберігання затриманого автотран-
спорту знаходяться в Управлінні зе-
мельних ресурсів ЛМР.

Передача з кому-
нальної  у держав-
ну власність неза-
вершеного будівни-
цтва об’єкту: «Будів-
ництво приміщення 
для ЛМУ  у рамках 
Програми  профілак-
тики злочинності в 
м. Львові».

Підготовлено проект розпоря-
дження Кабінету Міністрів щодо пе-
редачі незавершеного будівництва 
з балансу комунальної власності на 
баланс ЛМУ ГУМВСУ. При отриманні 
відповіді з відповідних Міністерств 
та погодження з ними проект Розпо-
рядження КМУ надається на візуван-
ня в Міністерство юстиції.

Передача з кому-
нальної власності  у 
державну власність 
нежитлових примі-
щень по вул. 
Ст. Бандери, 2, 4 
у м. Самборі.

Документація по передачі пого-
джена МВС України та направлена в 
відповідні профілюючі Міністерства 
та відомства для подальшого пого-
дження.
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Зміст Опис Кошти

Передача з держав-
ної  у комунальну 
власність м. Львова
вул. Мечнікова, 16-А

Направлено лист в МВС України  
від 15.10.2014 року за № 6/770, на-
разі питання не вирішено.  

Передача з держав-
ної  у комунальну 
власність
м. Львова 
вул. Перфецького, 2а

Направлено лист в МВС України  
від  25.09.2014 року  за № 6/693, на-
разі утримується оскільки не визна-
чено, як передати Генпідряднику ад-
мінбудівлю КПП, а здійснювати пере-
дачу є можливим тільки в комплексі;

Передача з державної  
у комунальну влас-
ність м. Львова
вул. Повстанська, 10

Готується пакет документів щодо 
здійснення даної передачі на пого-
дження МВС.

На сьогодні, з обіцяних міською радою на реформування міліції 6 млн. 
грн. виділено лише 0,1 мільйон грн. В наявності документи лише на одну зе-
мельну ділянку, виділену для будівництва житла.

Ефективність використання приміщень,
робочих місць атестованих та інших працівників

На приміщення, які орендуються ГУМВС України у Львівській області 
оформлено договори оренди відповідно до чинного законодавства.

Робочі місця атестованих та інших працівників в приміщеннях викорис-
товуються ефективно та відповідають встановленим санітарним нормам. Ра-
зом з тим при огляді ряду службових кабінетів слідчого підрозділу ГУМВС 
виявлено, що в одному з кабінетів  розміщено 4 слідчих в іншому – 3. Для 
слідчих це негативно впливає на ефективність роботи.

Раціональне та ефективне використання коштів
на послуги зв’язку та комунальні послуги

Відповідно до Наказу МВС України від 30.05.2014 № 532 «Про затвер-
дження належності міських, відомчих та мобільних телефонів, з`єднувальних 
ліній та лімітів витрат на користування послугами зв`язку» в ГУМВС Украї-
ни у Львівській області організовано:
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– затвердження норми належності спеціальних та з’єднувальних ліній, 
ліній безпосереднього зв’язку для органів і підрозділів Головного управ-
ління;

– розроблено табель належності телефонних та телеграфних каналів,  
каналів передачі даних і ліній зв’язку для органів і підрозділів Головного 
управління;

– розроблено табель належності телефонів мережі зв’язку загаль-
ного користування, відомчої мережі оперативного та адміністративно-
господарського зв’язку органів і підрозділів Головного управління;

– затверджено перелік посадових осіб органів і підрозділів Головно-
го управління, яким дозволяється вихідний міжміський та міжнародний те-
лефонний зв’язок через мережу зв’язку загального користування і відомчу 
АТС, кількість виділених для цього телефонних номерів та місячний гранич-
ний ліміт витрат коштів на ведення зазначених розмов з розрахунку на одну 
посаду незалежно від кількості  телефонних номерів;

– розроблено табель належності та місячний граничний ліміт суми ви-
трат на утримання засобів мобільного зв`язку мережі загального користуван-
ня органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС;

– обмеження виходу на міжміські, міжнародні розмови та розмови 
на мобільні телефони з відомчої АТС та міських телефонів в структур-
них підрозділах ГУМВС та міськрайорганах внутрішніх справ 457 або-
нентам;

– поетапну роботу по переходу на номери телефонів власних діючих ві-
домчих цифрових АТС, і скасування значної частини номерів телефонів ме-
режі зв’язку загального користування в структурних підрозділах ГУМВС та 
міськрайорганах внутрішніх справ;

– перегляд наявної кількості радіоточок та паралельних телефонів, при-
ведено їх кількість до мінімально необхідної;

– комутовану електронну пошту мережі передачі даних та Інтернет, 
що працювали по міських телефонах, замінено на виділені цифрові кана-
ли та лінії, та переключенні телеграфних каналів на технологію багато про-
токольної комутації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі 
ГУМВС;

– роботу щодо посилення контролю з боку начальників  підрозділів 
ОВС за кількістю і тривалістю міжміських переговорів з службових теле-
фонів.

В результаті проведеної роботи, не зважаючи на підняття тарифів на 
послуги зв’язку операторами телекомунікаційних послуг, вдалося скоро-
тити в цілому по ОВС ГУМВС у 2014 році споживання послуг зв’язку в 
порівнянні з 2013 роком на 268,9 тис. грн. (2013 рік – 1696,6 тис. грн., 
2014 рік – 1427,7 тис. грн.). 
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Оцінка загального стану (у %) забезпечення
засобами захисту особового складу спецзасобами
(з розбивкою по службам та підрозділам)

ГУМВС України у Львівській області в першу чергу забезпечує особо-
вий склад, який задіяний для спеціальних операцій в зоні проведення анти-
терористичної операції. 

Загальна забезпеченість засобами індивідуального бронезахисту скла-
дає 46%. Майже всі бронежилети 4 класу захисту та кулезахисні шоломи ви-
користовуються особовим складом ГУМВС в зоні АТО.

Найменування належність в наявності %

Бронежилети спеціального класу 1510 442 29

Бронежилети 1 класу 806 181 22

Бронежилети 2 класу 2247 1130 50

Бронежилети 3-6 класу 1716 581 34

Щити протиударні 1953 1007 52

Шоломи протиударні 1960 1261 64

Кулезахисні шоломи 1347 760 56

Комплект для захисту рук та ніг 1696 1036 61

На сьогодні найактуальнішими, 
і поки що не вирішеними, залишаються питання:
1. Відсутні набої калібру 7,62х51 мм до снайперських гвинтівок «Форт-

301», які були отримані з ЦБ РЗ МВС України 24.01.2015 (3 од.) і 25.02.2015 
(1 од.);

2. Недостатня кількість снайперських гвинтівок. При потребі у 25 од. 
снайперських гвинтівок в наявності лише 6 од. (снайперські гвинтівки Дра-
гунова – 2 од. і гвинтівки Форт-301 – 4 од.);

3. Забезпеченість бронежилетами 3-6 класу захисту складає 33,9%. При по-
требі 1716 шт. в користуванні є 581 бронежилет. Додатково потрібно 1135 шт.;

4. Забезпеченість кулезахисними шоломами – 51,7%. З потреби у 1347 
шт. в наявності 696 шт. Потрібно ще 651 од.;

5. З Центральної бази РЗ МВС України 24.09.2014 і 21.02.2015 отрима-
ні 12,7 мм кулемети ДШКМ (6 од.) і 12,7 мм кулемет НСВ (1 од.) без станків,  
що унеможливлює їх використання.
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Потреби форменого одягу на 2015 рік
(загальноміліцейська форма)

№
п/п

Назва, категорія 
матеріальних цінностей

Од. 
вим. 

Отримано
2015

Потреба
2015

%
забезпеч.

1 Кашкет повсякденний шт. 0 2060 43

2 Кашкет зимовий шт. 0 1561 62

3 Куртка зимова шт. 0 1944 58

4 Костюм (кітель, брюки) 
повсякденний 

к-т 0 2161 47

5 Костюм повсякденний 
(куртка, брюки)

к-т 0 1845 43

6 Сорочка блакитного 
кольору  

шт. 0 6676 44

Для спецпідрозділів патрульної служби
№

п/п
Назва, категорія

матеріальних цінностей
Од. 

вим. 
Отримано

2015
Потреба

2015
%

забезпеч.

1 Кепі літнє шт. 0 314 29

2 Кашкет зимовий шт. 0 209 33

3 Костюм зимовий к-т 0 314 41

4 Костюм  (сорочка, брюки)  
зі змішаної тканини  темно-
синього кольору з написом 

«МІЛІЦІЯ» (тип Б)

к-т 0 627 21

Для підрозділів громадської безпеки 
особливого призначення та «Грифона»

№
п/п

Назва, категорія
матеріальних цінностей

Од. 
вим. 

Отримано
2015

Потреба
2015

%
забезпеч.

1 Костюм зимовий 
з плащової тканини 

чорного кольору 

к-т 207 361 50

2 Костюм  (сорочка, брюки)  
зі змішаної тканини 

чорного кольору 

к-т 140 720 42
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Особовий склад, який відряджений в зону проведення АТО речовим 
майном забезпечений на 100%.

Працівники, які відбувають в зону АТО забезпечуються у розрахунку 
30,00 грн. на добу на 1 особу. Враховуючи підвищення цін, забезпеченість у 
продуктах харчування складає 88%.

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами
(інформація по автогосподарству при ГУМВС України у Львівській області 

щодо забезпечення транспортними засобами (ТЗ) та паливо-мастильними ма-
теріалами (ПММ)

Найменування 
підрозділу та служби

Забезпечення ТЗ Забезпечення ПММ

штат факт % норма факт %

Керівництво ГУМВС 1 1 100% 337 330 98%

УКЗ 3 3 100% 1100 720 65%

СУ 6 6 100% 1917 1425 74%

УДСБЕЗ 2 2 100% 805 359 45%

УКР 9 9 100% 2967 2160 73%

УБЗПзТЛ 1 1 100% 475 250 53%

Сектор УБ Інтерполу 1 1 100% 337 100 30%

Штаб 2 2 100% 673 398 59%

УБНОН 3 3 100% 1214 250 21%

ВЗГ 1 1 100% 280 160 57%

Відділ зв’язку УМЗ 3 3 100% 615 300 49%

ВРЗО УМЗ 3 3 100% 767 660 86%

ЧЧ 2 2 100% 966 360 37%

УРСДЗ 1 1 100% 227 160 70%

ВКОІ 1 1 100% 235 50 21%

УФЗБО 1 1 100% 330 330 100%

ВВА 1 1 100% 227 150 66%

УГБ 5 5 100% 1593 1120 70%

УІАЗ 1 1 100% 383 220 57%

СБСМ Грифон 8 8 100% 3600 2020 56%
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Найменування 
підрозділу та служби

Забезпечення ТЗ Забезпечення ПММ

штат факт % норма факт %

Батальйон ПС 41 41 100% 13837 9720 70%

БПСМОП «Львів» 4 4 100% 3603 900 25%

БМГБОП 26 26 100% 21790 7410 34%

РКСМ 7 7 100% 3250 1000 31%

Кінологічний центр 2 2 100% 675 610 90%

ПР для дітей 1 1 100% 240 120 50%

СКМСД 1 1 100% 240 120 50%

СМЗ 9 9 100% 2311 1450 63%

УОТЗ 8 8 100% 3687 1340 36%

УОС 29 29 100% 14350 3560 25%

УБОЗ 10 10 100% 4726 2440 52%

УВБ 5 5 100% 1564 1020 65%

Вет. Служба 1 1 100% 228 220 96%

ВОРМХОР ДДСБЕЗ 1 1 100% 337 100 30%

Автогосподарство 23 23 100% 7363 3246 44%

ЛМУ 15 15 100% 6111 3730 61%

Галицький РВ 6 6 100% 3167 700 22%

Залізничний РВ 6 6 100% 3217 1200 37%

Личаківський РВ 10 10 100% 4370 1450 33%

Сихівський РВ 9 9 100% 4056 1300 32%

Шевченківський РВ 6 6 100% 2864 1100 38%

Франківський РВ 8 8 100% 4026 1200 30%

Бориславський МВ 10 10 100% 4579 950 21%

Буський РВ 12 12 100% 4980 950 19%

Бродівський РВ 9 9 100% 3407 950 28%

Городоцький РВ 10 10 100% 4161 1000 24%

Дрогобицький МВ 21 21 100% 8033 2050 26%

Жидачівський РВ 9 9 100% 3754 750 20%
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Найменування 
підрозділу та служби

Забезпечення ТЗ Забезпечення ПММ

штат факт % норма факт %

Жовківський РВ 14 14 100% 5732 1050 18%

Золочівський РВ 9 9 100% 3203 1050 33%

Кам.Бузький РВ 9 9 100% 4335 950 22%

Мостиський РВ 8 8 100% 3169 850 27%

Миколаївський РВ 14 14 100% 5443 950 17%

Пустомитівський РВ 14 14 100% 5337 1150 22%

Перемишлянський РВ 8 8 100% 2885 850 29%

Радехівський РВ 8 8 100% 4342 800 18%

Самбірський МВ 9 9 100% 3237 850 26%

Сколівський РВ 9 9 100% 5196 850 16%

Сокальський РВ 13 13 100% 4821 1150 24%

Старосамбірський РВ 7 7 100% 3397 850 25%

Стрийський МВ 18 18 100% 6210 1850 30%

Трускавецький МВ 13 13 100% 4222 1350 32%

Турківський РВ 11 11 100% 6164 1150 19%

Червоноградський МВ 14 14 100% 5469 1150 21%

Яворівський РВ 10 10 100% 3507 1050 30%

1. Для безперебійної експлуатації службового транспорту та проведен-
ня ротацій особового складу ГУМВС, які несуть службу в зоні проведення 
АТО, збільшилась потреба видачі ПММ, які отримуються із ЦБ ДМЗ МВС 
України.

2. Повне забезпечення фінансування для придбання запасних частин, 
шин, акумуляторних батарей та ремонту службового транспорту.

3. Заміна на сучасну більш економічну систему теплозабезпечення авто-
ремонтної майстерні автогосподарства при ГУМВС. у зв’язку із повним ви-
ходом старої системи із ладу (експлуатується з 1989 року). 

4. В поточному році необхідно провести ремонт даху виробничих при-
міщень, які мають значні ушкодження, що загрожує технологічними аварі-
ями устаткуванню. Також потребують заміни в’їзні та запасні ворота вказа-
них приміщень.
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5. На час проведення моніторингу згідно штатного розпису для підрозділів 
і служб ГУМВС необхідно 620 одиниць транспортних засобів. В наявності 615, 
з яких на 23 підготовлено документи для списання і ще 80 підлягають списанню.

Оснащеність системами відеонагляду (відеокамерами) адмінбудин-
ків підрозділів ГУМВС України у Львівській області складає:

1. Чергова частина – 5 шт. (потреба – 43 шт.);
2. Вхід до ОВС – 24 шт. (потреба – 34 шт.);
3. Огляд зовні адмінбудівлі і прилеглої території – 51 шт. (потреба – 

101 шт.);
4. Кімнати для проведення слідчих дій – 2 шт. (потреба – 36 шт.);
5. Кімната для прийому громадян – 5 шт. (потреба – 26 шт.);
6. Кімната для розбору з доставленими – 5 шт. (потреба – 33 шт.);
7. Кімнати для зберігання, заряджання й чищення зброї – 4 шт. (по-

треба–49 шт.);
8. Коридори адмінбудівлі – 83 шт. (потреба – 210 шт.).
Оснащеність системами відеонагляду (відеокамерами) ІТТ і КЗД 

підрозділів ГУМВС України у Львівській області складає:
– камерні блоки ІТТ, коридори, прогулянкові дворики та інші службові 

приміщення ІТТ – 55 шт. (потреба – 134 шт.).
Загальна оснащеність підрозділів ГУМВС України у Львівській облас-

ті складає:
– відеокамерами  445 шт. – 46% (потреба 973 шт.); 
– відео реєстраторами 84 шт. – 71 % (потреба 118 шт., з яких 4-х ка-

нальних –7 шт., 8-ми канальних – 13 шт. 12-ти канальних – 15 шт., 16-ти ка-
нальних – 10 шт.).

На даний момент залишається потреба в:
– дистанційних стаціонарних радіостанціях – 8 од., 
– радіоретрансляторах – 6 од., 
– автомобільних радіостанціях – 24 од. 
– переносних радіостанціях в комплекті з скритоносимою гарнітурою 

та додаткових комплектів акумуляторних батарей – 360 од.
Необхідне придбання нової цифрової АТС для сектору медичного забез-

печення ГУМВС.

Оргтехніка
Забезпеченість комп’ютерною технікою відділів апарату ГУМВС скла-

дає 76%, МРВ ГУМВС – 72%. 
Забезпеченість меблями апарату ГУМВС – 90%, канцелярськими товара-

ми – 90%, звичайними конвертами – 100%, конвертами для відправки службо-
вої документації фельдзв’язком – 70%, ксероксним папером – 100%.
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Енергозбереження
У 2014 році спожито енергоносіїв, згідно кошторисних призначень:
теплової енергії – 3,014 тис. Гкал. (на 20,5% менше від встановленого 

МВС ліміту),
електроенергії – 3041,010 тис. кВт (згідно встановленого МВС ліміту), 
газу – 831,510 тис. м3 (на 21% менше),
води – 50,884 тис. м3 (на 1,5% менше). 
Станом на 01.01.2015 заборгованість за спожиті енергоносії відсутня. 
У січні 2015 року до МВС України направлено пропозиції для встанов-

лення лімітів споживання енергоносіїв та води на 2015 рік. Станом на сьо-
годнішній день ліміти споживання не затверджені МВС України.

Підрозділи ГУМВС України у Львівській області забезпечені прилада-
ми обліку енергоносіїв – 100%. 

Грошове забезпечених персоналу
Середній розмір зарплати рядового та сержантського складу: осіб мо-

лодшого та середнього начальницького складу: старшого та вищого на-
чальницького складу в залежності від вислуги років (1-3 роки; 5-9 років; 
15-20 років).

Категорія персоналу

Середньомісячний розмір грошового 
забезпечення (заробітної плати) 

залежно від вислуги років

1-3 років 5-9 років 15-20 років

Рядовий та молодший нач. склад 1894 2146 2387

Середній нач. Склад 1936 2154 3216

Старший нач. Склад  3192 4573

Вищий нач. Склад    

Державні службовці 2768 3246 4128

Цивільний персонал 1863 2497 3276

Надбавка за особливі умови служби нараховується всім особам рядово-
го і начальницького складу залежно від якості, складності виконуваних за-
вдань та в межах фонду заробітної плати. 

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується згідно 
затвердженої номенклатури посад. 

Кількість надбавок і доплат може бути від однієї до чотирьох.
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Аналіз змісту бюджетних програм,
за якими фінансується ГУМВС, доцільність існуючого переліку 
юридичних осіб ОВС, що фінансуються за цими програмами

Відповідно до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного 
бюджету ГУМВСУ у Львівській області включає в себе 37 структурних під-
розділів .

В 2014 році ГУМВС України у Львівські області отримало фінансуван-
ня по 5 бюджетних програмах: 

– КПКВ 1001050 «Забезпечення захисту прав і свобод громадян, охоро-
на громадського порядку» – 353,7 млн. грн.

– КПКВ 1001100 «Медичне забезпечення працівників осіб рядового та 
начальницького складу» – 10,6 млн. грн.

– КПКВ 2802020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному  
протиепізоотичному бюро» (ветміліція) – 381,1 тис. грн.

З коштів резервного фонду:
КПКВ 1001730 «Проведення антитерористичних операцій, інших спе-

ціальних заходів та забезпечення правопорядку на державному кордоні» 
– 2,7 млн. грн.

КПКВ 1001760 «Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення 
національної безпеки» – 6,6 млн. грн.

Відповідно до бюджетного запиту на 2014 рік потреба коштів на утри-
мання установи по КПКВ 1001050 становила 557,5 млн. грн., профінансова-
но 353,7 млн. грн. (63,4% від потреби). 

По КПКВ 1001100 потреба – 19,4 млн. грн., профінансовано 10,6 млн. 
грн. (54,6% від потреби).

По КПКВ 2802020 потреба – 614,0 тис. грн., профінансовано – 381,1 
тис. грн. (62,1%).

У зв’язку з економією бюджетних коштів в 2014 році фінансування на 
коди розвитку не надходило. 

На кінець бюджетного року по всіх програмах кошти використані по-
вністю. В дохід бюджету кошти не скеровувались.

Видатки спеціального фонду проводяться відповідно до затвердженого 
МВС України кошторису та фактичного надходження коштів.

Кошти на послуги зв’язку та комунальні послуги використовуються в 
межах затвердженого кошторису та доведених лімітів з дотриманням суво-
рої економії та раціонального використання.

На підставі вивчення стану фінансового та матеріально технічного 
забезпечення в рамках проведення експерименту з удосконалення діяль-
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ності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України у Львів-
ській області можна прийти до висновку про доцільність визначення як 
базових, реформування Самбірського МВ і управління кадрового забез-
печення як галузевої служби  ГУМВС.

Про готовність ГУМВС України у Львівській області
до проведення експерименту
Наказом МВС України від 01.07.2014 № 622 «Про підготовку та прове-

дення експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутріш-
ніх справ ГУМВС України у Львівській області» затверджено план заходів 
щодо проведення експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозді-
лів внутрішніх справ ГУМВС України у Львівській області у 2014 році.

Для організації виконання передбачених планом заходів, було створено 
сім робочих груп, які відповідали за їх реалізацію. Для досягнення заплано-
ваного результату, при штабі ГУМВС необхідно було створити робочу групу 
для аналізу і напрацювання відповідних рішень.  

Водночас, керівництву ГУМВС було б доцільно дати хоча б протокольні до-
ручення галузевим службам, а при необхідності й МРВ, щодо організації співп-
раці з членами робочої групи щодо втілення напрацьованих заходів в повсякден-
ну роботу. Штаб ГУМВС мав би взяти виконання плану, затвердженого наказом 
Міністра, на контроль, отримуючи і аналізуючи інформацію про його виконання.

Під час прийняття МВС України Стратегії розвитку органів внутрішніх 
справ, представник ГУМВС України у Львівській області презентував Концеп-
цію реформування структури ГУМВС (УМВС) України, як результат виконан-
ня запропонованих ними заходів по реформуванню міліції Львівщини.

Запропонована ГУМВС концепція – це відповідний аналіз наявних про-
блем, сучасної структури і можливості реагування на заяви громадян в умо-
вах сьогодення, оформлений схематично на 19 аркушах. 

Стратегією передбачено 2 етапи: перший – це реформування районно-
го підрозділу; другий – створення базових підрозділів, або регіональних, які 
об’єднають 3-4 нині діючих МРВ.

Для забезпечення відкритості перед громадянським суспільством при 
ГУМВС України у Львівській області згідно рішення начальника було створе-
но Наглядову раду. Члени наглядової ради долучились до розробки плану захо-
дів і заявили про готовність надати допомогу в реалізації конкретних напрямків. 

Разом з тим, Положення про наглядову раду не затверджувалось, при-
йняті рішення протокольно не оформлялись, тому важко оцінити причину 
неналежного виконання ініційованих заходів плану.

Зі значним запізненням було підтримано створення при ГУМВС Гро-
мадської ради з числа делегованих представників громадськості. Для учас-
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ті в установчих зборах подали документи 57 інститутів громадянського сус-
пільства. Згідно рішення установчих зборів до складу громадської ради об-
рано 38 представників. 

В стадії розробки відповідне Положення і Регламент роботи громад-
ської ради. Від того як ефективно буде працювати створена громадська рада, 
можна очікувати забезпечення реального контролю громадськості за діяль-
ністю і реформуванням міліції Львівщини.

Відповідно до пункта 1 Плану заходів в області проведено соціологічне 
дослідження щодо думки населення про діяльність ОВС.

Результати соціологічного дослідження щодо діяльності міліції, на-
прямків реформування та криміногенної ситуації на території Львівської об-
ласті дозволили всебічно розглянути виклики, що стоять перед ОВС та мак-
симально врахувати думку пересічних громадян, які й є клієнтами послуг 
правоохоронців. На підставі цього дослідження керівництвом ГУМВС обра-
но для проведення експерименту Самбірський МВ.

Водночас, проаналізувавши його результати, виникає питання, чому ке-
рівництво зупинило свій вибір саме на цьому міськвідділі.

Так, зокрема, дослідження показало, що територія Самбірського МВ з 
точки зору відчуття громадянами безпечності/небезпечності є однією з най-
безпечніших в області (відсоток громадян, які відчувають небезпеку по всіх 
позиціях від 6 до 8). 

№ Район
Доля респондентів, що почуваються в небезпеці

1 2 3 4 5 6
1. Бориславський 10,7 25,0 64,3 78,6 – –

2. Самбірський 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 3,7

7. Стрийський 16,8 25,8 40,6 51,1 13,2 8,0

11. Жовківський 19,0 19,0 31,0 45,6 50,0 18,5

17. Львівська обл. 6,2 8,6 14,4 21,2 14,9 5,9

В своїй 
квартирі, 
будинку

У своєму 
під’їзді, 
подвір’ї

У 
своєму 
районі

В інших 
районах

В громад-
ському 

транспорті

В своєму 
авто-

мобілі

В той же час по області ці показники в 2-3 рази більше (14,4%), а в та-
ких районах області, як Бориславський, Стрийський, Жовківський, вони зна-
чно більші (в 5-9 разів).

Якщо мову вести про поширеність правопорушень, то, знову ж таки, на 
території Самбірського МВ найбільш розповсюдженими, з точки зору опита-
них, є крадіжки з квартир (65%), порушення в стані алкогольного сп’яніння 
(63%), керування в нетверезому стані (60%) та перевищення швидкості (77%).
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В той же час у Бориславському МВ маємо розповсюдженість всіх пере-
рахованих в дослідженні правопорушень на рівні від 57,1% до 97,5%. 

№ Район
Правопорушення

2 5 6 7 8 9 10 13 14
1. Бориславський 97,5 78,5 97,5 96,4 97,5 92,8 97,5 96,4 71,4
2. Самбірський 65,0 37,0 38 63,0 54,0 60,0 54,0 56,0 28,0
7. Стрийський 84,1 31,7 60,4 81,2 73,2 66,3 75,3 29,8 20,8
8. Миколаївський 89,3 65,5 48,8 78,5 75,0 86,9 78,6 42,8 33,4
11. Жовківський 43,1 46,6 6,8 72,4 62,0 77,5 81,0 34,4 10,3
14. Бродовський 64,3 25,0 7,1 78,6 60,7 32,2 67,9 7,1 3,6
17. Львівська обл. 50,9 29,2 31,9 76,3 63,2 65,8 65,6 35,8 19,1
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Зокрема, квартирних крадіжок, наркоманії та хуліганства – 97,5%, пору-
шення в стані алкогольного сп’яніння та корупції в міліції – 96,4%, пограбуван-
ня та розбійні напади – 78,5%, крадіжки з авто – 76,8%, керування в нетверезо-
му стані – 92,8%, а також незаконні насильницькі дії працівників міліції – 71,4%. 

Все це свідчить про вкрай несприятливу криміногенну ситуацію на 
території Бориславського МВ та незадовільну роботу міліції.

Це також підтверджується і даними щодо відчуття небезпеки на тери-
торії Бориславського МВ (64,3% – найбільший показник по області), у тому 
числі у вечірній (53,6%) та нічний (71,4%) час. 

Район Доля респондентів, що почуваються в небезпеці
Бориславський 53,6 71,4
Самбірський 8,0 31,0
Стрийський 32,7 37,6
Миколаївський 71,1 42,7
Жовківський 46,6 62,1
Львівська область 12,8 30,1

У вечірній час (17.00–22.00) Після 22.00
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Для порівняння у Самбірському районі ці показники значно нижчі і ста-
новлять відповідно 7%, 8% та 31%.

Крім того, опитування засвідчило, що на території Бориславського МВ 
21,4% респондентів вважають, що рівень їх безпеки погіршився (по облас-
ті – 14,5%). Це один з найгірших показників по області (гірше тільки в Жов-
ківському – 37,9%, Пустомитивському – 29,6% та Кам’янка-Буському райо-
нах – 28,6%).

№ Район
Рівень безпеки в населеному пункті
1 2 3 4

1. Бориславський – 75,0 21,4 3,6
2. Самбірський 16,0 73,0 6,0 5,0

10. Пустомитовський 12,7 57,7 29,6 8,5
11. Жовківський 8,6 53,4 37,9 –
13. Кам’янка-Буський 8,9 62,5 28,6 –
17. Львівська область 6,6 77,9 14,5 1,0

Стало
безпечніше

Не
змінився

Стало
небез-

печніше

Важко
відповісти

Найбільше мешканці на території Бориславського МВ бояться крадіжок 
з власної оселі (100%), бути пограбованим на вулиці (64,3%), стати жертвою 
фізичного насильства (67,9%) та стати жертвою ДТП (100%).

Тому цілком закономірними, з нашої точки зору, є дані щодо 100% під-
тримки громадянами реформування органів внутрішніх справ у Борислав-
ському районі. Для порівняння, у Самбірському районі – 94%. 

Водночас, через те, що населення на території Бориславського МВ не 
довіряє міліції, його готовність допомагати міліції найнижча в області (26%).

Враховуючи викладене, було б доцільніше, вибрати для проведення екс-
перименту Бориславський МВ. Це зробити було б значно дешевше, адже чи-
сельність населення м. Борислава близько 37,2 тис. чоловік. Але таким чи-
ном експеримент не продемонструє всі позитиви і негативи нової системи 
організації роботи ОВС. 

Тому для чистоти експерименту, з нашої точки зору, краще було б 
проводити його в двох міськрайорганах: найгіршому в плані криміно-
генної ситуації – Бориславському МВ та в тому ж Самбірському МВ. 

Тепер більш детально зупинимось на підготовці до проведення експе-
рименту.

Як позитив, необхідно відзначити наявність в штабі ГУМВС напра-
цьованих новаторських ідей з реформування конкретного міськрайоргану, 
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а саме Самбірського МВ, з визначенням такого конкретного пріоритету, як 
«удосконалення обслуговування громадян як результат швидкої і ефективної 
реакції міліції на інцидент»

За основу можна взяти розроблене штабом ГУМВС України у Львів-
ській області в рамках експерименту типове Положення про міськрайвідділ, 
принципово нові посадові інструкції для всього персоналу підрозділу з вра-
хуванням визначеного пріоритету.

Разом з тим, це Положення потребує суттєвого доопрацювання, деталі-
зації завдань служб, нарядів, посадових інструкцій керівників та працівників.

Зупинимось, зокрема, на розділах (детально аналізувати Положення не 
будемо, але при потребі це можна зробити):

1. «Про посадові обов’язки заступника начальника-начальника міліції 
громадської безпеки» (у додатку 3 він чомусь називається перший заступ-
ник начальника) – треба доповнити в частині організації роботи ІТТ, штабу, 
служби ДІМ, КМСД, дозвільної системи та контролю за їх діяльністю.

2. «Про засади роботи блоку міліції громадської безпеки (додаток 5)» – 
переглянути. 

Завдання та права відділення патрульної служби (п.п. 15.5., 15.6.) не-
обхідно виписати в окремих розділах (аналогічно, як для відділення охорони 
громадського порядку та відділення дільничних інспекторів міліції). 

Окремо хочеться звернути увагу: пункти 15.5.16 (в частині – «з санкції 
прокурора привід цих осіб») та 15.6.5.4. (в частині «до витвереження») – не 
відповідають діючому законодавству.

3. «Про засади роботи відділення дільничних інспекторів міліції (дода-
ток 6)» доопрацювати. 

Зокрема, пункт 16.1.3. дублює пункт 17.17.1., тому його треба сформу-
лювати як «надання інформації у ВОГП для складання «карти проблем тери-
торії обслуговування».

В основу швидкої і ефективної роботи міліції закладається принцип 
оперативного реагування міліції на всі повідомлення і заяви громадян, роз-
становка наявних сил і засобів на підставі управлінських рішень, які б ґрун-
тувались на аналізі стану оперативної обстановки, діях на упередження і з 
врахуванням побажань мешканців. 

Для досягнення запланованого результату необхідно кардинально пере-
розподілити наявні штатні посади персоналу, укріпивши блок міліції гро-
мадської безпеки.

В запропонованих змінах суттєво збільшується блок міліції громадської 
безпеки, без змін залишається слідчий підрозділ і сектор карного розшуку. 
Це дасть можливість в цілодобовому режимі організувати роботу черго-
вої частини, слідчо-оперативної групи, чотирьох груп швидкого реагу-
вання, мобільної групи ДАІ, ізолятора тимчасового тримання.
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Відповідно до запропонованої структури вводиться система цілодобо-
вого 3-х змінного патрулювання силами нарядів 4 патрульних груп та па-
трульної групи ДАІ (в кожній зміні по 20 чол.). 

При запровадженні такої системи сили міліції Самбірського МВ, 
які безпосередньо забезпечують цілодобове реагування на правопору-
шення, будуть складатися з:

1. Слідчо-оперативної групи (СОГ), до складу якої входять:
– помічник відповідального;
– слідчий;
– оперативний працівник;
– технік-експерт (він же водій – за рахунок посади міліціонера-водія 

чергової частини).
2. 4-х патрульних груп (ПГ) швидкого реагування:
– старший групи – офіцер;
– два міліціонери.
3. Патрульної групи ДАІ:
– 2 інспектора ДПС.
4. Чергової частини:
– черговий;
– інспектор-черговий;
– інспектор з адмінпрактики (за рахунок сектору ОГП).
Для реалізації такої системи потрібно здійснити перегрупування (пере-

розподіл) працівників деяких підрозділів Самбірського МВ, зокрема служби 
дільничних інспекторів міліції. Частина ДІМ увійде до патрульної зміни: стар-
шими зміни, старшими патрульних груп. Це призведе до зменшення кількос-
ті ДІМ на території Самбірського району і, як наслідок, до збільшення наван-
таження по населенню, не говорячи вже про збільшення загрузки по роботі.

Для забезпечення виконання службою ДІМ покладених на неї обов’язків 
необхідно організувати їх роботу по зональному принципу, взявши за основу 
вже задекларовані 4 зони патрулювання, на які буде розбито територію Сам-
бірського району. Всіх дільничних, які залишилися у відділенні, необхідно 
рівномірно поділити між цими зонами і наказом закріпити або за окремими 
дільницями, або за територією зони в цілому. 

Завданнями патрульної групи мають бути:
1. За відсутності повідомлень про злочини та пригоди:
– забезпечення патрулювання по охороні громадського порядку в зоні 

обслуговування в режимі активного пошуку;
– перевірка осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та до-

машнім арештом, власників зброї, громадян, які знаходяться на профілактич-
них обліках в МРВ, місця збору криміногенного елементу тощо.
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2. При незначних правопорушеннях:
– збір документів;
– складання адміністративних протоколів на місці правопорушення;
– доставка правопорушників в приміщення МРВ, передача черговому/ін-

спектору з адмінпрактики і негайне повернення на маршрут патрулювання.
3. При скоєні злочину:
– прибуття на місце скоєння, організація розкриття злочину «гарячим 

слідом»;
– забезпечення охорони місця події, встановлення свідків, очевидців, 

збереження слідів;
– виконання вказівок старшого СОГ.
Водночас, окрім розроблення нової структури, підготовка до проведен-

ня експерименту проводиться дуже повільно. Зрозуміло, що через  недоско-
налість законодавства, в ході проведення експерименту виникнуть пробле-
ми, і їх потрібно максимально передбачити і спробувати вирішити, але, якщо 
сподіватися на швидке внесення змін до законодавства, експеримент ніколи 
не розпочнеться. Навпаки, тільки розпочавши експеримент, отримаємо до-
свід, який дасть підстави вимагати змін законодавства. 

Зрозуміло, що багато питань (придбання необхідної кількості автомо-
білів та обладнання їх системами зв’язку, навігації; переобладнання чер-
гової частини міськвідділу; облаштування автомобіля чергової частини як 
експертно-криміналістичної лабораторії; придбання засобів індивідуально-
го захисту для працівників патрульних груп; закупівля достатньої кількості 
паливно-мастильних матеріалів тощо) щодо реалізації експерименту немож-
ливо вирішити без належного фінансування. 

Враховуючи, що керівництво ГУМВС України у Львівській області ак-
тивно розробляє експериментальну модель міжрайонних підрозділів міліції, 
доцільно врахувати подібний досвід з реструктуризації підрозділів податко-
вої міліції, який дозволяє виокремити у  моделі майбутніх міжрайонних під-
розділів наступні проблемні моменти:

1. Скорочення посад керівників районних підрозділів міліції, чергових 
частин та канцелярій автоматично може призвести до: 

а) заборони утримання в підрозділі зброї, яку буде перевезено в базовий 
підрозділ, що викликає потребу в поїздках для її отримання/здачі; 

б) заборони таємного діловодства, як наслідок – вивіз з районних під-
розділів в міжрайонні сейфів з матеріалами оперативних працівників та слід-
чих. Щоб з ними працювати – потрібно бути в межах приміщення міжрайон-
ного відділу внутрішніх справ (додаткові поїздки в міжрайвідділ оперупов-
новажених та слідчих). Крім того, виклики для проведення оперативних та 
слідчих дій громадян з інших адміністративних районів створить проблеми 
для останніх та породить  чисельні скарги від громадян.
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2. Ізолятори тимчасового тримання теж мають бути закриті в тих райо-
нах, де не буде чергових частин, що логічно призведе до проблем достав-
ки затриманих для утримання в ІТТ з району в район; додаткових затрат на 
транспортування; прийняття рішень судів одних районів про затримання 
громадян інших районів;  оперативності рішень судів тощо.

4. Можуть виникнути проблеми з діяльністю дозвільної системи. Дове-
деться або залишати  інспекторів в кожному адмінрайоні, або виникне ризик 
втрати контролю за зброєю. Дільничні інспектори міліції не перекриють всі 
питання придбання, зберігання та використання зброї. 

5. Потребує на увагу діловодство, оскільки за нової моделі воно повинне 
здійснюватися через канцелярію  міжрайвідділу з відповідними проблемами, 
головна з яких – своєчасне отримання документів та матеріалів виконавцями 
з їх підписом в журналах контрольного обліку канцелярії.

6. Заяви про злочини для їх прийому та реєстрації жителями всіх адміні-
стративних районів, скоріш за усе, мають прийматись у міжрайвідділі. Про-
те це призведе до необхідності поїздки жителів в міжрайонний відділ, в та-
кож буде означати втрачений час для розкриття «по гарячих слідах» та мож-
ливості оперативного реагування, що породить додаткові скарги.

7. В адміністративних районах, де фактично скоротиться керівний склад 
підрозділу, буде на якийсь час розірваний суттєвий з точки зору робочої взає-
модії зв’язок між керівниками райвідділів міліції з однієї сторони та керівни-
ками райдержадміністрації, органів виконавчої влади, судом та прокуратурою. 

8. На сьогоднішній день транспортний зв’язок здебільшого існує між адмі-
ністративними районами, які розміщені на трасах республіканського призначен-
ня. Стан доріг обласного призначення призвів до того, що зв’язок між районними 
центрами, не прив’язаними до республіканських доріг, фактично втрачено і між 
ними автобуси та маршрутки ходять в кращому випадку раз на добу. Це призведе 
до звільнення кваліфікованих спеціалістів, особливо з числа тих, хто проживає у 
віддалених районах та не має коштів на придбання чи наймання житла. 

З огляду на викладене вважається необхідним:
1. Перед початком експерименту необхідно розробити і узгодити деталь-

ний план заходів, направлений на досягнення позитивного результату по ви-
значеному пріоритету. Усі заходи повинні бути узгоджені з зацікавленими 
службами. Координаціюроботи, узагальнення результатів і напрацювання рі-
шень повинна взяти на себе робоча група, створена при штабі ГУМВС. 

2. Оцінювати реорганізацію райвідділів з пріоритетом патрульної служ-
би як потрібний та реалістичний  захід, але до проведення оголошеної адмін-
реформи (з її об’єднанням та укрупненням адмінрайонів) вважати таку реор-
ганізацію можливою в межах існуючих підрозділів міліції за рахунок служб 
охорони громадського порядку, патрульної служби, ДАІ, частини дільничних 
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інспекторів та оперуповноважених карного розшуку (двох останніх – вихо-
дячи з навантаження та перегляду категорії злочинів, які повинні розкрива-
тись працівниками кримінального блоку) в межах штатної чисельності або 
при збільшенні такої. Лише після об’єднання адміністративних районів та їх 
структур можливо  безпроблемно створювати міжрайонні відділи внутріш-
ніх справ з бажаною моделлю патрульної служби.

3. Узгодити питання взаємодії патрульних груп з органами місцевого са-
моврядування, прокуратури, суду, закладами охорони здоров’я тощо.

Насправді це питання дуже серйозне і потребує вирішення до початку 
експерименту. Не можна розпочинати експеримент, не вирішивши питання з 
прокуратурою та судом щодо переведення, наприклад, їх працівників теж на 
цілодобовий режим роботи/чергування (можливо навіть в приміщенні МВ). 

Це, зокрема, стосується розгляду в суді справ про адміністративні право-
порушення (щодо вчинення насильства в сім’ї, дрібного хуліганства, злісної не-
покори працівникам міліції тощо) в зв’язку з тим, відповідно до закону органи 
внутрішніх справ мають право затримувати правопорушників лише на 3 години.

4. Доопрацювати і подати на затвердження Положення про МРВ.
5. Розробити детальні інструкції, в яких окреслити задачі патрульної 

групи та патрульної групи ДАІ, а також всіх посадових осіб (старшого па-
трульної зміни, старшого патрульної групи, патрульного, патрульного ДАІ, 
членів групи документування, членів групи забезпечення).

5.1. В інструкціях мають бути представлені алгоритми дій патрульної 
групи в різних ситуаціях (при отриманні повідомлення про злочин, на міс-
ці скоєння злочину, при виявленні адміністративного правопорушення, пере-
вірка підоблікових осіб тощо). 

5.2. В інструкціях повинен бути розділ щодо дій із забезпечення безпеки пра-
цівників при виникненні ситуацій, які загрожують життю і здоров’ю працівників.

6. Враховуючи, що під час проведення експерименту планується територію 
Самбірського району умовно розділити на 4 зони, необхідно чітко визначити межі 
цих зон, в кожній з них визначити пункт охорони громадського порядку (або діль-
ничний пункт міліції), який закріплюється за патрульною групою, опрацювати пи-
тання взаємодії патрульних груп як між собою, так і з слідчо-оперативною групою.

6.1. Передбачити варіанти перекриття зон іншими патрульними група-
ми у разі виникнення позаштатної ситуації (аварія, поломка, хвороба тощо).

6.2. Переглянути межі дільниць, які обслуговують дільничні інспектори мі-
ліції, провести їх закріплення відповідно до нових організаційно-штатних змін.

7. Вже працювати над питанням підбору працівників до складу патруль-
них груп (з числа працівників служби дільничних інспекторів міліції, КМСД, 
ДСБЕЗ, патрульної служби тощо).

8. З працівниками, які відібрані до складу патрульних груп, організувати 
проведення навчання щодо дій при отриманні повідомлення про злочин, на міс-
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ці скоєння злочину, при виявленні адміністративного правопорушення, методи-
ки перевірки підоблікових осіб, складанні адміністративних протоколів тощо).

8.1. Враховуючи, що до складу патрульних груп крім дільничних інспек-
торів міліції будуть входити і працівники інших служб (КМСД, ДСБЕЗ, па-
трульної служби тощо), які не мають практичних навичок реагування на вчи-
нені адміністративні правопорушення (як окремі так і взагалі) необхідно ор-
ганізувати їх навчання та підготувати для них відповідні рекомендації. 

9. Проведення занять з напрацювання практичних навичок щодо взаємо-
дії, взаємострахування, забезпечення безпеки екіпажу патрульної групи при 
виконанні службових обов’язків у разі виникнення загрозливих ситуацій.

10. Напрацювати розрахунок робочого часу працівників Самбірського МВ з 
врахуванням забезпечення оперативності реагування на заяви і звернення громадян.

11. Вирішити питання щодо введення замість посад міліціонерів-водіїв 
чергової частини посад техніків-експертів. Організувати їх навчання.

12. Для координації роботи, оперативного управління наявними силами 
і засобами доцільно розробити комплексний план використання сил і засобів. 

13. Штабу ГУМВС організувати проведення розширеної робочої наради за 
участю керівників зацікавлених служб, органів місцевого самоврядування, чле-
нів Наглядової ради, експертів, представників громадськості, які заявили про своє 
бажання надати допомогу в проведені експерименту, проаналізувати здійснені на-
працювання, визнати прорахунки і шляхи їх вирішення. За результатами наради 
підготувати новий план заходів щодо продовження експерименту на 2015 рік.

14. Надати допомогу в легалізації на території обслуговування громадських 
формувань з охорони громадського порядку у відповідності до Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

15. Започаткувати розгляд результатів проведення експерименту на роз-
ширеній оперативній нараді керівництва ГУМВС України у Львівській об-
ласті не рідше одного разу на місяць.

15.1. Для організації контролю, узагальнення результатів і координації 
роботи при штабі ГУМВС створити робочу групу. Для накопичення і уза-
гальнення матеріалів, завести спостережну справу.

16. Розглянути питання щодо розширення прав начальника Самбірсько-
го МВ (на період проведення експерименту) в частині надання йому більшої 
самостійності у вирішені фінансово господарських питань.

17. Переглянути норми належності в частині збільшення виділення за-
собів індивідуального захисту, спеціальних засобів для патрульних груп.

18. Переглянути кошторис видатків для потреб фінансування Самбір-
ського МВ та збільшити фонд оплати та преміювання працівників, на при-
дбання необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів (з розрахунку 
мінімум 300 л бензину на добу на 5 патрульних автомобілів (4 – ПГ та 1 – 
ДАІ) та 20 л на добу на криміналістичну лабораторію).

ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПЛАН ЗАХОДІВ
ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКСПЕРИМЕНТУ
з реорганізації Самбірського міського відділу

(з обслуговування міста Самбір та Самбірського району)
ГУМВС України у Львівській області 

1. Вступ

А. Вихідна ситуація

Окрім загальної недовіри до міліції, результати соціологічного опиту-
вання, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень, пока-
зали, що населення головним чином висловлює невдоволення несвоєчасним 
реагуванням на повідомлення про правопорушення. Крім того, певна кіль-
кість дзвінків залишається без відповіді, і працівники міліції не з’являються 
для надання допомоги заявнику, або з’являється коли допомога вже не по-
трібна. Це призвело до того, що частина громадян взагалі перестала звер-
татись в міліцію, не вірячи у спроможність її надати допомогу. В першу 
чергу це стосується випадків адміністративних правопорушень та актів сі-
мейного насильства. Як наслідок – сучасна статистика правопорушень не є 
об’єктивною і не відображає всієї складності ситуації.

В ГУМВС України у Львівській області достатня кількість співробітни-
ків для забезпечення належного виконання поставлених завдань. Технічні за-
соби, такі як міліцейські автомобілі, засоби зв’язку, комп’ютерна та офісна 
техніка, зброя тощо наявні, але не в усіх підрозділах у достатній кількості. 
Умови роботи у ОВС, а особливо у райвідділах міста Львова, котрі були по-
шкоджені під час акцій протесту у лютому 2014 року потребують покращен-
ня. Це ж саме стосується місць утримання під вартою.

Форми та методи роботи, котрі використовуються зараз є застарілими та 
негнучкими. У співвідношенні практичних працівників та працівників, котрі 
займаються управлінням та забезпеченням діяльності наявний дисбаланс в 
сторону другої категорії. Важливі положення, які регулюють основні потре-
би функціонування міліції, такі як патрулювання та затримання, не можуть 
застосовуватись належним чином, через певні законодавчі проблеми та по-
требують негайної модифікації для одночасного задоволення як службових 
потреб так і законних вимог громадян.
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Поняття делегування повноважень та зобов’язань не притаманно ни-
нішній системі органів внутрішніх справ. Начальники на всіх рівнях, включ-
но з найвищими посадами обласного керівництва, перевантажені функціями, 
які краще було б передати нижчим рівням. Нижчі або виконавчі рівні прак-
тично не мають повноважень для ефективного виконання покладених на них 
завдань.

Б. Розвиток подій

01 липня 2014 року Міністерство Внутрішніх Справ України, видало 
Наказ №622 «Про підготовку та проведення експерименту з удосконалення 
діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України у Львів-
ській області», та доручило начальникові ГУМВС України у Львівській об-
ласті спільно з членами Комісії з питань організаційно-методичного супро-
водження експерименту та узагальнення його результатів  забезпечити його 
виконання. 

Результати проведеної роботи із численними пропозиціями були на-
правлені до МВС України та в подальшому стали основою для вироблення 
єдиної Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України, яка була пред-
ставлена на розгляд Кабінету Міністрів України.

Стратегію було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 
№1118-р від 22 жовтня 2014 року. У рамках затвердженої Стратегії, у спів-
робітництві із радниками Консультаційної Місії Європейського Союзу, було 
проведено узагальнення напрацьованих матеріалів. Спираючись на висно-
вки та враховуючи результати напрацювань робочих груп, ГУМВС України 
у Львівській області запропонувало проект  реструктуризації одного відді-
лу міліції (Самбірського МВ (з обслуговування міста Самбір та Самбірсько-
го району), який може слугувати зразком для майбутнього реформування всі-
єї структури міліції області. 

В. Перспективи

Цей проект створить необхідну адміністративну та методичну базу для 
налагодження проблемно-орієнтованої роботи міліції (поліції) із акцентом 
на розширення співпраці із громадою. Для реалізації цього проекту було об-
рано Самбірський міський відділ міліції. У зоні обслуговування даного відді-
лу проживає 104 000 осіб, але відмічається відсутність сучасної системи ре-
агування на заяви та повідомлення про злочини та правопорушення. Спеціа-
лісти Відділу з питань регіонального співробітництва КМЄС в Україні були 
запрошені керівництвом ГУМВС України у Львівській області до консульту-
вання та супроводу проекту.

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКСПЕРИМЕНТУ
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I. Мета проекту
А. Мета першого рівня (стратегічна)
Покращити рівень довіри до працівників Самбірського МВ.
Б. Мета другого рівня (тактична)
1. Підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівників Сам-

бірського МВ. 
II. Забезпечити встановлення належних взаємовідносин з населенням 

та задовольнити потреби громадян у професійному та своєчасному реа-
гуванні працівниками Самбірського МВ на заяви та звернення. Підготува-
ти робочі пакети документів, щодо методики запровадження нових форм 
роботи.

A. Створення у Самбірському міському відділі міліції добре налаго-
дженої та ефективної організаційної структури, яка буде задовольняти на-
ступні вимоги: 

1. Чітко окреслені завдання та обов’язки працівників, що сприятиме 
більш ефективному виконанню ними своїх функцій. 

2. Забезпечення цілодобової роботи підрозділу швидкого реагування, 
побудова роботи підрозділу на проблемно-орієнтовному підході.

3. Чітко окреслено адміністративні та практичні завдання, розподіл 
співробітників за різними напрямками відповідно до їх функцій  

4.  Керівництво середньої ланки (посади нижче начальника відділу мі-
ліції) будуть призначатись ГУМВС України у Львівській області у співпраці 
з начальником відділу за принципом компетентності

B. Оновлення всіх посадових інструкцій (крім співробітників блоку 
кримінальної міліції та слідчого відділення) Самбірського МВ.

1. Розробити посадові інструкції для всіх тимчасово введених посад 
2. Забезпечити відповідність посадових інструкцій принципам співро-

бітництва та делегування повноважень
3. Забезпечити при підготовці посадових інструкцій належний пере-

розподіл обов’язків
C. Перерозподіл обов’язків між існуючими співробітниками та введен-

ня нових співробітників (ДАІ, НДЕКЦ, кінолог) до Самбірського міського 
відділу міліції

1. Кількість управлінців та співробітників з забезпечення зменшити до 
потрібної кількості

2. Частину співробітників з служб забезпечення перевести на період 
експерименту до практичних підрозділів.

3. Частину дільничних інспекторів міліції перевести до підрозділу ре-
агування

4. Працівників ВДАІ з обслуговування міста Самбір та Самбірського 
району, НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області та Кінологічно-

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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го центру ГУМВСУ перевести у підпорядкування начальника Самбірського 
МВ на період проведення експерименту.

D. Перерозподіл ресурсів усередині відділу та виділення нових ресур-
сів для Самбірського міського відділу міліції

1. Забезпечити підрозділ реагування достатньою кількістю однотип-
них патрульних машин за рахунок резерву ГУМВСУ.

2. Підрозділ реагування забезпечений зброєю, спеціальними засобами 
та засобами зв’язку згідно з нормами належності. 

3. Інші, окрім підрозділу реагування, спільно використовують ресурси 
відділу для своїх потреб

E. Визначення тимчасового порядку роботи міліції громадської безпеки
1. Тимчасовий порядок роботи міліції громадської безпеки передбача-

ють 40 годинний робочий тиждень. Графіки чергувань визначаються наказом 
начальника Самбірського МВ.

2. На період проведення експерименту особовий склад перебуває на 
постійних штатних посадах, та отримує заробітну плату згідно з штатною 
посадою.

F. Визначення завдань, а також правових та адміністративних 
обов’язків співробітників Самбірського МВ

1. Обов’язки та повноваження начальника відділу
2. Обов’язки та повноваження керівників служб
3. Обов’язки та повноваження керівників нижчого рівня
G. Підготовка тимчасового порядку роботи 
1. Розробити «Тимчасовий порядок роботи Самбірського МВ (з обслу-

говування м. Самбір та Самбірського району)» 
2. Наказ начальника відділу «Про підрозділ реагування» у якому необ-

хідно:
a) Визначити бажаний зовнішній вигляд та форму одягу, правила за-

гальної поведінки та підзвітності співробітників підрозділу реагування
b) Визначити кількість змін
c) Визначити систему чергування
d) Визначити алгоритм прийому, обробки та документування звернень, 

який здійснюватиметься представником чергової зміни
e) Визначити алгоритм реагування на звернення працівників котрі пе-

ребувають при виконанні службових обов’язків, включаючи роботу із необ-
хідною для цього документацією, базами даних та звітністю

f) Визначити обов’язки керівника підрозділу, включаючи управління 
роботою підрозділу реагування

g) Визначити обов’язки заступника керівника підрозділу, включаючи 
управління всіма співробітниками відділу що перебувають на чергуванні

h) Визначити перелік завдань відділу згідно чинного законодавства.

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКСПЕРИМЕНТУ
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3.   Перегляд нормативної бази щодо функціонування кімнат затри-
маних

a) Підготувати нормативні документи у відповідності зі стандартами 
основних прав та свобод громадян та європейськими стандартами

b) В основу вдосконалення нормативної документації покласти прин-
ципи обмежень і зобов’язань

c) Завдання та обов’язки закріпити за чітко визначеними співробітни-
ками міліції

d) Визначити алгоритм нагляду за затриманими та підготувати норма-
тивну документацію щодо нагляду

4. Начальникові відділу видати наказ про функціонування кімнат для 
затриманих

5. Видати наказ начальника відділу «Про зберігання речових доказів та 
вилучених предметів»

a) Завдання та обов’язки закріпити за чітко визначеними співробітни-
ками міліції

b) Даний наказ буде визначати алгоритм роботи з речовими доказами 
та вилученими предметами, зберігання їх та їх переміщення протягом зви-
чайних годин роботи та в нічний час

c) Алгоритм роботи з речовими доказами та вилученими предметами 
повинен бути розробленим у відповідності із правовими нормами

6. Розробка тимчасового порядку роботи дільничних інспекторів міліції
a) Визначити завдання, обов’язки та повноваження дільничних інспек-

торів міліції
b) Визначити нові межі дільниць обслуговування
c) Визначити межі відповідальності та правила співпраці з іншими 

підрозділами у межах відділу
7. Визначити первинні положення та процедури роботи/ 

CommunityPolicing
8. Тимчасовий порядок та алгоритм – Інтегрування працівників ДАІ 

до підрозділу реагування
9. Розробка тимчасового порядку роботи Штабу Самбірського МВ.
a) Визначити завдання, обов’язки та повноваження підрозділу аналі-

тичної діяльності штабу
b) Визначити завдання, обов’язки та повноваження підрозділу плану-

вання штабу
c) Визначити завдання, обов’язки та повноваження штабу в частині ін-

спектування та контролю
d) Визначити завдання, обов’язки та повноваження підрозділу зв’язків 

з громадськістю штабу.
10. Розробка тимчасового порядку роботи адміністративного підрозділу
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a) Визначити межі відповідальності та правила співпраці з іншими 
підрозділами

b) Визначити завдання, обов’язки та повноваження адміністративного 
підрозділу

11. Підготовка тимчасового порядку роботи експертів криміналістів
a) За наказом начальника відділу ці положення використовуються для 

конкретних потреб відділу міліції
12. Створити тимчасовий порядок управління та контролю
a) Визначити основи управління
b) Визначити обов’язки щодо управління
c) Визначити субординацію для виконання щоденних завдань
d) Визначити резервний план для спеціальних подій
13. Видати наказ «Про внутрішню інформацію та комунікацію»
a) Визначити обов’язки щодо звітності
b) Визначити категорії та пріоритети звітування
c) Визначити процедуру обробки та часові межі обов’язків щодо регу-

лярної та спеціальної звітності
H. Визначення потреб у проведенні навчань
1. Визначити потреби у проведення навчання всіх працівників під-

розділу
2. Надати пропозиції щодо навчальних заходів, які будуть проводитись 

представниками громадських або міжнародних організацій
3. Потреби у внутрішньому навчанні передати для вивчення у 

ЛьвДУВС 
I. Створення дорадчих механізмів та механізмів підтримки управління 
1. Визначити кураторів з числа співробітників ГУМВС України у 

Львівській області та ЛьвДУВС для підтримки керівної ланки Самбірського 
міського відділу міліції 

2. Визначити радників з представників громадських та міжнародних 
організацій

3. Прийняти відповідні накази 
J. Розробити та впровадити концепцію внутрішньої та зовнішньої ко-

мунікацій
K. Розробити та впровадити концепцію імплементації тимчасових по-

рядків роботи та перевірки ефективності проведення заходів
L. Проект привести у відповідність до діяльності міжнародних партне-

рів із проектного офісу ОБСЄ та поліції США
M. Розробити проект концепції Дня відкритих дверей у Самбірському 

міському відділі міліції за підтримки донорів 
N. Проект відповідає законодавству України та потребує погодження в 

МВС України

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКСПЕРИМЕНТУ



I. Ключові стадії проекту

A. Створити нову організаційну структуру
B. Створити Тимчасовий порядок роботи та підготувати накази началь-

ника відділу
C. Розробити та впровадити нову структуру підрозділу реагування із 

розподілом завдань та обов’язків
D. Отримати письмовий дозвіл від МВС України на початок експери-

менту
E. Призначити штат співробітників та  надати ресурси; інтегрувати від-

ділення ДАІ до підрозділу реагування; 
F. Менеджеру проекту презентувати проект керівництву ГУМВС Укра-

їни у Львівській області
G. Провести навчання співробітників Самбірського міського відділу 

міліції
H. Поінформувати місцеву владу
I. Поінформувати громадськість про даний проект та про його фази а 

також про необхідність та особливу важливість участі громадськості в оці-
нюванні проекту.

II. Графік проекту
A. Підготовка

1. Стадія A до 11.04.2015

2. Стадія B-C до 24.04.2015

3. Стадія D до …

4. Стадія E-F до +5 днів після виконання стадії D

5. Стадія G-H до +10 днів після виконання стадії D

III. Початок проекту
A. +16 днів після виконання стадії D
B. +46 днів після виконання стадії D

IV. Оцінювання проекту
A. +16 днів після завершення проекту

V. Фінальний звіт головному управлінню МВС України
A. 20 днів після завершення проекту
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ПЕРШОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ
з упровадження нових форм та методів

роботи в Самбірському МВ ГУМВС України
у Львівській області

Ю.Я. Гладун, С.О. Гривняк, Д.Д.Загарія

Організація роботи працівників Самбірського МВ (з обслуговування міс-
та Самбора та Самбірського району) ГУМВС України у Львівській області, на 
період проведення експерименту, проводилась на підставі наказів МВС Укра-
їни від: 01.07.2014 року № 622 «Про підготовку та проведення експеримен-
ту з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС 
України у Львівській області», 22.05.2015 року № 598 «Про проведення експе-
рименту з впровадження нових форм і методів роботи в Самбірському місько-
му відділі ГУМВС України у Львівській області», а також Стратегії розвитку 
органів внутрішніх справ України та Концепції першочергових заходів рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх справ, схвалених розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-р. 

Згідно з наказом начальника ГУМВС України у Львівській області «Про 
проведення експерименту з впровадження нових форм і методів роботи в Сам-
бірському міському відділі ГУМВС України у Львівській області» від 25.05.2015 
року № 1552, з 25.05.2015 року по 09.06.2015 року було проведено підготовчий 
етап, а з 09.06.2015 року по 25.07.2015 року практичний етап «Самбірського екс-
перименту». Цим же наказом було затверджено Тимчасовий порядок роботи 
Самбірського міського відділу (з обслуговування міста Самбір та Самбірського 
району) ГУМВС України у Львівській області (далі Самбірський МВ). 

Тимчасовий порядок поширювався на керівництво підрозділу та секто-
ри охорони громадського порядку, кримінальної міліції у справах дітей, діль-
ничних інспекторів міліції, інформаційно-аналітичного забезпечення, кадро-
вого забезпечення, а також відділення патрульної служби, групу конвойної 
служби, штаб, атестований склад групи обслуговуючого персоналу та охо-
рони, ізолятор тимчасового тримання затриманих та взятих під варту осіб та 
помічника начальника відділу у зв’язках із громадськістю.

Робочою групою, створеною для супроводження експерименту було 
підготовлено тимчасові функціональні обов’язки та алгоритми дій працівни-
ків Самбірського МВ, які залучались до проведення експерименту. 

На період проведення експерименту в розпорядження начальника Сам-
бірського МВ було виділено особовий склад у кількості 12 осіб: відділен-
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ня державної автомобільної інспекції з обслуговування м. Самбір та Сам-
бірського району УДАІ ГУМВС України у Львівській області – 7 працівни-
ків, кінологічний центр ГУМВС України у Львівській області – 1 працівник, 
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України 
у Львівській області – 4 працівника.

В розпорядження начальника Самбірського МВ було надано 4 автомобілі 
«Рено-Кенго» з автогосподарства ГУМВС України у Львівській області та один 
автомобіль ВАЗ 2110 ВДАІ з обслуговування міста Самбора та Самбірського ра-
йону. З резервного фонду ГУМВС додатково було надано 1 тонну пального. 

Створено спільну робочу групу з числа працівників ГУМВС України 
у Львівській області, науковців Львівського державного університету вну-
трішніх справ, представників громадських організацій та органів місцево-
го самоврядування (за згодою) для супроводження проведення експеримен-
ту, опрацювання та узагальнення пропозицій з цього питання, у тому числі 
щодо вирішення проблемних питань на всіх етапах його проведення. 

Для надання консультативної допомоги було залучено фахівців Кон-
сультативної місії Європейського союзу в Україні, групу яких очолив керів-
ник відділу з регіональних питань КМЄС Удо Мьоллер.

Метою Самбірського експерименту була перевірка дієвості моделі но-
вої структури низового підрозділу органів внутрішніх справ; здатність цієї 
структури забезпечити цілодобове належне реагування на всі виклики, що 
поступають від громадян; встановлення необхідних мінімальних меж фінан-
сування; визначення потреб підрозділу у проведенні спеціальних тренінгів 
з підвищення кваліфікації працівників, в першу чергу для забезпечення на-
дання кваліфікованої допомоги при реагуванні на повідомлення та організа-
ції діяльності підрозділу згідно з принципами «community policing» – вста-
новлення довірливих зв’язків по лінії «міліція-громада», та на цій основі під-
вищення рівня довіри громадян до міліції.

Проведення експерименту базувалось на діючому законодавстві України 
та виходило з визначеної штатної чисельності підрозділу. Кількість функцій 
підрозділу до початку експерименту та в період його проведення не змінюва-
лась. Зусилля спрямовувались на оптимізацію виконання всіх передбачених 
функцій та підвищення ефективності роботи персоналу Самбірського МВ.

Підрозділ швидкого реагування
На період проведення експерименту у відділі було створено підроз-

діл швидкого реагування в який ввійшли працівники секторів криміналь-
ної міліції у справах дітей – 4 особи, дільничних інспекторів міліції – 20 
осіб (17 осіб старшого та середнього начальницького складу, 3 – молод-
шого начальницького складу), відділення патрульної служби – 13, групи 
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конвойної служби – 3, державної автомобільної інспекції – 6, міліціонерів 
ІТТ – 2, міліціонерів-водіїв групи забезпечення та охорони – 4.

Підрозділ швидкого реагування було поділено на 4 чергові зміни. До 
складу кожної чергової зміни ввійшло 14 працівників: начальник зміни, 12 
працівників груп швидкого реагування, міліціонер ізолятора тимчасово три-
мання (далі – ІТТ). Розподіл особового складу по змінам було здійснено на-
казом начальника відділу з розрахунку не менше 40% старшого та серед-
нього начальницького складу в кожній зміні, та не менше одного працівника 
державної автомобільної інспекції.

 Всім черговим службам Самбірського міського відділу передбача-
лось несення службу по 12 годин (включаючи наряди чергової частини та 
слідчо-оперативні групи), відповідно до затвердженого начальником відділу 
графіка чергування.

Зміни швидкого реагування. Начальник зміни
З числа найбільш досвідчених працівників відділу призначено 4 началь-

ників змін. Ними стали старші дільничні інспектори міліції, котрі користу-
ються повагою та авторитетом серед особового складу, та мають хороші лі-
дерські здібності. 

Старшим групи швидкого реагування в змінах призначались працівни-
ки із числа старшого або середнього начальницького складу, посадові осо-
би ОВС, котрі мають право розглядати матеріали, що надходять до міліції.

В разі направлення на чергування начальником зміни пішого патруля, 
старшим пішого патруля міг призначатись і найбільш досвідчений працівник 
із числа молодшого начальницького складу.

При виникненні необхідності здійснювати конвоювання затриманих або аре-
штованих осіб, начальником зміни приймалось рішення про виділення необхідної 
кількості особового складу з числа тих, хто пройшов відповідну підготовку. Ке-
рівництво конвоєм здійснював начальник ізолятора тимчасового тримання. У разі 
необхідності група швидкого реагування знімалась з чергування та залучалась до 
конвоювання. У цей час зону обслуговування перекривав сусідній наряд . 

Крім того, працівниками груп швидкого реагування, за вказівкою на-
чальника зміни, здійснювався спільний з працівниками швидкої допомоги 
супровід психічно хворих осіб до лікувальних закладів.

На період несення служби начальник чергової зміни наділявся правами 
відповідального по відділу і виконував функції, передбачені підпунктами 4.13. 
– 4.15. Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів 
внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 
№ 181. Тобто в Самбірському МВ функції відповідального по відділу виконува-
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ли на постійній змінній основі начальники змін швидкого реагування, що забез-
печувало більш дієвий контроль та інформованість про ситуацію в районі об-
слуговування, і стало одним з важливих позитивних напрацювань експерименту.

Начальник чергової зміни безпосередньо здійснював розстановку праців-
ників у групи швидкого реагування та піші патрулі. При цьому він призначав 
працівників зміни до виконання інших завдань, покладених на чергову зміну, 
зокрема щодо охорони адміністративної будівлі, конвоювання затриманих, за-
безпечення охорони громадського порядку при виконанні вироків суду та інше. 

Групи швидкого реагування
Групи швидкого реагування та піші патрулі чергової зміни при отри-

манні повідомлення про кримінальне правопорушення, забезпечували опера-
тивне реагування, при прибутті на місце пригоди з’ясовували обставини 
вчинення, свідків, прикмети осіб, які вчинили правопорушення, та вживали 
заходів щодо їх затримання по гарячих слідах. Про зроблене негайно інфор-
мували начальника чергової зміни. До приїзду слідчо-оперативної групи, за-
безпечували охорону місця пригоди для зберігання слідів вчинення криміналь-
ного правопорушення. У разі необхідності поступали у тимчасове розпоря-
дження старшого слідчо-оперативної групи.

Щодо роботи за іншими (не кримінальними зверненнями), групи швид-
кого реагування чергової зміни при отриманні (виявленні) даних про інше 
правопорушення або звернення громадян, забезпечують повне і всебічне ви-
вчення інформації, збір необхідних матеріалів, складали протоколи про ад-
міністративні правопорушення, оформляли офіційні застереження, проводи-
ли профілактичні бесіди тощо. 

Час реагування на повідомлення по місту Самбору до початку експери-
менту в межах 15 хвилин вважався прийнятним, а в районі він мінімально 
складав 30-45 хвилин, і то лише у випадку, коли СОГ на момент виклику пе-
ребувала в міськвідділі. У тих же випадках, коли група вже працювала, ви-
клик ставився «у чергу на реагування», а час реагування збільшувався, інко-
ли в рази. Навіть при ідеальних обставинах час реагування по місту Самбору 
дуже рідко не перевищував 10 хвилин. Під час експерименту час реагування 
по місту Самбору становив 4-6 хвилин (середній 4,4 хв.), по району 12-18 хви-
лин (середній – 14), середній час реагування по всіх викликах становить 8,5 хв. 

Залежно від оперативної обстановки, що складалася, на допомогу осно-
вній групі швидкого реагування, начальник чергової зміни мав можливість 
залучати додаткову групу швидкого реагування, дільничних інспекторів мі-
ліції, якщо це не було пов’язано зі змінами в графіку прийому громадян, за 
винятком учинення на території обслуговування тяжких та особливо тяж-
ких кримінальних правопорушень або інших резонансних подій, а також міг 
прибути на місце події особисто. 
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Найбільш характерний приклад діяльності чергової зміни на місці при-
годи мав місце 28.06.2015 року, в неділю об 21:21, в місті Самборі на авто-
станції поблизу магазину «Мандарин». Поступило повідомлення про скоєн-
ня замаху на вбивство: невідома особа під час розпивання спиртних напоїв 
нанесла іншій особі удари сокирою по голові та з місця пригоди втекла. На 
місце було скеровано групи швидкого реагування, та виїхав начальник зміни, 
було оголошено про збір та виїзд слідчо-оперативної групи МВ. Протягом 5 
хвилин на місце пригоди прибула перша ГШР. Через 10 хвилин на місці при-
годи було 3 ГШР та начальник зміни. Було організовано охорону місця при-
годи та перекриття району можливого перебування злочинця. Через 12 хви-
лин на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, котра почала працю-
вати над збором доказів. Через 20 хвилин після отримання повідомлення про 
злочин працівниками групи швидкого реагування було затримано підозрюва-
ного з речовими доказами. 

При моделюванні вказаного прикладу на будь який інший «сільський» 
ОВС очевидні переваги нової структури Самбірського МВ.

Наступним етапом роботи чергової зміни швидкого реагування є підве-
дення підсумків роботи. Після завершення чергування начальник зміни роз-
глядає надані старшими груп швидкого реагування та піших патрулів рапор-
ти про проведену роботу, узагальнює отриману інформацію та рапортом до-
повідає начальникові відділу про проведену черговою зміною роботу, з ре-
зультатами ознайомлюється заступник начальника відділу – начальник мілі-
ції громадської безпеки. 

Крім того, начальник чергової зміни вивчає надані старшими груп 
швидкого реагування матеріали про правопорушення та звернення громадян 
без ознак злочину та приймає по них одне з наступних рішень: погоджуєть-
ся з висновком та надає його заступникові начальника відділу – начальникові 
МГБ для погодження та передачі начальникові відділу на затвердження, за-
лишає їх для продовження розгляду групами швидкого реагування наступно-
го чергування. В окремих випадках скеровує матеріали начальникові відділу 
для направлення іншим виконавцям.

Начальник чергової зміни може передавати матеріали, за якими не було 
прийнято рішення, для виконання іншому начальникові чергової зміни лише 
за письмовою резолюцією начальника відділу, що повинно забезпечити від-
повідальність чергової зміни та її керівника за якісне та повне збирання ма-
теріалів по кожному факту.

У разі виявлення в матеріалах ознак кримінального правопорушення на-
чальник чергової зміни вживає заходів відповідно до Інструкції про поря-
док ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ Украї-
ни заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші по-
дії, затвердженої наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050.
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Необхідність організації навчання особового складу 
При проведенні експерименту було встановлено необхідність проведен-

ня навчання особового складу задіяних в групах швидкого реагування, в пер-
шу чергу, керівників середньої ланки. Особовий склад міськвідділу, в основно-
му, був орієнтований на виконання вузько виражених функцій, тому потребує 
навчань в частині організації та тактики реагування на виклики. Швидкість при-
буття нарядів змінила вимоги до працівників які прибувають на місце пригоди 
не після завершення події, а у багатьох випадках безпосередньо в момент най-
більшого загострення. Крім того, працівники груп швидкого реагування, як під-
розділу що безпосередньо контактує з громадянами, необхідно провести тре-
нінги з основ «community policing» – орієнтування на громадськість, а також за-
вдань, котрі покладаються на підрозділ у щоденній роботі: конвоювання затри-
маних та арештованих, спілкування з неповнолітніми, профілактичні заходи при 
виїздах, пов’язаних з припиненням насильства в сім`ї, роботі на місцях ДТП, 
безпечне-екстремальне управління автомобілем. Експеримент показав, що на-
прямків, по яким необхідно проводити тренінги дуже багато, але реально систе-
ма профпідготовки зациклена на повторенні одного і того самого матеріалу, і нія-
кого ефекту від такої системи немає, теоретичні матеріали без практичних нави-
чок їх використання нічого не дають. Тому пропонується в процесі експеримен-
ту з визначення доцільності запровадження зонально-функціонального принци-
пу діяльності Самбірського МВ розширеному підрозділу кадрового забезпечен-
ня розробити ефективну і дієву систему організації занять особового складу, з 
залученням тренерів за різними напрямками для всіх працівників підрозділів. 

Діяльність сектору дільничних інспекторів міліції
Змінено структуру та функціональні обов’язки сектору дільничних інспек-

торів міліції. Оптимізація дозволила збільшити кількість працівників в групах 
швидкого реагування та перенести більшість завдань з реагування на пригоди 
з дільничних інспекторів на новостворені підрозділи. Укрупнення адміністра-
тивних дільниць проводилось з огляду на підготовку адміністративної рефор-
ми, згідно з котрою на Самбірщині запропоновано створення 12 територіальних 
громад. Визначена ж нами кількість дільниць практично співпала з погоджени-
ми планами укрупнення громад. Ми визначили 13 адміністративних дільниць, 
а органи місцевого самоврядування зійшлись на 12 територіальних громадах. 
У зв’язку з чим у сектор дільничних інспекторів міліції нами введено 16 посад: 
начальник сектору – 1, старший інспектор дозвільної системи – 1, старші діль-
ничні (дільничні) інспектори міліції – 13, помічник дільничного інспектора – 1. 

Основним завданням старших дільничних (дільничних) інспекторів мі-
ліції (далі – дільничний інспектор міліції) є щоденний прийом громадян у на-
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селених пунктах адміністративної дільниці згідно з затвердженим начальни-
ком відділу графіком. Зміни або скасування планового прийому громадян до-
зволяється лише з письмового дозволу начальника відділу за наявності над-
звичайних обставин або в разі вчинення на території обслуговування тяжких 
та особливо тяжких кримінальних правопорушень чи інших резонансних по-
дій. Прийом громадян дільничним інспектором міліції повинен складати не 
менше як 15 годин у тиждень. У рамках прийому громадян дільничний ін-
спектор міліції здійснює також функції працівника дозвільної системи, в час-
тині прийому заяв та оформлення дозвільних документів. Координація цієї 
роботи по лінії дозвільної системи здійснюється старшим інспектором до-
звільної системи, котрий є також заступником начальника СДІМ.

 Дільничний інспектор міліції проводить зустрічі з представниками ор-
ганів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, здійснює висту-
пи в трудових колективах, навчальних закладах тощо, у ході яких вивчає за-
гальний рівень безпеки на адміністративній дільниці. Про результати прове-
деної роботи, з одного боку, щоденно інформує начальника сектору дільнич-
них інспекторів міліції для узагальнення та підготовки доповіді керівництву 
відділу, а також надання інформації в штаб для узагальнення, аналізу та під-
готовки завдань структурним підрозділам відділу. З іншого боку, ініціює пе-
ред місцевими органами управління та громадськості заходи щодо усунення 
чинників, котрі впливають на погіршення рівня безпеки на дільниці. 

По цій лінії робота лише починається. Нами проведено лише перші тре-
нінги для дільничних інспекторів міліції з залученням громадських активіс-
тів, юристів та іноземних фахівців. Розпочато програму з залучення міжна-
родної допомоги з проведення навчання особового складу, в котрій в якості 
партнерів виступають Консультативна місія Європейського союзу в Україні 
та Міністерство внутрішніх справ України. На даний час проходить деталі-
зація умов співпраці та визначення кількісних та об’ємних показників запла-
нованих навчань та тренінгів. 

Загальний контроль за роботою підрозділу швидкого реагування, секто-
ру дільничних інспекторів міліції та ІТТ здійснювався заступником началь-
ника відділу – начальником міліції громадської безпеки. 

Планово-аналітичний підрозділ
На період проведення експерименту на базі штабу МВ було створено 

планово-аналітичний підрозділ, котрий об’єднав у собі функції та особовий 
склад відділу охорони громадського порядку (2 штатні одиниці), працівників 
штабу (2), сектору інформаційних технологій (1), планово-аналітичну частину 
функцій державної автомобільної інспекції (1). В підрозділ також було вклю-
чено працівника, відповідального за зв’язки з громадськістю (1) та всіх пра-
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цівників (8) чергової частини МВ. Планово-аналітичний підрозділ є в безпо-
середньому підпорядкуванні начальника міськвідділу та готує інформацію для 
нього, а також проекти документів та нормативних актів, котрі за підписом 
начальника відділу надсилались для виконання в усі підрозділи міськвідділу. 
Основним завданням цього підрозділу є поглиблений аналіз наявного стану 
оперативної обстановки та підготовка управлінських рішень для начальника 
міськвідділу. Підпорядкування підрозділу начальникові відділу було проведе-
но з метою надати можливість йому завдання, напрацьовані у вказаному під-
розділі, скеровувати на виконання не лише в блок МГБ, а й у підрозділи кримі-
нальної міліції та слідства. Так само аналіз роботи цей підрозділ проводить не 
лише за матеріалами МГБ, а й усіх інших служб міськвідділу.

Результат Самбірського експерименту показав, що формуванню та ді-
яльності цього підрозділу слід приділяти більше уваги. Основною пробле-
мою діяльності блоку стала відсутність у працівників райвідділів належних 
планово-аналітичних навичок. В основному попередня діяльність всіх пра-
цівників, котрі були об’єднані в підрозділ зводилась до простого перепису-
вання статистичних даних без глибокого їх аналізу, без можливості подаль-
шого прогнозування ситуації і керування розстановкою сил та засобів. Для 
усунення негативних проявів в майбутньому нами планується проведення 
тренінгів зі всіма працівниками планово-аналітичних підрозділів тих підроз-
ділів, де буде проводитись другий етап експерименту. За результатами робо-
ти в Самбірському МВ прийнято рішення про переформатування завдань для 
змін швидкого реагування. Запропоновано відмовитись від визначення кон-
кретних осіб, котрих слід відвідувати в профілактичних цілях, надавши мож-
ливість начальникам зміни самим визначати об’єм заходів, котрий буде про-
водитись групами швидкого реагування у випадках: а) коли виїжджають на 
патрулювання певної території (при відсутності викликів), та б) при прове-
денні патрулювання в населених пунктах, де було опрацьовано виклик, і гру-
па може залишитись для проведення профілактичних заходів. Завдання, ко-
трі будуть надаватись планово-аналітичним підрозділом, будуть надавати ін-
формацію про терміново необхідні дії, перевірки та завдання, та рекоменда-
ції, на яких територіях необхідно проведення заходів з превенції правопо-
рушень. Інформація про підобліковий елемент та орієнтування буде надана 
всім начальникам змін та старшим груп швидкого реагування для ініціюван-
ня перевірок та дій згідно зі змінами оперативної обстановки.

Окрім того, напрацьовано ряд схем оцінювання ефективності діяльнос-
ті груп та змін швидкого реагування, протягом другого етапу експерименту 
вони будуть протестовані у різних підрозділах, де буде проводитись експе-
римент. Тоді ж буде визначено подальші заходи з мотивації особового скла-
ду на здорову конкуренцію в підрозділі та проявлення ініціативи в удоскона-
ленні методів та навичок в роботі. 
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Адміністративне забезпечення
Організація роботи та загальне керівництво підрозділами адміністративно-

го забезпечення відділу (сектор кадрового забезпечення, сектор фінансового за-
безпечення та бухгалтерського обліку, канцелярія, обслуговуючий персонал та 
охорона, інженери зв’язку) протягом експерименту здійснюється начальником 
сектору кадрового забезпечення відділу. Саме робота цього блоку потребує до-
корінних змін, та на реформування цього блоку буде направлено значну частину 
зусиль під час наступного етапу «Самбірського експерименту» – в частині фор-
мування базового підрозділу (центрального за зонально-функціональним прин-
ципом діяльності). Результати експерименту вказують на нераціональне вико-
ристання особового складу підрозділів, котрі відповідають за адміністрування 
діяльності низових підрозділів. Практично діяльність працівників кадрового за-
безпечення зводиться до накопичення документації, на запровадження нових 
ефективних методів роботи з персоналом немає ні потенціалу ні вільного часу. 
Така ж сама ситуація з підрозділами фінансового забезпечення. Більшу части-
ну робочого часу фінансових підрозділів забирає розподіл заробітної плати за 
ускладненими схемами її нарахування. При спрощенні нарахування заробітної 
платні до схеми «посадовий оклад + звання + вислуга + премія до 10%», при під-
вищенні ставок за вказаними позиціями, з’явиться можливість вивільнення по-
сад фінансового сектору, переведення їх на рівень базового підрозділу та, за ра-
хунок вивільнених посад, створення посад для забезпечення потреб у системі 
матеріально-технічного забезпечення підрозділів (канцелярське приладдя, об-
ладнання, формене забезпечення, ремонт та обслуговування автомобілів, інше). 

В низових підрозділах скорочено посади старшин обслуговуючого пер-
соналу та охорони, як результат – роботу по господарській частині в підроз-
ділах покладають на працівників, як додаткове навантаження до існуючих 
обов’язків, що знижує ефективність виконання як основних, так і додаткових 
функцій. Пропонується при створенні базового підрозділу в кожному підрозді-
лі залишати одну посаду старшини обслуговуючого персоналу та охорони, або 
відповідального за господарську частину, він буде забезпечувати контроль за 
роботою тех. персоналу, готувати заявки на отримання майнового забезпечен-
ня, здійснювати контроль за експлуатацією транспортних засобів, забезпечу-
вати зберігання речових доказів. Детальний опис функціональних обов’язків 
планується розробити протягом другого етапу експерименту.

Експертна служба
Зміни в роботі райвідділу стосувались також організації діяльності експерт-

ної служби. Було залучено 4 експертів-криміналістів (1 додатково), які забезпе-
чили цілодобове чергування в слідчо-оперативній групі. Протягом експеримен-

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ



144

ту було сформовано думку про необхідність створення у кожному підрозділі, в 
котрому створюються слідчо-оперативні групи, експертного сектору. Ми при-
йшли до висновку, що з метою оптимізації та підвищення ефективності робо-
ти служби в низових підрозділах слід створити сектори експертного супроводу. 
В секторі передбачити одну посаду експерта-криміналіста – керівника сектору 
(середній та старший начальницький склад), та 4 посади експертів-техніків (мо-
лодший начальницький склад). В кожному підрозділі укомплектувати автомо-
біль СОГ необхідним експертним обладнанням та закріпити його за експертами-
техніками. Сектор експертного супроводу низового підрозділу доцільно ввести 
в підпорядкування першого заступника начальника відділу – начальника слідчо-
го відділення. Для цього необхідно провести навчання техніків-експертів. Пла-
нується оголосити набір на навчання серед діючих працівників молодшого на-
чальницького складу (без вікового цензу, тобто в тому числі і після 35 років) 
– що дозволить працевлаштувати частину працівників, котрі формально можуть 
підпадати під звільнення з ОВС у зв’язку з утворенням нової патрульної полі-
ції), котрі мають права та навички у керування автомобілем, та пройдуть відпо-
відний відбір на заміщення посад. 

Кінологічна служба
В Самбірському міському відділі було проведено спостереження за діяль-

ністю інспектора-кінолога, визначено, що методика залучення його до співп-
раці вимагає ряд кардинальних змін, котрі б дозволили значно підвищити 
ефективність від використання службових собак, а також дозволили би роз-
ширити можливості та спеціалізацію собак. З цією метою планується в межах 
проведення другого етапу експерименту вивчення доцільності створення в ба-
зовому підрозділі кінологічної служби, визначення способу доставки собак на 
місце пригоди, графіку чергування інспектора-кінолога та можливості трену-
вання одним кінологом собак за різними напрямками діяльності.

Статистичні показники роботи 
Щодо статистичних результатів роботи Самбірського МВ – аналіз резуль-

татів роботи проводився на основі порівняння результатів роботи за аналогічні 
періоди роботи до початку експерименту та під час проведення його. За основу 
для початку порівняння брались результати за тиждень роботи до запроваджен-
ня експерименту. Причиною стало те, що експеримент був початий не з 1 числа 
місяця, та закінчувався 25 числом, не кінцем місяця. Слід зазначити, що особо-
вому складу Самбірського МВ не ставилось завдань з підвищення чи пониження 
показників. Основним завданням груп швидкого реагування було негайний ви-
їзд на місце пригоди, виконання покладених начальником зміни завдань, форму-
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вання котрих здійснювалось на основі аналізу інформації планово-аналітичним 
блоком, та забезпечення ввічливого, уважного ставлення до громадян та недопу-
щення грубості та порушення законодавства, виконання в повному об’ємі функ-
цій, передбачених Законом України «Про міліцію».

Реєстрація повідомлень
Обмежений термін спостереження не дає можливості провести погли-

блений аналіз стану справ обліково-реєстраційної дисципліни, але основні 
тренди вже можна визначити. За період з 09.06 по 28.07.2015 зареєстровано 
1128 матеріалів в ЄО Самбірського МВ, з них з ознаками кримінальних пра-
вопорушень 284. Це на 21,9% більше ніж за аналогічний період, який пере-
дував експерименту – було 903 матеріали, з них з ознаками кримінальних 
правопорушень на 15% більше – було 247. 

Слід відзначити, що зросла кількість саме телефонних повідомлень в 
структурі всіх матеріалів, зареєстрованих в ЄО, з 565 до 779, або на 37,9%. 

Раніше реагування на виклики здійснювалось в основному виїздом СОГ, 
та інколи направленням піших нарядів ППС. У близько половини випадках 
на місце події скеровувалось дільничного інспектора. Особливо складнощі з 
забезпеченням реагування виникали в вечірній час та у вихідні дні.

З початком експерименту групами швидкого реагування різко збільшено кіль-
кість виїздів на виклики, якщо протягом попереднього періоду слідчо-оперативні 
групи здійснювали всього близько 45 виїздів в тиждень, то під час експерименту 
кількість виїздів груп швидкого реагування в середньому становила 101 виїзд в 
тиждень, СОГ під час експерименту виїжджала в середньому 11-12 разів на тиж-
день. Перенесенням навантаження на підрозділ швидкого реагування ми звільни-
ли кваліфікованих працівників слідства та оперативників від виконання неперед-
бачених функцій по виїзду на місця пригод, де не було кримінальних правопору-
шень. Це значно зменшило навантаження на слідчих та оперативних працівників, 
та дозволило їм більше часу приділяти виконанню основних завдань. 

За період експерименту зареєстровано 239 кримінальних правопору-
шень, що на 24 більше ніж за аналогічний період, що передував експери-
менту, разом з тим розкрито 24 з зареєстрованих, з них 18 працівниками під-
розділу швидкого реагування, а у попередній період було розкрито всього 10 
таких злочинів (за оголошеними підозрами). 

По майнових злочинах наявна незначна позитивна тенденція: якщо за по-
передній період було зареєстровано 89 крадіжок, з них розкрито за оголошеними 
підозрами всього 4, то за період експерименту було зареєстровано 82, а розкрито 
9. Збільшилась кількість шахрайств, з 13 в попередній період до 33 за час експе-
рименту, жодне з шахрайств, а це в основному оборудки з банківськими картка-
ми, на даний час не розкрите, такий ріст можна пояснити проведеною роботою 
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з інформування населення про способи шахрайств, та певним підняттям довіри 
до міліції. На наступному етапі слід активізувати роботу з розкриття таких зло-
чинів, в іншому випадку незначний тренд підвищення довіри зникне. 

Основний ріст показника злочинності відбувся за рахунок росту кіль-
кості зареєстрованих тілесних ушкоджень з 33 (по 3 оголошено підозру) у 
попередньому періоді, та 81 (9 оголошених підозр) у звітному. Аналіз цієї лі-
нії злочинності теж пов’язаний зі збільшенням довіри населення, та збіль-
шенням кількості виїздів за викликами. По більшості з 81 зареєстрованих ті-
лесних ушкоджень особи встановлені, проте судова перспектива у багатьох 
випадках відсутня, це в основному ст. 125 КК України. 

Знизилась також кількість кримінальних проваджень по ДТП з 9 до 5, що 
не може вважатись на даний момент знаковим показником, хоча протягом пе-
ріоду експерименту на території Самбірщини було проведено два відпрацю-
вання по лінії ДАІ та посилено контроль за дорожнім рухом групами швидко-
го реагування. Позитивно з точки зору профілактики спрацьовує участь в гру-
пі швидкого реагування інспекторів ДАІ. Побачивши раз інспектора ДАІ, ко-
трий чергує в групі швидкого реагування, водії кожен автомобіль ГШР сприй-
мають як автомашину ДАІ, і це їх дисциплінує. Крім того, групами швидкого 
реагування, в котрі входили працівники ДАІ, виявлено 122 порушення правил 
дорожнього руху (на 12 більше ніж за попередній період), при чому кількість 
виявлених водіїв у стані сп’яніння зросла майже вдвічі, з 8 до 14. В даному на-
прямку необхідно провести додаткові навчання з особовим складом, котрий 
залучається до несення служби в групах швидкого реагування з виявлення по-
рушень правил дорожнього руху та методики їх документування. Крім того під 
час проведення експерименту виявлено складність інтегрування саме праців-
ників державної автомобільної інспекції в роботу підрозділу швидкого реагу-
вання. Це пояснювалось працівниками тим, що експеримент закінчиться – а їм 
повертатись в структуру УДАІ. Разом з тим, при проведенні першої фази екс-
перименту було ряд проблем з фінансуванням потреб працівників ДАІ, так як 
вони фінансуються за іншими статтями кошторису (це стосувалось забезпе-
чення пальним, що було надано донорами, підвищення заробітної платні, яке 
відбулось працівникам Самбірського МВ (з 01.07.2015 року) і не зачепило осо-
бовий склад ВДАІ, котрий був тимчасово переданий в розпорядження началь-
ника Самбірського МВ без змін організації їх матеріального забезпечення та 
нарахування заробітної платні.

Дещо більше було виявлено злочинів по лінії незаконного обігу нарко-
тиків: 14 проти 4, і це незважаючи на ліквідацію у відділі сектору БНОН. З 
виявлених злочинів по цій лінії 3 – виявлено членами груп швидкого реагу-
вання. Ріст кількості виявлених злочинів відбувся за рахунок об’єктивних 
передумов пов’язаних з дозріванням маку. Але профілактичний ефект від ро-
боти груп швидкого реагування, патрулювання ними населених пунктів, в 
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тому числі таких, куди дуже зрідка потрапляла міліція, призвів до того, що 
власники почали знищувати посіви ще до дозрівання маку.

Кількісні показники інших злочинів залишаються на тому ж рівні що і в 
попередні періоди. Як негатив слід відмітити, що не вдалось розкрити протя-
гом експерименту жодного з 2-х зареєстрованих пограбувань. Хоча за мину-
лий період з таких самих двох злочинів один було розкрито. Розкрито лише 
одне з двох незаконних заволодінь. Не розкрито 3 пошкодження майна, 2 
факти хуліганства та 43 інших злочини.

Про розкрите групами швидкого реагування вбивство згадувалось вище. 

Інші статистичні показники
У зв’язку з відсутністю довгий період часу бланків протоколів про адміні-

стративне правопорушення, кількість виявлених адміністративних правопору-
шень не може братись до аналізу. Єдине, що слід відмітити, що кількість вияв-
лених порушень в період після отримання бланків протоколів зросла з 20 (в се-
редньому за тиждень) до 106, 120, протягом останніх двох тижнів експерименту.

Перевірки підоблікового елементу характеризуються значним ростом 
кількості та ефективності таких перевірок. Як приклад перевірки адмінна-
глядових. Кількість перевірок збільшилась з 22 двох у попередній період, 
до 129 за час експерименту, а те що перевірки не були формальними, свід-
чить виявлення 30 порушень адміннагляду, та початком кримінального про-
вадження за ст. 395 КК України. Було здійснено 66 перевірок осіб, що зна-
ходились під домашнім арештом, та виявлено одне порушення. Здійснено 
контроль за 92 «формальниками», що значно більше ніж за попередній пері-
од (38). 11 перевірок неповнолітніх, що перебувають на обліках. Значно зня-
то навантаження з дільничних інспекторів міліції щодо перевірки та встанов-
лення місця перебування осіб, які ухиляються від призову та мобілізації. Та-
ких перевірок підрозділом швидкого реагування здійснено 259. 

До важливих позитивних результатів роботи слід віднести розшук 4 зло-
чинців, котрі переховувались від слідства та суду. 

Крім того, за період експерименту підрозділом швидкого реагування 
було проведено 24 конвоювання, та 30 супроводів психічно хворих осіб. По-
відомлено про явку до слідчого, та в окремих випадках доставлено на допи-
ти службовим автотранспортом 21 учасника кримінального процесу, що зна-
чно полегшило роботу слідчого підрозділу.

Групами швидкого реагування здійснено охорону громадського порядку 
під час 14 масових заходів.

Загалом з числа всіх зареєстрованих в ЄО матеріалів на підрозділ швид-
кого реагування скеровано 635, з них 483 розглянуто згідно з Законом Укра-
їни «Про звернення громадян», з них 368 протягом доби! Що вважаємо важ-
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ливим елементом зменшення завантаженості інших служб міськвідділу. Пе-
редано за належністю (в основному в слідче відділення матеріалів з ознака-
ми кримінального правопорушення, та частково у СДІМ) – 152 матеріали. 

Сектором дільничних інспекторів міліції розглянуто 134 матеріали ЄО 
проти 485 за попередній період, або в 3,6 рази менше. Якщо звернути увагу на 
кількість перевірок підоблікового елементу та посилення патрулювання насе-
лених пунктів району, можемо відмітити зниження навантаження на дільнич-
них інспекторів міліції, та можливість, за умови підвищення організаторських 
навичок та проведення тренінгів з діяльності, орієнтованої на громаду, забез-
печити значне зростання довіри до міліції. Крім того, ми сприяємо забезпечен-
ню можливості частішого спілкування дільничних інспекторів міліції з гро-
мадськістю, а не непотрібним накопиченням паперової документації.

Донорська допомога. Фінансування проекту

Для забезпечення діяльності Самбірського МВ протягом експерименту 
Харківською правозахисною групою було виділено кошти на обклейку 4 ав-
томобілів груп швидкого реагування (20 тис. грн.); підготовку друкованих 
буклетів та флаєрів з інформацією про експеримент (8,4 тис. грн.); кошти на 
ремонт автопарку Самбірського МВ (49 тис. грн.), закуплено поясне споря-
дження для працівників підрозділу швидкого реагування (49 тис. грн.); заку-
плено ліхтарики (8,8 тис. грн), маніпулятори до радіостанцій (8 тис. грн.) та 
2 тони пального (44 тис. грн.). В загальному 187,2 тис. грн. Ще 1 тонну паль-
ного, було виділено з резерву ГУМВС України у Львівській області. 

Висновки
На основі вищезазначеного, вважаємо що структура підрозділу протесто-

вана протягом «Самбірського експерименту», показала ряд важливих переваг 
та може бути використана як основа у реформуванні інших органів внутрішніх 
справ. У зв’язку з цим плануємо розширити отриманий позитивний досвід та 
усунути виявлені недоліки вказаної структури під час проведення другої фази 
експерименту, практичний етап котрої буде розпочато 07.08.2015 року.
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ДОВІДКА ЩОДО АНАЛІЗУ РОБОТИ 
САМБІРСЬКОГО МВ В УМОВАХ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 
В.О. Брижик, Ф.М. Олійник, А.В. Цисарук 

Відповідно до наказу МВС України від 22.05.2015 №598 «Про прове-
дення експерименту з упровадження нових форм і методів роботи в Самбір-
ському МВ ГУМВС України у Львівській області» у період з 25 травня по 25 
липня 2015 року в Самбірському міському відділі (з обслуговування м. Сам-
бір та Самбірського району) проводився експеримент з упровадження нових 
форм і методів роботи. 

Метою проекту було визначено наближення міліціонерів до населен-
ня, співпраця з громадськістю, швидке реагування на звернення громадян та  
захист їх законних інтересів, підвищення професіоналізму правоохоронців, 
здобуття довіри людей до міліції.

Протягом 20-22 липня 2015 р. робочою групою Національної громад-
ської платформи «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» було 
здійснено незалежний моніторинг результатів експерименту. 

Члени робочої групи мали можливість ознайомитись з аналітични-
ми матеріалами, поспілкуватись з працівниками, задіяними в експеримен-
ті, прийняти участь в прийомі, здачі чергувань нарядами та їх інструктажах, 
патрулюванні в складі груп швидкого реагування. Пріоритетом було вивчен-
ня громадської думки шляхом спілкування з представниками органів влади, 
місцевого самоврядування, жителями району.

Нагадаємо, що на підготовчому етапі експерименту (25.05.15-09.06.15) 
з числа підрозділів, що входили до блоку міліції громадської безпеки, було 
створено: 

1) підрозділ швидкого реагування, до якого увійшли 52 працівники мі-
ліції (дільничних інспекторів міліції – 20, працівників кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх – 4, працівників ІТТ – 2, конвойної служби – 3, гру-
пи забезпечення – 4, працівників державної автомобільної інспекції – 6, па-
трульної служби – 13); 

2) сектор дільничних інспекторів міліції (скорочений до 16 праців-
ників); 

3) ізолятор тимчасового тримання (5 працівників). 
На час експерименту 52 працівники підрозділу швидкого реагуван-

ня були розділені на 4 зміни (по 13 осіб). З числа найбільш досвідчених 
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та авторитетних працівників служб міліції громадської безпеки (старших 
дільничних інспекторів міліції) було призначено 4 старших змін. Для змін 
швидкого реагування був визначений 12-годинний режим роботи: «день» 
– «ніч» – «2 дні вихідні». Під час чергування кожна зміна використовува-
ла 6 одиниць автотранспорту (4 автомобіля «Рено Кено» груп швидкого ре-
агування (ГШР), 1 автомобіль ВАЗ 2110 ДАІ, 1 автомобіль ВАЗ 21099 чер-
гової частини). 

Практичний етап експерименту розпочався 9 червня. 
Основними завданнями, покладеними на групи швидкого реагування, 

стали: 

1. Оперативне реагування на повідомлення
та звернення громадян

Кількість звернень громадян до Самбірського МВ зросла на 18%, що в 
певній мірі свідчить про зростання довіри населення до міліції та надію на 
отримання належного захисту своїх прав. 

За період проведення експерименту з 9 червня по 21 липня зареєстро-
вано 963 (з них 247 – ЄРДР1) заяв і повідомлень. Для порівняння – в період 
з 28.04.2015 по 09.06.2015 в ЄО2 було зареєстровано 788 (з них 205 внесено 
до ЄРДР) заяв і повідомлень громадян. На 25,9% (з 492 до 664) збільшилась 
кількість телефонних повідомлень в чергову частину міліції. 

За рахунок щоденного залучення до патрулювання ГШР на автотран-
спорті, виділення необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів вда-
лось збільшити кількість нарядів міліції, які патрулюють вулиці, площі та 
парки м. Самбора та району, у т.ч. у нічний час. Це суттєво покращило стан 
захисту громадян від протиправних посягань, а також вплинуло на акту-
альність розкриття злочину «гарячим слідом», виконання першочергових 
оперативно-пошукових заходів, вилучення речових доказів.

Всього групами швидкого реагування здійснено виїзди на 611 викли-
ків, з них 119 кримінального характеру. Термін прибуття за викликом ста-
новить в середньому 8,48 хвилин, у тому числі по м. Самбору – 4,2 хвили-
ни, по району – 11,3 хвилини. Усі «довгі виклики» пов’язані з добиранням 
до найбільш віддалених населених пунктів та жахливим станом дорожньо-
го покриття.  

З позитивного боку слід відмітити роботу ГШР щодо прийняття рі-
шення (розгляду) за матеріалами, які ними ж і збиралися. Так, працівни-

1 ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань
2 ЄО – єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушен-

ня та інші події
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ками ГШР за 318 матеріалами (або 52%) складено висновки, у тому числі по 
68 (або 11,1%), які не підтвердилися. 

Від ГШР матеріали для подальшого розгляду передавались в інші служ-
би у 134 випадках. Дільничними інспекторами міліції було прийнято до роз-
гляду 161 (-62%) матеріал, зареєстрований в ЖЄО,3 тобто по 12 матеріалів в 
середньому на кожного дільничного. Це – на 62% менше, ніж за аналогічний 
період до проведення експерименту, коли на службу ДІМ надходило 424 ма-
теріали, тобто по 15 матеріалів в середньому на кожного дільничного. 

Таким чином, в ході експерименту здійснився перерозподіл розгляду ма-
теріалів, коли основна їх частина (523 матеріалів) припадала на ГШР, змен-
шивши тим самим на 62% навантаження на службу дільничних.

Такий підхід дозволив також розгрузити слідчо-оперативну групу (СОГ) 
від виїздів на незначні правопорушення. Так, протягом 6 тижнів, що переду-
вали експерименту, силами СОГ здійснено реагування на 305 викликів, а за 
час експерименту – лише на 74, що на 75,7% менше. Це позитивно вплину-
ло на якість роботи СОГ на місці скоєння злочину та сприяло розкриттю ба-
гатьох злочинів «гарячим слідом».

2. Здійснення заходів у протидії злочинності

Групи  швидкого реагування тісно співпрацюють з іншими підрозділа-
ми Самбірського міського відділу щодо організації належного розкриття зло-
чинів. Протидія злочинності набула більш системного і скоординованого ха-
рактеру. За час проведення експерименту в ЄРДР на території обслуговуван-
ня Самбірського МВ зареєстровано 247 заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення (проти 205 за попередній період), з них: 

•	 74 крадіжок (проти 82),
•	 70 фактів нанесення тілесних ушкоджень (35), 
•	 27 фактів шахрайства (11), 
•	 2 пограбування (1), 
•	 1 вбивство (0), 
•	 3 ДТП (13), 
•	 1 хуліганство (5), 
•	 3 пошкодження (4), 
•	 6 наркозлочинів (2), 
•	 2 незаконні заволодіння ТЗ (0),  
•	 14 раптових смертей (16), 
•	 39 інших злочинів (35).

3 ЖЄО – журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні пра-
вопорушення та інші події
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ГШР розкрито 17 злочинів, а саме:
•	 Ст. 115 – 28.06.2015 замах на вбивство, затримано 1 особу;
•	 Ст. 185 – 09.06.2015 крадіжка 3 дитячих велосипедів на березі р. 

Дністер, встановлено 2 особи;
•	 Ст. 185 – крадіжка із сільської ради в с. Новосілки, затримано 2 осіб;
•	 Ст. 185 – замах на крадіжку із СТО м. Самбір, затримано 1 особу;
•	 Ст. 185 – замах на крадіжку із складу «ФГ Кільган» с.Велика Білина, 

встановлено 2 осіб;
•	 Ст. 185 – 12.07.2015 замах на крадіжку з магазину по вул. Шпиталь-

ній в м. Самборі, затримано 1 особу;
•	 Ст. 185 – замах на кишенькову крадіжку на ринку, встановлено 1 

особу;
•	 Ст. 309 – 07.07.2015 о 05:45 год. виявлено гр. Л. з стеблами та голо-

вкою маку; 
•	 Ст. 122 – 14.06.2015 заподіяння тілесного ушкодження (т/у), батько 

побив сина; 
•	 Ст. 125 – 14.06.2015 заподіяння т/у, чоловік побив дружину;
•	 Ст. 125 – 06.07.2015 заподіяння т/у, чоловік побив дружину;
•	 Ст. 125 – 08.07.2015 заподіяння т/у, в м. Рудки сусіди побили гр. М;   
•	 Ст. 125 – 08.07.2015 заподіяння т/у, в м. Самбір сусід побив гр. С.;   
•	 Ст. 125 – 08.07.2015 заподіяння т/у, в с. Підгайчики чоловік побив 

дружину;    
•	 Ст. 125 – 11.07.2015 заподіяння т/у, чоловік побив дружину; 
•	 Ст. 395 – 21.06.2015 порушення правил адміністративного нагля-

ду гр. Ц.; 
•	 Ст. 286 – 13.07.2015 наїзд на пішохода на вул. Валовій м. Самбір. 

Приклади: 
16 червня дільничному інспекторові міліції від фермера села Велика Бі-

лина поступив телефонний дзвінок про осіб, які намагались вчинити кра-
діжку з території тракторної бригади вказаного села, та пересувались 
автомобілем «Фольксваген» синього кольору. Дільничний інспектор мілі-
ції негайно повідомив про отриману інформацію старшого зміни, який ске-
рував групу швидкого реагування, що перебувала у вказаній зоні. Протягом 
лічених хвилин було затримано зазначений автомобіль, який, як виявилось, 
не був зареєстрований в Україні, а наявні номери належали іншому тран-
спортному засобу. Особи, котрі перебували в салоні – раніше судимі. Ви-
їздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи, спільно з дільничним ін-
спектором та членами групи швидкого реагування, встановлено свідків, 
котрі підтвердили факт замаху затриманими особами на крадіжку з про-
никненням. 
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Проведення вказаних заходів за відсутності груп швидкого реагування у 
такий короткий час було б неможливим, в більшості таких випадків зловмис-
никам вдавалось б втекти.

9 червня близько 17.00 год. троє малолітніх дітей віком 10-13 ро-
ків (два хлопчики та дівчинка) під’їхали на велосипедах до моста через р. 
Дністер, що з’єднує м. Самбір і с. Задністря. Свої три велосипеди дітла-
хи залишили на березі  біля сходинок на міст. Погулявши кілька хвилин, 
підлітки повернулися та виявили відсутність велосипедів. Про крадіжку 
вони поставили до відома дорослих. Група швидкого реагування, яка ви-
їхала на виклик, вжила невідкладних заходів щодо встановлення очевид-
ців крадіжки. Було викликано слідчо-оперативну групу. Вжитими захо-
дами встановлено та затримано жителів м. Самбора – 16-річного учня 
однієї самбірської школи та 18-річного студента одного з дрогобицьких 
навчальних закладів. Затримані у скоєному зізналися. Речові докази ви-
лучено.

28 червня близько 21-30 год. у чергову частину Самбірського міськвід-
ділу міліції поступило повідомлення, що невідомий чоловік на автовокзалі м. 
Самбора поблизу продуктового магазину «Мандарин», вдарив іншого чолові-
ка сокирою по голові. На місце пригоди негайно виїхала група швидкого реа-
гування, яка провела першочергові заходи щодо встановлення особи зловмис-
ника. Підозрюваним виявився 44-річний житель м. Самбора. Його за «гаря-
чими слідами» за місцем проживання затримали члени групи швидкого ре-
агування. 

3 липня у Самбірський міськвідділ міліції поступило повідомлення, що 
невідома особа намагалась проникнути в приміщення СТО по вул. Децика. 
На місце пригоди негайно виїхала група швидкого реагування, якою «гаря-
чим слідом» затримано 27-річного жителя м. Самбора, неодноразово ра-
ніше судимого. Міліціонерами встановлено, що підозрюваний через вікно з 
метою крадіжки намагався проникнути в приміщення СТО, однак не до-
вів свій намір до кінця, оскільки був помічений сторожем сусіднього під-
приємства.

12 липня вночі спрацювала сигналізація в одному з продуктових магази-
нів у м. Самборі на вул. Шпитальній. На місце пригоди виїхали працівники 
державної служби охорони та група швидкого реагування. Працівниками мі-
ліції в приміщенні магазину затримано 26-річного жителя Самбірського ра-
йону. Він, розбивши скло, проник в магазин і намагався викрасти матеріаль-
ні цінності. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 статті 15 
та ч.3 статті 185 КК України.  

Вживались необхідні організаційно-практичні заходи і в напрямку 
організації належної роботи ГШР по розшуку злочинців, які перехову-
ються від правосуддя. Самбірським МВ розшукувалось 16 злочинців та 
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6 безвісти зниклих громадян. Силами ГШР було розшукано 3 злочин-
ців, перевірено 46 місць можливого перебування інших розшукуваних 
злочинців. За час експерименту скарг від громадян на дії ГШР не по-
ступило.

3. Профілактична робота
з окремими категоріями громадян

Суттєво покращилась профілактична робота з особами, які перебува-
ють на  обліках  в  органах  внутрішніх  справ – так званим «підобліковим 
елементом». Працівники ГШР здійснюють нагляд за поведінкою раніше су-
димих осіб, осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, побутових п’яниць та хро-
нічних алкоголіків, неповнолітніх, та вживають усіх необхідних заходів з ме-
тою припинення діяльності притонів, вирішення конфліктів між сусідами. 
Конфліктні родини відвідуються за місцем проживання, вживаються захо-
ди по розв’язанню конфліктів між сусідами, особи, які зловживають спирт-
ними напоями та вчиняють насильство у сім’ї, ставляться на профілактич-
ні обліки.4

Всього на профілактичному обліку в СДІМ5 перебуває 396 осіб, з яких:
142 – раніше судимих осіб, в т.ч.:
50 – «формальників», тобто осіб, поставлених на облік за формальни-

ми ознаками;
15 – адміннаглядних;
187 – осіб, які вчиняють насильство в сім’ї; 
5 – психічно хворих осіб; 
110 – осіб, засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням 

волі.
За час експерименту здійснено 679 перевірок «підоблікового елементу» 

(до експерименту – 281), з них:
•	 198 перевірок адміннаглядних (проти 18 за відповідний період до 

експерименту), виявлено 28 порушень правил адміністративного нагляду 
(проти 5);

•	 89 перевірок раніше судимих (проти 32);
•	 11 перевірок неповнолітніх, що перебувають на обліку (проти 6);

4     Профілактичний облік –  комплекс  заходів  щодо  запобігання, попередження,  фік-
сації  та  припинення протиправних дій,  а також взяття на облік та накопичення відомостей 
щодо категорії осіб, які проживають  на  адміністративній дільниці та підлягають контролю з  
боку дільничного інспектора міліції (наказ МВС України від 11.11.2010 №550)

5 СДІМ – сектор дільничних інспекторів міліції
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•	 53 перевірки осіб, які перебувають під домашнім арештом (10), ви-
явлено 1 порушення; 

•	 207 (157) осіб, які ухиляються від призову на військову службу
Відкрито 2 кримінальних провадження за ознаками злочину, передба-

ченого ст. 395 (Порушення правил адміністративного нагляду) КК України 
(проти 1 провадження до експерименту), складено 19 протоколів за ст. 187 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Складено 106 адміністративних протоколів.
Крім того ГШР:
– Здійснено 27 супроводів психічно хворих громадян до закладів ліку-

вання.
– Проведено 20 конвоювань.
– Виконано 60 завдань по лінії дозвільної системи, виявлено 3 факти по-

рушення правил перереєстрації зброї (проти 29 до експерименту). 
Завдяки посиленому контролю ГШР за поведінкою та способом життя 

раніше судимих осіб зменшилась кількість злочинів, вчинених цією катего-
рією осіб. В період з 9 червня по 21 липня раніше судимими особами скоєно 
2 кримінальних правопорушення (до експерименту – 5).

4. Здійснення заходів для контролю на автошляхах та 
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод

Поява на дорогах району мобільних груп швидкого реагування сприя-
ло покращанню аварійної ситуації. Як результат, кількість ДТП з потерпіли-
ми зменшилась з 6 до 2. 

Усього ГШР було виявлено 78 фактів порушення правил дорожньо-
го руху, з них 12 – за керування транспортними засобами в стані алко-
гольного сп’яніння, що втричі перевищує число протоколів, складених 
ДАІ, за ст. 130 КУпАП за аналогічний період до експерименту (з 05.05. 
по 21.07.15).

В спілкуванні з мешканцями міст Самбір, Новий Калинів, населених 
пунктів Волі Баранецької і Викотської сільських рад під час роботи в складі 
групи швидкого реагування можна прийти до висновку, що проведення екс-
перименту більшістю громадян сприйнято позитивно. Люди хочуть відчу-
вати реальний захист, належну громадську безпеку і відповідне реагування 
на їх звернення у разі потреби. Вчасна поява наряду міліції в місцях можли-
вих правопорушень сприймається ними як профілактичний засіб поперед-
ження розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, які часто перерос-
тають в більш грубіші порушення громадського порядку, в тому числі – вчи-
нення насильства в сім’ї. 
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Перевірка затриманих осіб або підготовка необхідних матеріалів здій-
снюється на базі дільничних пунктів міліції. Графіком чергування для груп 
швидкого реагування передбачено роботу в офісі (опорних пунктах), під час 
якої готуються рішення за зібраними матеріалами. Такий принцип роботи 
ГШР в офісі, забезпеченому оргтехнікою, дозволяє раціонально використо-
вувати робочий час і відповідно покращує ефективність роботи групи швид-
кого реагування. В якості прикладу можна навести належним чином облад-
наний дільничний пункт міліції в м. Новий Калинів, де в наявності є необхід-
ні засоби зв’язку та оргтехніка.

На жаль, в сільських радах Мостиської зони оперативного обслугову-
вання подібні дільничні пункти міліції відсутні. Хоча навіть у відповіднос-
ті до вимог Закону України «Про міліцію» органи місцевого самоврядування 
були зобов’язанні виділяти для дільничних інспекторів міліції службові при-
міщення обладнані  меблями і засобами зв’язку. 

Відсутність нормальних умов для документального оформлення резуль-
татів діяльності не сприяє ефективному та якісному виконанню завдань пра-
цівниками ГШР. Якщо протягом світлового дня та при невеликій кількості 
викликів, старший групи для оформлення матеріалів може використати орг-
техніку, що знаходиться в службових кабінетах міського відділу, то в вечір-
ній та нічний час з цим виникають певні труднощі. Тому працівникам дово-
диться займатися складанням матеріалів вже після здачі чергування, за раху-
нок особистого часу.

На нашу думку, це є результатом недостатнього планування діяль-
ності Самбірського МВ ще на підготовчій стадії експерименту. Керів-
ництву міськвідділу доцільно було б персонально об’їхати всі дільнич-
ні пункти міліції, провести їх інвентаризацію та визначити з них 4 базо-
ві. Після чого треба було б поставити питання перед керівництвом МВ та 
ГУМВС України в Львівській області про відповідне обладнання їх всім 
необхідним. Хоча під час громадського аудиту ГУМВС України у Львів-
ській області (06-09.03.2015) на ці питання зверталася увага керівництва 
з нашого боку, проте наразі ми маємо констатувати недостатність забез-
печення роботи ГШР.

Як показав аналіз поточної роботи ГШР, значний відсоток їх робочо-
го часу витрачається на саму процедуру документування події за резуль-
татами виклику – відбір пояснень, написання рапортів та інше, необхід-
не для підготовки висновку. Хоча з точки зору ефективності, такі викли-
ки за незначними подіями, як шум в дворі будинку або в квартирі сусідів, 
цивільно-правовий спір між громадянами, хибний виклик тощо доцільні-
ше було б списувати детальним рапортом, без підготовки в подальшому 
висновку. Вибіркове вивчення таких матеріалів показало, що в більшості 
вони підготовлені стандартно і не представляють будь якого оперативно-
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го інтересу. Тому ми вважаємо, що керівництву МВС України слід ініцію-
вати внесення змін у відповідні нормативно-правові документи. 

Що стосується самого принципу роботи груп швидкого реагування, то 
його доцільно запровадити для новосформованої патрульної поліції, яка буде 
працювати в містах нашої держави. Поєднання напрацювань оперативного 
центру миттєвого адміністрування нарядами міліції, груп швидкого реагу-
вання, досвід роботи таких груп в минулі роки в м. Києві та Луцьку, а також 
запровадження цих форм роботи в діяльність майбутньої поліції дасть ви-
ключно позитивний результат в сфері охорони громадського порядку та без-
пеки громадян. 

 При нагоді збільшення фінансування, патрульні автомобілі необхідно 
обладнати відеореєстраторами, комп’ютеризованим доступом до відповід-
них баз даних з метою перевірки підозрюваних осіб, затриманого транспорт-
ного засобу тощо. Крім того, для підвищення діяльності патрульної служби 
оптимальним складом ГШР вважається три працівника. 

При здійснені процедури об’єднання територіальних громад, хоча би в 
населених пунктах, які стануть центрами таких об’єднань, слід обов’язково 
передбачити виділення приміщень для розміщення дільничних пунктів мілі-
ції та обладнання їх меблями та оргтехнікою. Це питання нами піднімалось 
при зустрічі з посадовими особами Самбірської районної ради і райдержад-
міністрації. Вони з розумінням ставляться до цього питання і завірили про 
своє сприяння в його вирішені. 

Щодо змін, які відбулися в роботі дільничних інспекторів міліції. Адмі-
ністративні дільниці укрупнено: з 28 залишилося 13. Основне завдання діль-
ничного інспектора міліції не змінилося – прийом громадян, розгляд звер-
нень громадян, організація співпраці з органами місцевої влади, місцевого 
самоврядування та співпраця з громадськістю.

Основне завдання експерименту в частині роботи дільничних інспекто-
рів міліції – навчити їх правильно забезпечувати безпеку громади на основі 
досвіду іноземних правоохоронців.

Керівництво Самбірського МВ та ГУМВС наголошує, що, незважаючи 
на укрупнення адміністративних дільниць, навантаження у роботі дільнич-
них інспекторів міліції не зросло завдяки тому, що значну частину роботи 
дільничних взяли на себе групи швидкого реагування. 

Результати експерименту, аналітичні матеріали штабу підтверджують, 
що скорочення числа дільничних і укріплення ними груп швидкого реагу-
вання цілком виправдане. Для прикладу, за звітний період кількість мате-
ріалів, які розглядались дільничними інспекторами міліції, скоротилась в 
два рази.

Водночас, з нашої точки зору в цьому питанні не все так одно-
значно. 
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На жаль, не вдалося реально подивитися, чи зросло навантаження діль-
ничних інспекторів, чи ні. Дійсно, у кількісному обрахуванні обсяг матеріа-
лів у дільничних зменшився, проте ніхто не порахував витрати часу. В бесі-
дах з дільничними інспекторами міліції було з’ясовано, що у кожного з них 
майже удвоє збільшилася кількість населених пунктів, які він обслуговує. 
Враховуючи відстань між населеними пунктами, відповідно збільшилася 
кількість часу, який витрачається дільничним, щоб добратися до того чи ін-
шого села, особливо в умовах відсутності належного транспортного сполу-
чення та поганих доріг (вже не кажучи про те, як звідтіля вибиратися).

По-друге. Так, дійсно ГШР вирішують значну частину матеріалів за по-
відомленнями громадян про злочини та пригоди, які реєструються в ЄО. Але 
є ще заяви громадян, які відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» реє-
струються в канцелярії і які розглядаються дільничними інспекторами. За 
рідким виключенням, кабінети дільничних інспекторів міліції не обладнані 
оргтехнікою (комп’ютером, принтером тощо), тому існують певні труднощі 
з підготовкою висновків за зверненнями громадян.

Шкода, що керівництво міськвідділу завчасно, до початку експеримен-
ту, не потурбувалося про дільничних інспекторів міліції, щоб забезпечити їх 
оргтехнікою. На жаль, органи місцевої влади та самоврядування також жод-
ної допомоги (крім висловлювання намірів) не надали.

По-третє. На сьогодні, в сухе, майже бездощове літо ГШР мають можли-
вість добратися до самих важкодоступних куточків району, навіть за хибним 
повідомленням, і потім підготувати висновок. А що буде восени? На нашу 
думку, з осені навантаження на дільничних збільшиться, тому що ГШР не 
зможуть обслуговувати усі виклики через бездоріжжя і матеріали будуть до-
ручатися дільничним інспекторам для перевірки. І думати, як вирішувати цю 
проблему, треба вже сьогодні.

Вивчення питання кадрового забезпечення експерименту теж підтвер-
джує доцільність переходу на запропонований в Самборі режим роботи.

Так, перехід на змінну роботу надає можливість працівникам міліції 
максимально віддаватись роботі, вирішуючи при цьому свої життєві питан-
ня та маючи повноцінний відпочинок.

Враховуючи той факт, що із задіяних в експерименті 32 співробітників 
28 являються жителями сільських районів, можливість надавати своєчасну 
допомогу сім’ям та батькам у веденні домашнього господарства стала додат-
ковим стимулом в роботі. Жоден з опитаних працівників не висловив свого 
незадоволення, проте кожен сподівається, що в майбутньому, при атестуван-
ні на відповідність займаній посаді в новій структурі поліції, він знайде своє 
місце і йому не буде відмовлено в цьому.

Не виключено, що оскільки в експерименті задіяні працівники молодого 
віку (середній вік – 28 років, середній стаж служби – понад 3 роки), то спів-
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робітники старшого віку та ті, в кого наявні вислуга років для нарахування 
пенсії, можуть відмовитись від подальшого проходження служби. 

В ході бесід з керівниками підрозділу та особовим складом, принай-
мні два працівники міліції не приховували невизначеності щодо подальшої 
служби: заступник начальника по громадській безпеці (має вислугу 22 роки 
та в січні 2016 року досягне 45-річного віку) та начальник служби дільнич-
них інспекторів міліції (має вік та вислугу).

Цьому, мабуть, сприяли складені роками стереотипи несення служби та 
відсутність конкретної заяви керівництва МВС такої, наприклад, як: «Вік, 
вислуга та спеціальне звання на питання переходу на службу в поліцію ві-
дігравати роль не будуть. Врахується порядність, людяність, професійність, 
фізичний стан та готовність служити у відповідності з законом про поліцію».  
Подібна заява змогла б зберегти професійне ядро кадрів основних служб та 
нейтралізувати багаточисельні нездорові розмови як в системі МВС, так і за 
її межами. А вказані керівники якраз являються (зі слів їх керівників та під-
леглих) – «порядними професіоналами».

Важливим, потребуючим врахування, являється фактор взаємозаміни 
працівників служб, задіяних в експерименті. Так, з 32 міліціонерів, задіяних 
в Самбірському експерименті, один направлений в АТО, а другий по прибут-
ті з зони АТО перебуває у короткостроковій відпустці. Тимчасово їх підміня-
ють дільничними інспекторами міліції, які намагаються не підвести свої гру-
пи, проте на якість виконання посадових обов’язків це впливає. Тому нада-
лі необхідно максимально врахувати службові та життєві випадки, завчасно 
підготувавши резерв.

В підрозділах міліції (поліції) необхідно також врахувати фактор прожи-
вання співробітників за межами розміщення підрозділу.

Так, з 28 співробітників Самбірського відділу, які задіяні в експерименті 
та проживають за межами районного центру, троє проживає на території ін-
ших адміністративних районів, з якими Самбір поєднаний вкрай поганими 
дорогами (власне – повне бездоріжжя). З Турківського району (це понад 60 
км в одну сторону) маршрутними таксі добирається на службу міліціонер Г., 
з Борислава (близько 50 км бездоріжжя) – інспектор дозвільної системи Ю.., 
а з Мостицька (30 км) – інспектор ППСМ Б. 

На постійні переїзди з сіл та зворотній напрямок, співробітники втрача-
ють третину заробітку. Якщо додати вартість харчування, а для тих, хто про-
живає в Самборі – ще  180 грн. за дитячий садок та 350 грн. комунальних по-
слуг, то залишок від зарплати виходить мінімальний.

Проте, в ході чисельних бесід жоден із задіяних в експерименті спів-
робітників не ремствував, розуміючи труднощі та мав намір залишити-
ся на службі, сподіваючись на поліпшення матеріального стану в майбут-
ньому. 
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Крім того, в ході вивчення можливостей створення резерву нового 
прийому на службу в поліцію  встановлено, що переважна кількість бажа-
ючих – з сільської місцевості, оскільки в селах для молоді роботи немає. В 
зв’язку з цим, наявність сільської молоді в рядах поліції неминуча. Врахо-
вуючи це, членами групи вивчено питання щодо вирішення можливих про-
блем з виїздом співробітників після служби до місць їх постійного прожи-
вання в осіннє-зимовий час. Встановлено, що в Самборі (як і в більшос-
ті районних центрів будь-якої області) є гуртожиток технікуму економіки 
та інформатики. Оскільки він заселений тільки частково, здаються кімна-
ти під оренду житла (вартість – 150 грн. плюс вартість комунальних по-
слуг). Тому доцільно було б орендувати пару кімнат, поставити там ліжка 
і цим самим перестрахуватись на екстремальні ситуації осінньо-зимового 
періоду.

Процес реформування територіальних органів внутрішніх справ, від за-
провадження експерименту до його реалізації, повинен базуватись на тісній 
співпраці з органами влади, місцевого самоврядування, громадськістю. Тому 
під час моніторингу робочою групою проведено робочі зустрічі з посадови-
ми особами Самбірської міської ради, Самбірської районної ради і райдер-
жадміністрації. В робочих зустрічах з громадськістю взяли участь виконую-
чий обов’язки Самбірського міського голови Лопушанський І.І., голова ра-
йонної ради Бобак А.І., заступник голови райдержадміністрації Ленартович 
Л.В. Присутні схвально віднеслись до проведення експерименту, результатів 
роботи з його реалізації і заявили про свою підтримку. 

Так, в місті Самбір міська рада виділила приміщення для дільничного 
пункту міліції та взяла на себе питання його ремонту та облаштування. 

Про аналогічну підтримку щодо створення дільничних пунктів міліції 
(офісів для ГШР) в сільській місцевості заявили голова районної ради і за-
ступник голови райдержадміністрації. Про свою підтримку експерименту за-
явив керівник Проекту «Формування та реалізація Програми громадських 
пріоритетів охорони правопорядку на Самбірщині у 2015-2016 рр.», презен-
тація якої відбулася за участю громадськості.

Враховуючи напрацювання під час проведення експерименту, а також 
думку територіальної громади, цілком реальною є реалізація рішення МВС 
України щодо розширення меж експерименту на Старосамбірський, Турків-
ський і Мостиський райони, а також розпочаток його в Жовківському районі.

Для цього необхідно провести перерозподіл штатних посад з врахуван-
ням набутого досвіту, збільшивши чисельність підрозділу громадської безпе-
ки та забезпечивши роботу ГШР в районах. Необхідно також провести інвен-
таризацію усіх приміщень, які виділялись для розміщення дільничних пунк-
тів міліції, визначити такі, що можуть бути використані як офіси для груп 
швидкого реагування.
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Проведення експерименту, розрахованого на людський фактор, без від-
повідних інвестицій перспективи не має. Питання технічного стану тран-
спортних засобів, їх оснащеність, виділення необхідної кількості паливно-
мастильних матеріалів, придбання оргтехніки, канцтоварів є важливими і 
мають бути логістичними складовими реформи. Обов’язковим елементом 
при цьому вважається організація навчання працівників міліції у цих райо-
нах, з одночасним забезпеченням їх соціальних гарантій та відповідною гро-
шовою винагородою за роботу.

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне висловити свої пропо-
зиції:

Штабу ГУМВС України в Львівській області:
1. Провести ретельний аналіз результатів експерименту та виявлених 

недоліків в організації роботи, внести відповідні корективи в службову до-
кументацію.

2. На основі ретельного аналізу роботи Самбірського МВ відкоригува-
ти (або розробити) детальні посадові інструкції для всіх працівників, залуче-
них до роботи ГШР, алгоритми дій патрульної групи в різних ситуаціях (при 
отриманні повідомлення про злочин, на місці скоєння злочину, при виявлен-
ні адміністративного правопорушення, перевірка підоблікових осіб тощо). 

2.1. В інструкціях повинен бути розділ щодо дій із забезпечення безпе-
ки працівників при виникненні ситуацій, які загрожують життю і здоров’ю 
працівників.

3. Провести ревізію усіх дільничних пунктів міліції Старосамбірсько-
го, Турківського, Мостиського та Жовківського районів. Визначити ті, що бу-
дуть використовуватися як базові та вже займатися питанням їх облаштуван-
ня необхідними меблями та оргтехнікою.

Керівництву Самбірського МВ: 
4. Вирішити питання щодо забезпечення оргтехнікою та зв’язком діль-

ничних пунктів міліції, які визначені як базові для ГШР (але не за рахунок 
власних комп’ютерів дільничних інспекторів міліції).

5. Штабу Самбірського МВ проаналізувати навантаження на всі групи, 
за результатами аналізу внести відповідні корективи (шляхом збільшення 
або зменшення) у територіальних межах відповідальності ГШР.

6. Штабу Самбірського МВ на підставі ретельного аналізу звіту щодо 
проведення експерименту визначитися щодо доцільності роботи 4 груп в пе-
ріод з 2 до 8 годин.

Згідно звіту, в період часу з 2 до 8 години зареєстровано 69 повідомлень 
ЄО (ЄРДР – 15), що становить 7,1% (ЄРДР – 6%). Можливо, доцільніше було 
б залишити 2 або 3 групи, перерозподіливши між ними територію.

7. Максимально долучити до експерименту органи місцевого самовря-
дування, прокуратуру, суд тощо. 
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На жаль зусилля керівництва ГУМВС та Самбірського МВ у цьому на-
прямку залишилися недостатніми – суд і прокуратура залишились осторонь 
експерименту.

Аналіз перспектив розвитку
Львівського оперативного центру миттєвого 
адміністрування нарядами міліції (ЛОЦМАН)
в рамках реформування діяльності патрульної служби
Ефективне використання сил і засобів міліції в забезпечені громадсько-

го порядку, в попереджені, припинені  і розкриті злочинів прямо залежить 
від професійних управлінських рішень які ґрунтуються на відповідних ана-
літичних матеріалах і напрацьованих рекомендаціях. 

Створення Львівського оперативного центру миттєвого адмініструван-
ня нарядами міліції (ЛОЦМАН) – це вдосконалення процесу організації 
управління органами внутрішніх справ, наявними силами і засобами мілі-
ції. Основна мета якого, це забезпечення оперативності реагування на за-
яви і звернення  громадян, покращення контролю за якістю такого реагу-
вання.

До складу міського рівня організаційної структури входять: 
•	 центр прийняття повідомлень – служба «102» (три оператори);
•	 центр управління – два інспектори-чергових, черговий по міському 

управлінню, помічник чергового;
•	 центр інформаційно-технічного супроводу системи.
При отримані повідомлення оператором служби «102» на 

екрані його комп’ютера висвітлюється номер телефону, звідки 
надходить інформація, дані про повторність дзвінків. 

Водночас, інформацію про адресу, де встановлено телефон, з яко-
го надійшов виклик; про власника квартири (офісу), де встановлено те-
лефон; про зареєстровану за даною адресою вогнепальну та іншу зброю, 
тощо  система не надає. А це ускладнює роботу міліції.

Крім цього, інспектор-черговий на картосхемі не бачить місцезнахо-
дження наявних нарядів, що ускладнює та уповільнює процес керування 
ними.

Також на сьогодні неможливе відображення (візуалізація) на карті 
області усіх заяв і повідомлень про злочини та пригоди, які надійшли до 
міліції.

Інспектор-черговий вивчивши інформацію, яка надійшла від операто-
ра «102», згідно інформаційного поля електронної картки, спрямовує на 
місце виклику наряд для розкриття злочину по «гарячих слідах». В найко-
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ротший термін після вивчення інформації вибирає територію обслугову-
вання райвідділу Львівського міського управління, після чого картка від-
разу надходить на робоче місце оперативного чергового відповідного РВ, 
який в електронному полі ставить номер реєстрації в ЖЄО та інформація 
переноситься в ЖЄО. Оперативним черговим організовується виїзд слідчо-
оперативної групи.

Картка залишається на контролі в інспектора-чергового до того часу, 
поки не буде отримано повний звіт щодо результатів реагування на кримі-
нальне правопорушення чи іншу подію, після чого в електронному полі про-
ставляється відмітка «оброблено».

На жаль, фахівці констатують, що «ЛОЦМАН» працює навіть не 
на половину своїх можливостей, а приблизно на 20-25%. При належному 
програмно-технічному забезпечені на сьогоднішній день – це ідеальний ва-
ріант управління силами та засобами міліції. 

З позитивної сторони слід відмітити взаємодію міліції та громадської 
організації «Варта 1». В черговій частині міського управління м. Львова 
для узагальнення і використання інформації, яка надходить від громад-
ських активістів ГО «Варта 1», встановлено окремий комп’ютер, куди над-
ходить досить різнопланова інформація, зокрема, про проблеми з дорога-
ми і рухом, аварії та ДТП, знайдені речі та документи, пригоди та злочи-
ни тощо. 

Також активісти ГО «Варта 1» інформують керівництво міліції Львів-
щини про неправомірні дії працівників міліції.

У разі потреби працівники міліції мають можливість безпосередньо 
звернутися до активістів по допомогу (щодо свідків ДТП, викрадений авто-
транспорт, про зниклих громадян тощо). 

Під час зустрічі з координатором ГО «Варта 1» Ігорем З. останній надав 
власне бачення взаємодії  із правоохоронцями, прокуратурою, рятувальника-
ми та іншими службами, владою міста й області, а також про перспективи за-
провадження системи «ЛОЦМАН» в інших областях.

На нашу думку, досвід ГО «Варта 1» заслуговує на увагу. Тому в межах 
реформування системи МВС необхідно вивчити роботу ГО «Варта 1», взає-
модію з органами внутрішніх справ та використати цей проект в системі ор-
ганізації роботи новоствореної поліції.

Працівники центру свою роботу бачили б більш ефективнішою, якщо б 
в кожному районі міста в цілодобовому режимі працювало не менше 2 груп 
швидкого реагування чисельністю не менше 3 працівників міліції.

Робота центру потребує удосконалення, зокрема:
1. Насамперед це пов’язано з необхідністю перенесення центру до зна-

чно більшого приміщення та приведення його до відповідних норм та стан-
дартів звуко– та шумоізоляції. 
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2. Обладнати центр більшою кількістю комп’ютерної техніки, відповід-
но збільшити штатну чисельність працівників.

3. Максимально розширити програмні можливості «ЛОЦМАН» щодо 
відображення на екранах моніторів місцезнаходження нарядів, для чого усі 
патрульні автомобілі обладнати системами GPS.

4. Максимально розширити програмні можливості «ЛОЦМАН»щодо 
використання баз даних Укртелекома, фіскальної служби, ДАІ, дозвільної 
системи тощо.

5. Програмно забезпечити можливість доступу до перегляду відобра-
ження (візуалізацію) на карті області усіх заяв і повідомлень про злочини та 
пригоди, які надійшли до міліції.

Враховуючи результати моніторингу, для досягнення більш ефек-
тивного результату експерименту і загальній реформі МВС, доцільно 
вирішити наступні питання:

1. У зв’язку з поширенням меж експерименту на Старосамбірський, 
Турківський і Мостиський райони, враховуючи напрацювання під час про-
ведення експерименту та думку територіальної громади, з метою швидкого 
та ефективного реагування міліції, назріла необхідність реорганізації Сам-
бірського МВ як базового (враховуючи перспективу адміністративної ре-
форми).

2. Провести перерозподіл штатних посад з врахуванням набутого до-
світу, збільшивши чисельність підрозділу громадської безпеки, забезпечив-
ши роботу груп швидкого реагування в долучених до експерименту районах.

3. Провести інвентаризацію всіх приміщень, які виділялись для розмі-
щення дільничних пунктів міліції, визначити такі, що можуть бути викорис-
тані як офіси для груп швидкого реагування. Приміщення, які можуть бути 
використані як офіси для ГШР, внести в систему єдиної дислокації.

4. За рахунок наявних штатних посад підрозділів кримінальної міліції 
при базовому міськвідділі створити сектори з попередження, припинення і 
розкриття особливо тяжких і тяжких злочинів, а також протидії незаконному 
обігу наркотичних речовин.

5. Після завершення експерименту на конкурсній основі провести пере-
атестацію всього особового складу підрозділів міліції, задіяних в експери-
менті, створивши на їх базі нову модернізовану поліцейську дільницю.

6. Для забезпечення належного технічного стану транспортних засобів 
передбачити конкретні суми коштів на їх технічне обслуговування. Ввести в 
штати базового міськвідділу посаду автомеханіка.

7. Для більш ефективної роботи груп швидкого реагування до їх скла-
ду має входити 3 працівники міліції. Вивчити можливість запровадження до-
свіду роботи ГШР в практику патрульної поліції як основного наряду на па-
трульній дільниці.
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8. Автомобілі, які використовуються для патрулювання, в обов’язковому 
порядку мають бути забезпечені відеореєстраторами та бортовими 
комп’ютерами (або планшетами).

9. Для вдосконалення системи управління підрозділами міліції і 
окремими нарядами (ГШР) необхідно запровадити можливості Львів-
ського оперативного центру миттєвого адміністрування нарядами мілі-
ції (ЛОЦМАН).

10. Для більш ефективної роботи оперативного центру миттєвого ад-
міністрування нарядами міліції розробити оптимальні варіанти дій, наяв-
них сил та засобів міліції на випадок скоєння особливо тяжких і тяжких 
злочинів. В перспективі це має замінити окремі оперативні плани «Грім», 
«Сирена» та інші, які є малоефективними щодо досягнення позитивного 
результату.

11. В межах реформування системи МВС необхідно вивчити роботу ГО 
«Варта 1», її взаємодію з органами внутрішніх справ та використати цей про-
ект в системі організації роботи новоствореної поліції. Цей досвід заслуго-
вує на увагу і може бути втілений по всій Україні.

13. Потребує удосконалення процедура оформлення матеріалів за ре-
зультатами виїздів на події, які є малозначимими. Результати такого виїзду 
доцільно фіксувати лише рапортом, без підготовки висновку.

14. На виконання Стратегії розвитку ОВС, Меморандуму про співпра-
цю з Національною платформою перед початком експериментів щодо рефор-
мування ОВС обов’язково проводити громадську експертизу сучасного ста-
ну органів та підрозділів МВС.
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ДРУГОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ

з упровадження нових форм та методів 
роботи в Самбірському МВ ГУМВС України

у Львівській області
Ю.Я. Гладун, С.О. Гривняк, Д.Д.Загарія

 Нормативна база експерименту
Організація роботи працівників Самбірського МВ (з обслуговування 

міста Самбора та Самбірського району), Турківського, Старосамбірського, 
Мостиського, Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області, на пе-
ріод проведення експерименту, проводилась на підставі наказів МВС Украї-
ни від: 01.07.2014 № 622 «Про підготовку та проведення експерименту з удо-
сконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС Украї-
ни у Львівській області», 22.05.2015 № 598 «Про проведення експерименту з 
впровадження нових форм і методів роботи в Самбірському міському відділі 
ГУМВС України у Львівській області», 24.07.2015 № 902 «Про продовження 
та розширення експерименту з упровадження нових форм і методів роботи 
в ГУМВС України у Львівській області», а також Стратегії розвитку органів 
внутрішніх справ України та Концепції першочергових заходів реформуван-
ня системи Міністерства внутрішніх справ, схвалених розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-р. 

 Вжиті заходи
Згідно з наказом начальника ГУМВС України у Львівській області «Про 

продовження та розширення експерименту з упровадження нових форм і ме-
тодів роботи ОВС» від 01.08.2015 № 48, з 25.07.2015 по 01.08.2015 було про-
ведено підготовчий етап, а з 07.08.2015 по 30.09.2015 практичний етап з поши-
рення «Самбірського експерименту» на Турківський, Старосамбірський, Мос-
тиський та Жовківський РВ ГУМВС України у Львівській області. Цим же на-
казом було затверджено Тимчасовий порядок роботи Турківського, Старосам-
бірського, Мостиського та Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській об-
ласті та продовжено дію Тимчасового порядку роботи Самбірського місько-
го відділу (з обслуговування міста Самбір та Самбірського району) ГУМВС 
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України у Львівській області (далі Самбірський МВ), затвердженого наказом 
начальника ГУМВС України у Львівській області від 25.05.2015 року № 1552 
«Про проведення експерименту з впровадження нових форм і методів роботи в 
Самбірському міському відділі ГУМВС України у Львівській області». 

Другий етап експерименту містить у собі дві основні фази. Перша – це 
переведення Турківського, Старосамбірського, Мостиського та Жовківського 
РВ ГУМВС України у Львівській області в режим роботи за «Самбірською 
моделлю», створення у зазначених відділах підрозділів швидкого реагування, 
реорганізація роботи штабу, сектору дільничних інспекторів міліції та адмі-
ністративного блоку, налагодження роботи всіх служб відділу для досягнен-
ня позитивних результатів, в першу чергу, в частині покращення ефективнос-
ті та швидкості реагування на виклики. Друга – розробка та запровадження 
змін в структурній побудові Самбірського МВ, створення базового підрозді-
лу (або підрозділу першої категорії), з передачею підрозділу частини функцій 
від низових підрозділів (або підрозділів 2-3 категорії) Турківського, Старосам-
бірського та Мостиського РВ, а також делегування Самбірському МВ частини 
функцій з обласного рівня, в межах запровадження зонально-функціонального 
принципу організації роботи. У зв’язку з делегуванням ряду функцій від ни-
зового підрозділу до базового пропонується вивільнений таким чином штат 
частково використати для посилення блоку громадської безпеки (ГШР та 
ДІМ). Середня кількість, на котру пропонується збільшити штат базового під-
розділу, буде складати від 20 до 25 в залежності від підрозділу, це приблизно 
120-140 посад в цілому по області, котрі пропонується комплектувати за раху-
нок перерозподілу штатних посад обласного рівня.

Протягом перших трьох тижнів другого етапу проводилось вивчення 
стану переходу підрозділів з різною чисельністю особового складу на но-
вий режим несення служби. Розроблено типовий план основних заходів з пе-
реходу на нові форми та методи роботи. (Додаток 1). Удосконалювались по-
ложення тимчасового порядку роботи підрозділів. Розроблено проект поло-
ження про підрозділ швидкого реагування територіального органу внутріш-
ніх справ (Додаток 2). Проводилась робота з вибору критеріїв, за котрими 
пропонується визначати кількість особового складу та груп швидкого реагу-
вання для перекриття території. 

При розробці загальних критеріїв, для визначення чисельності особового 
складу підрозділів швидкого реагування та дільничної служби, для належного 
перекриття території обслуговування, було виявлено ряд складнощів. В першу 
чергу, це необ’єктивні статистичні показники. Робота Самбірського МВ про-
тягом першого етапу експерименту повністю змінила статистику звернень до 
міліції. За 10 тижнів експерименту кількість звернень в загальному зросла на 
38,2%, а кількість телефонних повідомлень, на котрі здійснюється реагуван-
ня – на 59% (з 771 до 1226). При чому спостерігається постійний позитивний 
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тренд збільшення кількості звернень, що вказує на зростання довіри до орга-
нів внутрішніх справ з початку експерименту. Ідентичний тренд проявляється 
й в інших районах, де почався експеримент, але на перших тижнях роботи ріст 
кількості звернень не такий високий як в Самборі, (Жовківський РВ – загаль-
ний ріст кількості звернень протягом трьох тижнів експерименту – 9,6%, теле-
фонних повідомлень – 25,5%, Старосамбірський – на 8,8% всіх звернень та 9% 
телефонних дзвінків, Мостиський на 3,7% всіх звернень і на 7,8% телефонних 
повідомлень). Тому при виборі критеріїв визначення необхідної кількості осо-
бового складу нами бралось до уваги забезпечення основної мети експеримен-
ту – повернення довіри населення до правоохоронних органів. З цього розра-
хунку основним завданням є якнайшвидше прибуття на місце виклику та на-
дання кваліфікованої допомоги, а також виконання працівниками ОВС призна-
чених їм для виконання Законом України «Про поліцію», функцій та завдань, 
в першу чергу пов’язаних зі зміною філософії роботи ОВС, переходу від ка-
рального органу до служби сервісу. На даний час можна говорити про ряд по-
годжених з представниками КМЄС критеріїв визначення необхідної кількості 
особового складу для перекриття території обслуговування.

Такими критеріями пропонується вважати:
1. Можливість групи швидкого реагування прибувати до місць виклику 

в середньому в наступних часових рамках: 
а) міста та населенні пункти з частими викликами (щоденно більше 5) 

або нестабільною криміногенною обстановкою – 5-7 хвилин; 
б) населенні пункти, розташовані на відстані до 10 км. від місць зазна-

чених в пункті «а», де наявне належне дорожнє сполучення – 10-20 хвилин; 
в) інші населені пункти району, котрі знаходяться на відстані більше 10 

км. від місць зазначених в пункті «а», або до котрих стан доріг не дозволяє 
доїхати скоріше -15-30 хвилин; 

г) найбільш віддалені місця території обслуговування, з незначною кіль-
кістю звернень – 30-50 хвилин. В окремих віддалених районах, з котрих над-
ходить незначна кількість викликів (в першу чергу гірських), з незадовіль-
ним станом під’їзних доріг, забезпечувати призначення дільничних інспек-
торів міліції та помічників дільничних інспекторів міліції з числа місцевих 
мешканців, для забезпечення постійного моніторингу ситуації. 

2. Кількість дільничних інспекторів міліції визначати з розрахунку:
а) в містах, де постійно дислокуються групи швидкого реагування, з 

розрахунку 1 ДІМ на 10-12 тисяч населення;
б) в інших населених пунктах з розрахунку 1 ДІМ на 8-10 тисяч насе-

лення, в залежності від специфіки та віддаленості територій; 
в) у найбільш віддалених населених пунктах (зазначених в п.1 п/п. «г») 

з розрахунку 1 ДІМ на 3-8 тисяч населення, в залежності від специфіки та 
віддаленості території.
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Функції та розстановка особового складу
1. Кількість особового складу підрозділів швидкого реагування також 

повинна залежати від додаткових завдань, котрі вони здійснюють, та розу-
міння того, що перехід на виконання сервісних функції буде вимагати на пер-
ших етапах наявності більшої кількості особового складу, і в подальшому 
його скорочення в міру зростання професійної підготовленості та відпрацю-
вання алгоритмів дій у різних ситуаціях. 

2. Щодо діяльності інших служб та підрозділів, то протягом початково-
го періоду другого етапу експерименту було вивчено необхідність наявності 
планово-аналітичних (штабних) підрозділів у відділах різної категорії. Вва-
жаємо, що при створенні на базі ЄРДР та ІП «Кримінальна статистика» єди-
ного обліку досудових розслідувань з належною аналітикою, значно спрос-
титься система роботи всіх правоохоронних органів держави. В такому ви-
падку ми пропонуємо створити планово-аналітичні підрозділи лише на ба-
зовому рівні (в відділах першої категорії), з обслуговуванням потреб інших 
підрозділів, а вивільнений особовий склад перевести в підрозділи швидкого 
реагування та дільничну службу міліції. Кількість особового складу, котрий 
буде займатись планово-аналітичною роботою у базових підрозділах, буде 
складати в середньому 6 штатних одиниць. В цілому по області це близько 
42 працівників. На даний час загальна кількість працівників, котрі формаль-
но займаються планово аналітичною роботою (працівники штабу, УІАЗ, час-
тина працівників ВОГП) складає близько 120 штатних одиниць. Вивільне-
ний особовий склад пропонується перевести в підрозділи громадської без-
пеки (ГШР, ДІМ)

3. Для забезпечення належного контролю за станом споруд, санітар-
ним станом та організацією адміністрування підрозділів пропонується у 
підрозділах 2 та 3 категорії (не базових) залишити по 1-2 посади (в пер-
спективі вільного найму) та 2-3 техпрацівники, для виконання функцій, 
пов’язаних із забезпеченням адміністративних потреб підрозділу та при-
бирання. Всі інші посади перевести у підрозділи швидкого реагування та 
дільничної служби.

4. Щодо забезпечення діяльності кадрових підрозділів. Пропонується 
повністю перевести штат працівників кадрового забезпечення в базовий під-
розділ, перевести з низових підрозділів та передати їм значну частину функ-
цій з обласного рівня, та забезпечити повний кадровий супровід, відповідно 
до новітніх принципів кадрової роботи, на базовому рівні.

5. Фінансове забезпечення та бухгалтерський облік. Стан нарахуван-
ня заробітної плати на сьогоднішній день не дає можливостей оптимізувати 
роботу вказаного підрозділу. Пропозиція щодо цього підрозділу може бути 
сформована лише після проведення змін в системі нарахування грошового 
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утримання та визначення доцільності ліквідації юридичних осіб в районних 
відділах другої та третьої категорій. В разі змін на вказаних напрямках можна 
перевести фінансово-бухгалтерські підрозділи на базовий рівень, а, за раху-
нок вивільнених штатних одиниць, ввести посади з матеріально-технічного, 
інженерного та автотранспортного забезпечення у тому ж базовому підрозді-
лі, за котрими закріпити частину функції, які на даний час виконуються пра-
цівниками обласного управління.

6. Щодо діяльності слідчих підрозділів та підрозділів кримінальної мі-
ліції. На сьогоднішній день з підрозділів кримінального блоку на районно-
му рівні залишився лише карний розшук. Відсутня доцільність наявності 
на низовому рівні посади заступника начальника відділу – начальника кри-
мінальної міліції, котрий у підпорядкуванні має лише сектор карного роз-
шуку. Та ж ситуація з першим заступником начальника відділу – начальни-
ком слідчого відділення – в його підпорядкування лише слідчий підрозділ. 
Наявність двох заступників не сприяє злагодженості роботи підрозділу, а 
в окремих відділах взагалі спричиняє виникнення конфліктних ситуацій. 
Пропонується на базі посад першого заступника начальника відділу – на-
чальника слідчого відділення та заступника начальника відділу – началь-
ника кримінальної міліції створити одну посаду: заступник начальника від-
ділу – начальник слідчо-кримінального блоку, підпорядкувавши йому сек-
тор (відділення) карного розшуку, слідче відділення та сектор криміналіс-
тичного забезпечення. 

До моменту прийняття законодавчого рішення про кримінальні про-
ступки залишити наявну кількість оперативників та слідчих працівників, 
питання щодо ґрунтовних змін в діяльності слідчого підрозділу та карного 
розшуку вирішити тільки після прийняття Закону України «Про криміналь-
ні проступки». 

 Щодо експерименту на базі слідчого та кримінального блоку, то про-
понується створити на базі Самбірського МВ підрозділ з розслідування осо-
бливо тяжких та тяжких злочинів (аналог європейських Serious crime units), 
надавши йому функції з розслідування особливо тяжких, резонансних, ква-
ліфікованих а також поширених на території кількох районів, що відносять-
ся до одного базового, тяжких злочинів. При цьому, розслідування особливо 
тяжких та тяжких очевидних злочинів залишати в компетенції відділів тери-
торіальних підрозділів, при забезпеченні нагляду та кураторства зі сторони 
працівників новоствореного відділення. В якості експерименту пропонуємо 
об’єднати у цьому підрозділі слідчих та оперативних працівників, створив-
ши повноцінні постійні слідчо-оперативні групи з розкриття певного виду 
злочинів (злочини проти особи; злочини проти власності, ДТП з смертель-
ними наслідками та т.ін.). Підпорядкувати вказаних працівників заступнико-
ві начальника базового підрозділу – начальнику слідчо-кримінального блоку, 
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котрий буде нести відповідальність за організацію розкриття такої категорії 
злочинів згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, як керівник орга-
ну досудового розслідування. 

В межах експерименту вже зараз слід провести формування секторів 
криміналістичного забезпечення. Нами пропонується у відділах 3 категорії 
створити групи криміналістичного забезпечення у складі 5 працівників : 1 
старший інспектор групи, 4 техніки-криміналісти. У райвідділах 2-ї категорії 
з розрахунку 6 штатних одиниць: 1 начальник сектору (відділення); інспек-
тор – 1 посада; 4 техніки-криміналісти. У відділах 1-ї категорії (базових) 7-8 
осіб: начальник сектору, старший інспектор/інспектор 2-3 посади, 4 техніки-
криміналісти. Вказані групи та сектори забезпечити автомобілями, укомп-
лектованими необхідним для роботи на місцях подій обладнанням та засоба-
ми. Забезпечити цілодобове чергування працівників служби та виїзд на міс-
ця подій разом з слідчо-оперативною групою.

Крім того, на базовому рівні пропонується створення спеціалізованих 
підрозділів з боротьби зі злочинами по лінії економіки, незаконного обігу 
наркотиків та інших напрямках, якщо того вимагає ситуація і криміноген-
на обстановка. Створення таких підрозділів може відбуватись як за наявною 
методикою створення підрозділів протидії злочинам у сфері економіки (коли 
в підрозділі наявні оперативні працівники, а слідчі дії проводять закріпле-
ні за лінією роботи слідчі), або ж за експериментальним методом введення 
в штат посади слідчого і підпорядкування підрозділу заступникові началь-
ника відділу – начальникові слідчо-кримінального блоку, як керівникові ор-
гану досудового розслідування. Робочою групою спільно з представниками 
КМЄС напрацьовано ряд варіантів підпорядкування територіальних підроз-
ділів 1-ї, 2-ї та 3-ї категорії. (Додаток 3). В основу вказаних структурних схем 
було покладено міжнародний досвід та необхідність підвищення ефектив-
ності та оптимізації органів внутрішніх справ. Основним вважаємо варіант, 
коли керівники підрозділів другої та третьої категорії підпорядковуються ке-
рівникові базового підрозділу (1-ї категорії). На керівникові базового підроз-
ділу лежить відповідальність за забезпечення організації роботи з розкрит-
тя особливо тяжких та окремих видів тяжких злочинів на всіх територіях, а 
також організація матеріально-технічного, кадрового та фінансового забез-
печення підрозділів, планово-аналітична робота, а також організація заходів 
з організації охорони громадського порядку під час проведення масових за-
ходів, коли один з підрозділів не може забезпечити ОГП власними силами та 
ряд інших функцій. Визначення структури, та видів тяжких злочинів, розслі-
дування котрих буде віднесено до компетенції базових підрозділів, пропону-
ється провести після детального обговорення всіх варіантів робочою групою 
з залученням представників всіх служб ГУМВС, представників МВС Укра-
їни та КМЄС. 
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Проблемно-орієнтована діяльність
та відновлення довіри

Потреба у зміні структури міліції назріла давно. Орієнтація правоохо-
ронних органів на виконання штучних статистичних показників призвела до 
повного ігнорування правоохоронцями вимог громадян, що, в свою чергу, 
призвело до повної втрати довіри громадян до правоохоронців. Виходячи з 
загальновідомих результатів досліджень, частина злочинів, котрі розкрива-
ються правоохоронними органами без участі громадян у всьому світі не пе-
ревищує 3-4% відсотка від загальної кількості розкритих. В основному гро-
мадяни, котрі довіряють правоохоронцям, надають корисну для розкриття 
злочинів та охорони громадського порядку інформацію. Головним фактором, 
котрий дасть можливість покращити результати роботи правоохоронної сис-
теми України, вважаємо якнайшвидше повернення довіри до правоохорон-
ців. Для цього необхідно не просто провести незначні косметичні зміни, а 
докорінно змінити філософію правоохоронної діяльності. Перехід від прин-
ципу «карати та кришувати» до принципу «служити та захищати», від фор-
малізму та орієнтації на штучні статистичні показники – до реальних заходів 
боротьби зі злочинністю, від роботи в офісах – до роботи на вулицях. Одне з 
головних завдань, поставлених працівникам реформованих підрозділів, – це 
змінити ставлення до громадян та їх звернень, відійти від хибного сприйнят-
тя заявника як особи, котра «завантажує» працівника міліції «непотрібною» 
роботою, до розуміння того, що заявник своїм зверненням дає можливість 
працівникові міліції проявити себе. 

Перші результати роботи підрозділів, де протестовано нову структуру 
та нові форми та методи діяльності, дали позитивні результати. Це лише пер-
ші кроки з проведення докорінних змін.

На даний час експериментом на території Львівської області охоплено 5 
районів, на території котрих проживає близько 400 тисяч жителів. До нас по-
чинають приходити звернення громадськості, органів місцевого самовряду-
вання про позитивні зміни, які відбуваються в зазначених районах. На пер-
шому етапі відгуки в чотирьох районах, де тільки розпочався експеримент, 
стримані, як це було в Самборі напочатку. Натомість громада, державні ор-
гани та органи місцевого самоврядування Самбірщини активізувались в час-
тині обговорення та сприяння проведенню реформування. В першу чергу, це 
стало результатом реальних видимих змін в роботі міліції Самбора та ува-
ги, котра була приділена експерименту з боку керівництва МВС. Можливість 
прийняти участь у проекті, котрий вже отримав схвалення та підтримку в 
державі, активізувала Самбірщину, і ми сподіваємось на подібний результат 
й в інших районах, де почався експеримент. Крім того, до ГУМВС у Львів-
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ській області почали надходити звернення від інших територіальних орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування з проханням переведен-
ня їхніх територіальних підрозділів ОВС на «Самбірський варіант» несен-
ня служби. Такі листи вже отримані з Кам`янко-Бузького району, проявля-
ють зацікавленість в Городоцькому, Миколаївському та ряді інших районів.

Щодо статистичних показників роботи, то слід відмітити подібність 
тенденцій та трендів в перші тижні експерименту у Самбірському районі з 
іншими районами. Спочатку громадськість виважено вивчає зміни, з певною 
недовірою, як це було в Самборі. Практично весь перший етап експеримен-
ту основною інформацією, котра поширювалась Самбірщиною, було те, що 
після закінчення експерименту, автомашини заберуть і все повернеться на 
старе. Зневіра громадськості в послідовність змін, викликана значним до-
свідом невдалих реформ, дає свої результати. І якщо на Самбірщині нам вже 
вдалось активізувати громадськість, в тому числі залучивши до цього фонд 
«Відродження» та започаткувавши, за допомогою фонду, на території району 
«Програму подолання загроз особистій безпеці» та презентувавши інтерак-
тивний сайт «Твоя безпечна Львівщина», то в інших районах громадськість 
ще перебуває в стані недовіри та вивчення змін в роботі місцевої міліції. І 
наше завдання полягає у переконанні громадськості у невідворотності пози-
тивних змін та наступальному процесі реформ. Тільки впевнившись у сер-
йозності намірів змінити міліцію з карального органу на сервісний, ми змо-
жемо отримати значне підвищення довіри та позитивну зворотну реакцію від 
громадськості.

Важливим трендом для нас, в плані повернення довіри громадськості до 
міліції, є збільшення кількості реагувань міліцією на повідомлення. Тут по-
зитивна динаміка у всіх підрозділах. Якщо в Самбірському МВ за 11 тижнів 
кількість негайних реагувань збільшилась вдвічі – 1341 (ГШР та СОГ) про-
ти 631 (СОГ) за попередній період, при чому час реагування по місту складає 
в середньому 4-5 хвилин, а по району -10-15 хвилин, що було просто недо-
сяжно при роботі старої структури, то у Жовківському РВ – 419 виїздів, про-
ти 188 за попередній період – більше як у два рази. Час реагування складає 
7-8 хвилин по місту та 14-16 хвилин по району. В Старосамбірському районі 
здійснено 205 виїздів, проти 67, збільшилось втричі, час реагування складає 
в середньому 4-5 хвилин по місту та 15-25 хвилин по району. 

Значно збільшилась превентивна складова в роботі підрозділів де прохо-
дить експеримент. Ріст кількості перевірок адміннаглядових, осіб котрі пере-
бувають під домашнім арештом, та інших груп ризику дає позитивний ефект – 
дисциплінує їх, та показує що міліція мобільна та може здійснювати перевірки 
в будь-який час дня чи ночі, і для цього не потребується додаткових зусиль чи 
то змін в графіках чергувань. Як результат, Самбірським МВ за 11 тижнів ви-
явлено 45 порушень адміннагляду, що в 7,5 рази більше ніж за попередній пе-
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ріод (6), Жовківським за 3 тижні – 9, що вдвічі більше ніж за попередній пері-
од (4), Мостиським за 3 тижні виявлено 6 порушень – проти 2, у 3 рази більше.

Крім того, сама присутність міліції на території, та у віддалених населе-
них пунктах, викликає позитивну реакцію громадськості. Орієнтування наря-
дів на спілкування з населенням, відвідування шкіл та органів місцевого само-
врядування, спільні патрулювання з громадськими активістами, дільничними 
інспекторами міліції призводять до підвищення відчуття безпеки на територі-
ях обслуговування, підвищує рівень довіри до правоохоронців.

Рівень злочинності та ДТП 

Аналіз злочинності за такий короткий період важко провести. У кожному з 
районів наявні приклади розкриття крадіжок, випадків хуліганства, пограбувань 
та інших злочинів групами швидкого реагування по «гарячим слідам». Осно-
вним трендом, визначеним протягом 11 тижнів роботи Самбірського МВ, можна 
вважати ріст загальної злочинності в межах 10 % (ріст з 342 до 377). При чому 
основний ріст відбувся за рахунок збільшення на 100% кількості зареєстрова-
них тілесних ушкоджень (з 56 до 111), також зросла кількість випадків шахрай-
ства з 18 до 30. Саме для превенції шахрайства необхідно вивести на новий рі-
вень спілкування працівників міліції з громадами, запровадити новітні європей-
ські стандарти «community policing» – орієнтування правоохоронців на обслуго-
вування громад. І як певний результат початку більш тісного спілкування міліції 
з громадськістю та збільшення присутності міліції на територіях, є тенденція до 
зниження кількості крадіжок з 137 до 121 (на 13%).

Особливо слід відмітити роботу підрозділів швидкого реагування по лінії 
ДАІ. Так, за результатами роботи Самбірського МВ практично кількість складе-
них протоколів за порушення ПДР залишилась на попередньому рівні (166 про-
ти 170 за попередній період), в той же час виявлено більше водіїв, котрі управля-
ли транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння (19 проти 16).

Основним результатом роботи за перші три тижні другої фази «Самбірсько-
го експерименту» – є підготовка методичних рекомендацій з переходу підрозді-
лів до нових форм та методів роботи, проект положення про підрозділи швидко-
го реагування територіальних органів внутрішніх справ, розробка варіантів ор-
ганізації підпорядкованості базових (першої категорії) та підпорядкованих (дру-
гої та третьої категорії) підрозділів, а також розробка проекту типової структу-
ри базового (1-ї категорії) та підпорядкованих (2-ї та 3-ї категорії) підрозділів. 
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ПРОПОЗИЦІЇ
щодо впровадження пілотного проекту

реформування ОВС в Нововодолазькому
РВ ГУМВС України в Харківській області

Начальникові ГУМВС України в
Харківській області генерал-майору міліції
Дмитрієву А.А.

Інформація щодо соціально-економічної характеристики Нововодолазь-
кого району станом на 01.07.2015 року:

•	 площа території району складає 1182,7 кв. км.;
•	 кількість населення – 37 431 чол. та 577 вимушених переселенців;
•	 в районі розташовано 59 населених пунктів із них : селищ –2, сіл – 57.
 Районний центр в смт. Нова Водолага з населенням 15 тис. мешканців;
•	 органи місцевого самоуправління складаються з : Нововодолазької 

районної ради, Нововодолазької та Бірківської селищних рад та 15 сільських 
рад, найбільшими з яких є Старовірівська та Станичненська сільські ради;

•	 протяжність автомобільних доріг державного значення – 82,9 км.;
•	 проходить залізничне сполучення Харків – Красноград, на якому 

розташовано 11 станцій;
•	 структура економічної спрямованості району визначена :

– сільським господарством – 36,7%, 
– промисловістю – 28,5%, 
– торгівлею – 27,2%, 
– сфера транспорту – 3,7%, 
– інші сфери – 3,9%;

•	 зайнятість населення складає – 20,2 тис. осіб (54%);
•	 сільського господарських підприємств та фермерських господарств – 

59, в яких працевлаштовані 776 осіб;
•	 промислових підприємств – 7, в них працевлаштовані 678 осіб,

Аналіз оперативної обстановки за перше півріччя 2015 року:
В першому півріччі 2015 року зареєстровано в журналі єдиного облі-

ку 1826 повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (торік 
1577), що становить збільшення реєстрації на 15,8%, з них 1281 повідомлен-
ня розглянуто згідно Закону України «Про звернення громадян», за 151 ма-
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теріалом складено адміністративні протоколи, зареєстровано до ЄРДР (без 
врахування закритих) 245 кримінальних правопорушень торік 174, динамі-
ка складає + 40,38 %.

З аналізу встановлено, що найбільша кількість звернень надійшла до РВ 
від мешканців населених пунктів Нововодолазької селищної ради (877 звер-
нень) та Старовірівська сільська рада (247 звернень).

  В результаті проведеного моніторингу стану злочинності на тери-
торії району, що обслуговується, встановлено, що при умовному поділенні 
за територіальним принципом на 4 адміністративні зони найбільше повідо-
млень про правопорушення за зазначений період часу зареєстровано на тери-
торії зони № 1 (1046 заяв, з яких 213 внесено до ЄРДР), до якої входить Ново-
водолазька селищна рада, Сосонівська та Просянська сільські ради (загальна 
кількість населення близько 18 000 чоловік). 

З населених пунктів зони № 2 до якої входять Старовірівська, Караван-
ська та Станичненська сільські ради (населення – близько 8000 чоловік) до 
РВ надійшло 439 повідомлень, з яких 89 внесено до ЄРДР. 

Від мешканців населених пунктів зони № 3, яка включає Мелихівську, 
Охоченську, Ордівську сільські ради та Бірківську селищну раду (населення 
5300 осіб) надійшло 360 звернень, за 70 з яких відомості внесено до ЄРДР та 
розпочато кримінальні провадження. 

Найменш ураженою є зона № 4 – Ватутінська, Рокитненська, Одрин-
ська, Староводолазька та Знам’янська сільські ради (населення 6400 осіб), з 
території якої надійшло 276 заяв та повідомлень про вчинені правопорушен-
ня та інші події, з яких за 62 заявами відомості внесено до ЄРДР та розпоча-
то кримінальні провадження. 

На теперішній час організаційно-штатна структура 
Нововодолазького РВ ГУМВС України в Харківській 
області складається:
Штатна чисельність – 75 атестованих співробітників (некомплект – 8), 

з них:
•	 керівництво – 4 посади (начальник – 1, заступники начальника – 3 

посади);
•	 штаб – 11 посад (начальник – 1, інспектор ЧЧ – 1, інспектор з ІАЗ , 

оперативний черговий – 4, помічник оперативного чергового – 4), некомп-
лект – 1 помічник оперативного чергового;

•	 сектор карного розшуку – 7 посад (начальник – 1, ст. о/у – 2, о/у – 4);
•	 сектор кадрового забезпечення – 1 посада;
•	 сектор дільничних інспекторів міліції – 17 посад (начальник – 1, за-
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ступник начальника – 1, дільничних інспекторів міліції – 12, помічник ДІМ 
– 2, ст. інспектор з РНГФ – 1), некомплект – 3 начальник СДІМ, 1 старший 
ДІМ, 1 помічник ДІМ.

•	 Слідче відділення – 10 посад (начальник СВ – 1, заступник началь-
ника СВ – 1, слідчі – 6, інспектор СВ – 1, помічник слідчого – 1).

•	 Сектор кримінальної міліції у справах дітей – 3 посади (начальник – 
1, старший оперуповноважений – 1, оперуповноважений – 1);

•	 Режимно-секретний сектор – 1 посада;
•	 Інженер спеціального зв’язку – 1 посада;
•	 Старший інспектор дозвільної системи – 1 посада;
•	 Сектор обслуговуючого персоналу та охорони – 5 посад (старшина 

РВ – 1 посада, водій – 4 посади), некомплект – 1 міліціонер-водій;
•	 Патрульна служба міліції – 8 посад, некомплект – 2 інспектори ПС.
•	 Група конвойної служби – 5 посад (1 начальник конвою, 4 міліціоне-

ри ГКСМ) – некомплект – 1 міліціонер ГКСМ.

Матеріально-технічне забезпечення:
На теперішній час в Нововодолазькому РВ ГУМВС України в Харків-

ській області в наявності загалом – 7 транспортних засобів, які перебувають 
у справному стані та використовуються для виконання службових завдань, 
з яких: за черговою частиною закріплені та використовуються 2 автомобі-
лі ВАЗ 2121 «Нива» : 1995 року випуску і 2007 року випуску, які потребу-
ють списанню, за сектором КР закріплені 2 автомобілі ВАЗ 2121 «Нива» 2011 
року випуску та ВАЗ 2107– 2010 року випуску, за сектором ДІМ закріплений 
1 автомобіль ЗАЗ «Славута», 2008 року випуску, який також потребує спи-
сання. Також в РВ за конвойною службою значиться автомобіль ГАЗ-3302, 
2012 року випуску та автомобіль «Шкода–Октавіа», 2004 року випуску. 

Загальний пробіг автотранспорту РВ в результаті виконання службових 
завдань за перше півріччя 2015 року склав 49 030 кілометрів. Однак, за зазна-
чений період Головним Управлінням МВС України в Харківській області для 
потреб Нововодолазького РВ виділено лише 1900 літрів пального, що є недо-
статнім для виконання в повній мірі покладених обов’язків. 

В результаті затверджених, за ініціативою керівництва РВ, двох комп-
лексних програм профілактики злочинності на 2015 рік, районною радою 
виділено кошти в розмірі 125 тис. грн. (на теперішній час отримано – 15 
тис. грн., які були витрачені на придбання паливно-мастильних матеріалів 
(ПММ)) та Нововодолазькою селищною радою виділені кошти в сумі 199 
тис. грн. (з яких отримано 50 тис. грн. та витрачено на придбання ПММ та 
експертно-криміналістичної валізи). Загалом на кошти згідно з цими програ-
мами придбано 3940 літрів пального, а саме скрапленого газу. 
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З урахуванням викладеного вважав би за необхідне:

1. Вирішити питання щодо повного укомплектування вакантних посад РВ; 
2. Розглянути можливість підвищення рівня грошового забезпечення 

особового складу РВ з метою покращення соціально-психологічного стану 
співробітників ОВС. 

3. Додатково виділити для належного виконання службових завдань 
4 автомобіля типу 5-ти дверний дизельний «позашляховик» з відсіком для 
транспортування затриманих осіб, обладнані радіозв’язком, відео реєстра-
тором, приладами навігації, які планується використовувати в роботі слідчо-
оперативної групи та груп швидкого реагування, планшетні комп’ютери з під-
ключенням до баз даних МВС; додаткове спорядження для працівників ГШР.

Також необхідно передбачити фінансування щодо технічного обслуго-
вування вказаних автомобілів.

4. З метою оперативного реагування на заяви та повідомлення обладнати на 
базі вишки «Укртелеком» в с. Просяне ретранслятор КВ сигналу радіостанції РВ 
з метою розширення площі покриття радіостанції РВ. Забезпечити радіозв’язком 
не лише автомобілі ГШР, а і кожного працівника переносною радіостанцією.

5. Розглянути питання впровадження електронного обліку заяв та по-
відомлень замість журналу ЄО. (п. 9 Наказу МВС України від 19.11.2015 № 
1050. ). При цьому слід передбачити фінансування на потреби канцелярії, в 
першу чергу на оплату поштової кореспонденції (відповіді громадянам, на-
діслання викликів, повісток), приблизно 1500 грн. на місяць.

6. Винести на обговорення громадськості питання щодо можливості, 
для зареєстрованих осіб, подачі заяв та повідомлень до РВ по мережі «Інтер-
нет», та отримання оперативної інформації про реагування та розгляд заяв 
через мережу «Інтернет».

7. Впровадити практику залучення до охорони громадського порядку та 
реагування на правопорушення громадськість та активістів району за допо-
могою мобільного додатку (за згодою громадян).

8. З метою поліпшення умов роботи особового складу РВ розглянути пи-
тання щодо можливості розширення робочих місць для співробітників слід-
чого відділу РВ. Керівництвом РВ підібрано приміщення будівлі Державного 
казначейства (на 2-му поверсі) з достатньою кількістю службових приміщень. 

9. Пропонується створити дві групи швидкого реагування (ГШР)у скла-
ді трьох співробітників в групі з числа працівників сектору ДІМ, ППСМ (24 
співробітника).

10. Організувати роботу особового складу ГШР по 12 годин на зміну в 
режимі день-ніч-48 годин відпочинку. 

11. Створити слідчо-оперативну групу у складі: міліціонера-водія, слід-
чого, працівника оперативного підрозділу, експерта-криміналіста (при не-
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обхідності) та судово-медичного експерта (при необхідності), та додаткову 
слідчо-оперативну групу у складі: міліціонера-водія, слідчого, працівника 
оперативного підрозділу. 

12. Для роботи груп швидкого реагування та слідчо-оперативних груп 
необхідне виділення палива з розрахунку 15 л. дизпалива, або 25 л. скрапле-
ного газу на 12-ти годинну зміну роботи. 

13. Вказана реорганізація не передбачає введення додаткових посад, а 
може бути впроваджена за рахунок існуючого штату без скорочень посад. 

14. З метою організації належної роботи груп швидкого реагування 
(розгляд матеріалів протягом робочої зміни) направити до районної держав-
ної адміністрації, селищних та сільських рад листи щодо обладнання робо-
чих кабінетів для ГШР на зонах обслуговування (сигналізація, решітки, орг-
техніка, тощо). 

Начальник Нововодолазького РВ ГУМВС 
України в Харківській області 
підполковник міліції А.І. Бузовський

___

МВС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
17.08.2015 м. Харків № 1037

Про проведення з 18.08.2015 до 20.09.2015 експерименту
з упровадження нових форм і методів роботи в Нововодолазькому

РВ ГУМВС України в Харківській області

З метою вивчення ефективності нових форм і методів роботи з удо-
сконалення структури та діяльності органів внутрішніх справ Головного 
управління МВС України у Харківській області, на виконання вимог нака-
зу МВС України від 13.08.2015 № 972, протоколу наради МВС України від 
07.08.2015 

НАКАЗУЮ:

1. У період з 18.08.2015 до 20.09.2015 провести експеримент із упрова-
дження нових форм і методів роботи в Нововодолазькому РВ ГУМВС Укра-
їни в Харківській області (далі – експеримент).
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2. На період проведення експерименту затвердити Тимчасовий порядок 
роботи Нововодолазького РВ ГУМВС України в Харківській області (дода-
ток 1).

3. УДАІ (Швидкій І.І.), НДЕКЦ (Перлін С.І.), КЦ (Друченко В.О.) забез-
печити виділення для участі у проведенні експерименту: 4 працівників УДАІ 
ГУМВС України в Харківській області на службовому автотранспорті, двох 
експертів-криміналістів Науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру при ГУМВС України в Харківській області на службовому автотран-
спорті, працівника кінологічного центру ГУМВС України в Харківській об-
ласті.

4. Начальникові Нововодолазького РВ ГУМВС України в Харківській 
області Бузовському А.І.:

4.1. Розробити тимчасові функціональні обов’язки та алгоритм дій пра-
цівників, які залучені до проведення експерименту.

4.2. На період проведення експерименту забезпечити:
4.2.1. Організацію роботи задіяного до проведення експерименту особо-

вого складу, у тому числі приданих сил: 4 працівників УДАІ ГУМВС Укра-
їни в Харківській області, працівника кінологічного центру ГУМВС Украї-
ни в Харківській області, двох експертів-криміналістів Науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Харківській об-
ласті.

4.2.2. Контроль за дотриманням порядку експлуатації та зберіган-
ня переданого у розпорядження автотранспорту та використання паливно-
мастильних матеріалів.

5. Затвердити склад робочої групи з числа працівників ГУМВС Укра-
їни в Харківській області, представників громадських організацій та орга-
нів місцевого самоврядування (за згодою) для супроводження проведення 
експерименту, опрацювання та узагальнення пропозицій з цього питання, у 
тому числі щодо вирішення проблемних питань на всіх етапах його прове-
дення (додаток 2).

6. Штабу ГУМВС (Магда Ю.О., Поліщук С.О.): 
6.1. Забезпечити організацію роботи створеної для супроводження екс-

перименту робочої групи.
6.2. До 01.10.2015 надати до Експертної ради з питань захисту прав лю-

дини в системі органів внутрішніх справ та реформування відомства при 
МВС України звіт за результатами проведення експерименту. 

7. УКЗ (Іванчишин І.І.), Штаб (Магда Ю.О.), УГБ (Бірбасов С.І.), ВКМСД 
(Стеценко В.В.), ВПЗ УКЗ (Головчанський О.В.) до 18.08.2015 розробити план 
навчання працівників, задіяних до проведення експерименту, з питань засво-
єння алгоритмів дій у найбільш типових ситуаціях, порядку реагування на по-
відомлення про кримінальні правопорушення та інші події, застосування ад-
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міністративного законодавства, реагування на повідомлення про насильство в 
сім’ї, сімейні конфлікти, психологічної підготовки тощо, та забезпечити про-
ведення відповідних занять протягом усього періоду експерименту.

8. Заступникові начальника ГУМВС полковнику міліції Пахомову В.А., 
УМЗ (Гончаров В.Ю.), УФЗБО (Мисько В.Р.), АТГ (Партола О.В.), УІАЗ 
(Узлов В.Ю.), ВЗГ (Калмикова О.В.) організувати відповідно фінансове, 
матеріально-технічне, інформаційне супроводження експерименту.

9. Функції з координації дій органів і підрозділів, забезпечення ефектив-
ного проведення експерименту покласти на заступника начальника ГУМВС 
України в Харківській області – начальника міліції громадської безпеки пол-
ковника міліції Гузя В.А.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник
генерал-майор міліції                                                         А.А.Дмитрієв

___

Додаток 1
до наказу ГУМВС України в Харківській області від 17.08.2015 № 1037

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 
роботи Нововодолазького районного відділу ГУМВС України 
в Харківській області

1. Загальні положення

1.1. Тимчасовий порядок роботи Нововодолазького районного відділу 
ГУМВС України в Харківській області (далі – Тимчасовий порядок) розро-
блений на підставі п. 6.1 наказу МВС України від 13.08.2015 № 972 «Про 
проведення експерименту з упровадження нових форм і методів роботи в 
окремих міських, районних відділах ГУМВС України в Донецькій, Київ-
ській, Луганській, Харківській областях».

1.2. Тимчасовий порядок установлюється на період проведення експе-
рименту та поширюється на працівників, залучених до організації та прове-
дення експерименту. 

1.3. Працівники, залучені до проведення експерименту, діють у відпо-
відності до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових 
актів МВС України, ГУМВС України в Харківській області, у взаємодії з 
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іншими органами і підрозділами ГУМВС, підприємствами, організаціями 
та установами Харківської області.

1.4. Працівники, залучені до проведення експерименту, неухильно до-
тримуються Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та началь-
ницького складу органів внутрішніх справ України, затверджених наказом 
МВС України від 22.02.2012 № 155.

2. Чергові зміни

2.1. На період проведення експерименту територія Нововодолазького ра-
йону умовно розподіляється на 4 зони. Для реагування на повідомлення про 
правопорушення та інші події у відділі створюються 2 мобільні групи швидко-
го реагування з 3 працівниками у кожній. До складу кожної чергової зміни вхо-
дять 7 працівників: начальник зміни, 6 працівників груп швидкого реагування. 

2.2. Групи швидкого реагування формуються із працівників Нововодо-
лазького РВ, а саме: 3 працівників кримінальної міліції у справах дітей, 6 
– сектору дільничних інспекторів міліції, 7 – відділення патрульної служби, 
4 – групи конвойної служби, а також 4 працівників УДАІ ГУМВС України 
в Харківській області.

2.3. Закріплення груп швидкого реагування за адміністративними зона-
ми та розподіл особового складу по черговим змінам здійснюється наказом 
начальника районного відділу.

2.4. Чергові зміни несуть службу по 12 годин: з 08 год 00 хв до 20 хв 00 
хв та з 20 год 00 хв до 08 год 00 хв, згідно з графіком чергування, затвердже-
ним начальником районного відділу.

2.5. Начальником чергової зміни призначається особа із числа найбільш 
досвідчених керівників відділу, не нижче посади начальника сектору, який має 
досвід несення служби відповідальним по відділу, а саме: перший заступник 
начальника відділу, заступники начальника відділу, начальник штабу, началь-
ник сектору карного розшуку, заступник начальника слідчого відділення.

2.6. Старшим групи швидкого реагування призначається досвідчений 
працівник старшого або середнього начальницького складу.

2.7. Загальний контроль за роботою чергової зміни, сектору дільничних 
інспекторів міліції покладається на заступника начальника відділу – началь-
ника міліції громадської безпеки. 

3. Начальник чергової зміни:

3.1. Наділяється правами відповідального по відділу та виконує функ-
ції, передбачені підпунктами 4.13 – 4.15 Інструкції з організації діяльності 
чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направле-
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ної на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 
затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 № 181 (зі змінами, вне-
сеними наказами МВС від 13.08.2010 № 382, від 30.11.2011 № 882 та від 
19.10.2012 № 923).

3.2. Безпосередньо здійснює розстановку працівників у групи швидкого 
реагування. 

3.3. Здійснює постійний моніторинг криміногенної ситуації на терито-
рії обслуговування. У разі надходження повідомлень про кримінальні право-
порушення та інші події невідкладно організовує направлення на місце події 
групи швидкого реагування та надає вказівки щодо порядку їх дій. 

3.4. Залежно від оперативної обстановки, що складається, може залучи-
ти для допомоги основній групі швидкого реагування іншу групу швидкого 
реагування та дільничних інспекторів міліції, якщо це не призведе до пору-
шення графіку прийому громадян, за винятком учинення на території обслу-
говування тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень чи ін-
ших резонансних подій, або прибути на місце події особисто.

3.5. Після завершення чергування начальник чергової зміни розглядає 
надані старшими груп швидкого реагування та іншими нарядами рапорти 
про проведену роботу, узагальнює отриману інформацію та рапортом допо-
відає начальникові РВ про проведену черговою зміною роботу.

3.6. Вивчає надані старшими груп швидкого реагування матеріали про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події та приймає по ним одне 
з наступних рішень: погоджується з висновком та надає його начальникові 
РВ на затвердження, залишає їх для продовження розгляду групами швидко-
го реагування наступного чергування. В окремих випадках скеровує матері-
али начальникові РВ для направлення іншим виконавцям.

3.7. У разі виявлення в матеріалах ознак кримінального правопорушен-
ня вживає заходів відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного об-
ліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої нака-
зом МВС України від 19.11.2012 № 1050 (зі змінами, внесеними наказами 
МВС від 05.03.2013 № 215, від 01.04.2013 № 326).

3.8. Може передавати матеріали, за якими не було прийнято рішення, 
для виконання іншому начальникові чергової зміни лише за письмовою ре-
золюцією начальника РВ.

4. Групи швидкого реагування чергової зміни:

4.1. За вказівками начальника чергової зміни забезпечують оператив-
не реагування на отримані повідомлення про кримінальні правопорушен-
ня та інші події; у разі надходження декількох повідомлень перевага пер-
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шочергового реагування надається повідомленню, яке потребує невід-
кладного вирішення.

4.2. При прибутті на місце події з’ясовують обставини; свідків; прикме-
ти осіб, які учинили правопорушення, вживають заходів щодо їх затримання 
по «гарячих слідах», про що негайно інформують начальника чергової зміни. 

4.3. До приїзду слідчо-оперативної групи забезпечують охорону місця 
події, вживають заходів щодо збереження можливих слідів учинення право-
порушення.

4.4. У разі необхідності поступають у тимчасове розпорядження стар-
шого слідчо-оперативної групи.

4.5. У разі отримання (виявлення) даних про інше правопорушення за-
безпечують упродовж свого чергування їх належну реєстрацію, повне та все-
бічне вивчення інформації, збір необхідних матеріалів, складання протоколів 
про адміністративні правопорушення, оформлюють офіційні застереження, 
проводять профілактичні бесіди тощо. 

4.6. Окрім реагування на повідомлення про правопорушення та інші по-
дії, за вказівками старшого зміни здійснюють: патрулювання закріпленої 
зони з метою попередження правопорушень; спілкування з населенням з ме-
тою виявлення даних про правопорушення; заходи контролю за дотриман-
ням правил дорожнього руху, додержанням правил адміністративного нагля-
ду; виявлення злочинів; надання необхідної інформації громадянам тощо.

5. Організація обслуговування адміністративних дільниць:

5.1. У період проведення експерименту працівники сектору дільничних 
інспекторів міліції в кількості 6 осіб (заступник начальника сектору – 1, стар-
ший інспектор дозвільної системи – 1, старші дільничні (дільничні) інспек-
тори міліції – 4):

здійснюють щоденний прийом громадян у населених пунктах району, а та-
кож у сільських радах згідно з затвердженими начальником відділу графіками;

проводять зустрічі з представниками органів місцевої влади та органів 
місцевого самоврядування, здійснюють виступи в трудових колективах, на-
вчальних закладах тощо, у ході яких вивчають загальний рівень безпеки на 
адміністративній дільниці;

про результати проведеної роботи щоденно рапортом інформують на-
чальника сектору дільничних інспекторів міліції для підготовки узагальне-
ної доповіді керівництву відділу, а також надання інформації до координа-
ційної групи (до штабу відділу) для узагальнення, аналізу та визначення за-
вдань структурним підрозділам відділу. 

5.2. Унесення змін до графіків планового прийому громадян дозво-
ляється лише з письмового дозволу начальника відділу за наявності над-
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звичайних обставин або вчинення на території обслуговування тяжких 
та особливо тяжких кримінальних правопорушень чи інших резонансних 
подій.

5.3. Прийом громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором 
міліції повинен складати не менше як 15 годин у тиждень. У рамках прийо-
му громадян дільничний (старший дільничний) інспектор міліції здійснює 
функції працівника дозвільної системи.

6. Організація роботи за іншими напрямами службової 
діяльності

6.1. Організація роботи та загальне керівництво підрозділами адміні-
стративного забезпечення відділу (сектор кадрового забезпечення, сектор фі-
нансового забезпечення та бухгалтерського обліку, канцелярія, обслуговую-
чий персонал та охорона, інженери зв’язку) протягом експерименту здійсню-
ється керівником РВ, який визначений відповідальним за організацію кадро-
вого забезпечення.

6.2. На період проведення експерименту:
6.2.1. Наказом начальника відділу створюється координаційна група з 

5 працівників: начальник штабу – керівник групи; працівник міліції громад-
ської безпеки, інформаційно-аналітичного забезпечення, державної автомо-
більної інспекції, зв’язків із громадськістю. 

6.2.2. До роботи у відділі залучаються 2 експерти-криміналісти Науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в 
Харківській області на службовому автотранспорті, які забезпечуються до-
пуском до керування службовим автомобілем.

6.2.3. Запроваджується обов’язкове позмінне чергування експерта-
криміналіста у складі слідчо-оперативної групи відділу на закріпленому 
автомобілі. Виїзд на місце події слідчо-оперативної групи здійснюється на 
службовому автомобілі, закріпленому за експертами.

6.2.4. Забезпечується чергування інспектора-кінолога та можливість 
його доставки на місце події відповідним транспортом.

6.3. Режим роботи слідчо-оперативної групи визначається відповідно до 
вимог наказу МВС України від 22.10.2012 № 940 (зі змінами). 

Т.в.о. начальника штабу ГУМВС 
України в Харківській області
підполковник міліції                                                          Ю.М.Чепенко

___
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Додаток 2
до наказу ГУМВС України в Харківській області 17.08.2015 № 1037

СКЛАД
робочої групи ГУМВС України в Харківській області з організації 
та проведення експерименту, започаткованого в Самбірському 
МВ ГУМВС України у Львівській області, у Нововодолазькому 
РВ ГУМВС України в Харківській області

Керівник робочої групи – полковник міліції Гузь Віталій Анатолійо-
вич, заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС 
України в Харківській області.

Заступник керівника робочої групи – полковник міліції Поліщук Сер-
гій Олександрович, заступник начальника – начальник оперативного відді-
лу штабу ГУМВС.

Члени робочої групи:
підполковник міліції Бузовський Андрій Іванович, начальник Нововодо-

лазького РВ ГУМВС;
підполковник міліції Чайка Олег Анатолійович, заступник начальника 

УГБ ГУМВС;
лейтенант міліції Сенюг Олексій Іванович, інспектор ДПС УДАІ 

ГУМВС;
підполковник міліції Стеценко Вікторія Володимирівна, т.в.о. начальни-

ка ВКМСД ГУМВС; 
полковник міліції Смирнов Георгій Володимирович, заступник началь-

ника НДЕКЦ при ГУМВС;
підполковник міліції Пірятін Володимир Сергійович, начальник тренін-

гового центру ГУМВС;
підполковник міліції Атрєп’єв Руслан Іванович, помічник коменданта 

гарнізону ГУМВС;
майор міліції Ушакова Анна Василівна, психолог ВПЗ УКЗ ГУМВС;
лейтенант міліції Гончаров Віталій Юрійович, начальник УМЗ ГУМВС; 
майор міліції Радченко Валерій Іванович, заступник начальника АТГ 

ГУМВС; 
підполковник міліції Ляшенко Олександр Валентинович, перший за-

ступник начальника – начальник слідчого відділення Нововодолазького РВ 
ГУМВС;

старший лейтенант міліції Новцов Дмитро Олексійович, інспектор ВЗГ 
ГУМВС.
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Функції робочої групи
1. Здійснює постійне супроводження проведення в Нововодолазькому 

РВ ГУМВС України в Харківській області експерименту, започаткованого в 
Самбірському МВ ГУМВС України у Львівській області.

2. Координує дії працівників органів і підрозділів ГУМВС, задіяних 
до проведення експерименту.

3. Забезпечує постійний моніторинг ходу проведення експеримен-
ту; збір, узагальнення, щоденний аналіз результатів його проведення; ви-
значення проблемних питань та шляхів їх вирішення, у тому числі щодо 
удосконалення порядку оперативного реагування на повідомлення про 
правопорушення та інші події; алгоритму дій працівників на місці вчи-
нення правопорушення та інших подій; порядку навчання працівників, 
залучених до реагування на повідомлення, їх психологічної підготовки 
тощо.

4. Надає практичну допомогу Нововодолазькому РВ ГУМВС у вирішен-
ні проблемних питань.

5. У разі необхідності ініціює перед начальником ГУМВС питання щодо 
збільшення (зменшення) кількості особового складу, залученого до прове-
дення експерименту. 

6. Контролює дотримання планів навчання працівників чергових змін, 
залучених до проведення експерименту.

7. Із застосуванням методів гласного та негласного контролю встанов-
лює дотримання керівництвом Нововодолазького РВ та працівниками черго-
вих змін порядку проведення експерименту.

8. Щопонеділка (у разі необхідності – негайно) готує та доповідає на-
чальникові ГУМВС інформацію про хід проведення експерименту, позитив-
ні результати, проблемні питання, їх причини та шляхи їх усунення.

9. В ініціативному порядку вносить пропозиції щодо удосконалення 
форм та методів роботи щодо реагування на повідомлення про правопору-
шення та інші події.

10. Щовівторка, починаючи з 25.08.2015, до 10 год 00 хв готує та на-
дає начальнику ГУМВС та до Головного штабу МВС інформацію, підготов-
лену за формою, установленою наказом МВС від 13.08.2015 № 972, інфор-
мацію про результати проведення експерименту із зазначенням позитивних 
досягнень, характерних прикладів несення служби, запобігання правопору-
шенням та їх розкриття, надання послуг населенню, а також проблемних пи-
тань, що виникають в організації проведення експерименту і потребують 
розв’язання на рівні МВС.

11. До 01.10.2015 готує та подає начальникові ГУМВС, до Головно-
го штабу МВС, до Експертної ради з питань дотримання прав людини 
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та реформування органів внутрішніх справ при МВС звіт про результа-
ти проведення експерименту.

12. Керівник робочої групи – розподіляє обов’язки між членами робо-
чої групи, організовує її роботу та взаємодію з іншими органами і підроз-
ділами ГУМВС та відомствами; координує та контролює діяльність членів 
робочої групи, заслуховує звіти про їх роботу, оцінює її ефективність; роз-
глядає пропозиції членів робочої групи щодо порядку проведення експери-
менту; забезпечує підготовку за встановленою формою звітності інформа-
ції інформацію про хід проведення експерименту, доповідає її начальникові 
ГУМВС та забезпечує направлення до МВС у визначені терміни; за необхід-
ністю має право залучати до роботи у групі працівників інших органів і під-
розділів ГУМВС.

13. Заступник керівника робочої групи – у період відсутності керівника 
робочої групи виконує його обов’язки; здійснює щоденний моніторинг ходу 
проведення експерименту, доповідає проблемні питання керівникові робо-
чої групи; здійснює перевірки ходу проведення експерименту шляхом ви-
їзду до РВ, надає учбові завдання з метою вивчення ефективності роботи 
груп швидкого реагування; веде наглядову справу, у якій накопичує докумен-
ти, пов’язані з проведенням експерименту; забезпечує підготовку на підста-
ві даних УІАЗ, чергової частини штабу ГУМВС, Нововодолазького РВ, чле-
нів робочої групи ГУМВС щоденної та щотижневої звітності про хід прове-
дення експерименту, її доповідь керівникові робочої групи та направлення 
до МВС України.

14. Представники структурних підрозділів ГУМВС: організовують 
проведення експерименту за напрямками діяльності; контролюють повно-
ту, своєчасність та якість виконання поставлених завдань, у тому числі 
шляхом виїзду до РВ; щоденно доповідають керівникові групи про викона-
ну роботу та проблемні питання, уносять пропозиції щодо удосконалення 
роботи учасників експерименту; документи, пов’язані з проведенням екс-
перименту, направляють до штабу ГУМВС для долучення до контрольно-
наглядової справи.

15. Представники УКЗ у взаємодії з іншими структурними підрозділами 
ГУМВС: готують тематику та графіки проведення занять відповідно до роз-
робленої МВС України методики, доводять їх до відома виконавців; органі-
зовують та контролюють процес навчання особового складу, задіяного у про-
веденні експерименту, та їх психологічне забезпечення; щопонеділка (у разі 
необхідності – невідкладно) рапортом доповідають керівникові робочої гру-
пи про проведену за тиждень роботу, проблемні питання та пропозиції щодо 
їх вирішення.

16. Представники ВЗГ забезпечують фото-, відеофіксацію проведення 
експерименту, розміщення інформації у ЗМІ, доведення до відома населення, 
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підготовку та надання зазначених матеріалів до МВС, інших зацікавлених ві-
домств; підготовку фотоматеріалів та відеофільму про проведення експери-
менту для їх демонстрації під час наради з питань підведення підсумків про-
ведення експерименту.

Т.в.о. начальника штабу ГУМВС 
України в Харківській області
підполковник міліції                                                         Ю.М. Чепенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Нововодолазького РВ ГУМВС
України в Харківській області 
підполковник міліції           
                                                А.І. Бузовський
«___» __________2015

___

ПЛАН-ЗАВДАННЯ
Чергування груп швидкого реагування № 1 (позивний – Водолага, 17),

№ 2 (позивний – Водолага, 18) на період з 08-00 14.09.2015 до 20.00 
14.09.2015 р.

3
п/п Зміст запланованого заходу Відм. про 

виконання
1 Забезпечити оперативне обслуговування звернень 

громадян,
що надійшли до РВ, згідно вказівок чергового по РВ.

2 Перевірити за місцем мешкання підоблікових осіб;
Адміннаглядних – 0
Раніше судимих осіб (в.т.ч. особи, які формально 
підпадають під адміннагляд) – 3;
Власників зброї – 3;
Умовно засуджених – 4.
Наркоманів – 1
Насильників в сімї – 2
Неблагополучні сімї -1.

3 Забезпечити приводи громадян (за необхідністю):

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ РЕФОРМУВАННЯ ОВС
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4 Виявлення та попередження адміністративних 
правопорушень -

5 Вручення буклетів
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

6 Інші:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Начальник штабу Нововодолазького РВ
капітан міліції                                                                             С.А. Обіда

___

Начальникові Нововодолазького РВ ГУМВС
України в Харківській області 
підполковнику міліції 
Бузовському А.І.

РАПОРТ

Доповідаю Вам, що мною спільно з інспекторами групи швидкого 
реагування № ____, _______________________________________________
_________________________________________________________________ 
на автомобілі «Ніва-Шевроле», держ. № __________________              
в період часу з ____ год. __.__.2015 по __.__. год. __.__. 2015 р., здійснювалося 
несення служби в групі швидкого реагування.

За час несення служби проведено наступну роботу:
1. Здійснено виїздів на місце пригоди: ______;
2. Розглянуто матеріалів ЖЄО : _______________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

із них:
2.1 – списано до справи (№№ ЖЄО, дата) : ________________________

________________________________________________________________;
2.2 – направлено до інших підрозділів (№№ ЖЄО, дата):____________

________________________________________________________________; 
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2.3 – складено адміністративних протоколів (№№ ЖЄО, дата, ст.ст. КУпАП):
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

2.4 – передано на розгляд наступній зміні (причини) (№№ ЖЄО, дата):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

2.5 – отриманих на доопрацювання (№№ ЖЄО, дата): ______________
_________________________________________________________________

2.6 – передано матеріалів до СВ (№№ ЖЄО, дата): _________________
________________________________________________________________;

2.7  – розкрито злочинів (№№ ЖЄО, дата): ________________________
________________________________________________________________;

2.8  – повідомлено про явку в СВ (П.І.Б., адреса) ___________________
_________________________________________________________________

3. Складено адміністративних протоколів /без реєстрації в ЖЄО/ (ч. 
ст. КУпАП; П.І.Б., порушника) ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Перевірено за місцем мешкання:
– Адміннаглядних (П.І.Б., адреса): _______________________________

_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Виявлено порушень адміннагляду (П.І.Б., адреса): ________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Раніше судимих осіб (П.І.Б., адреса): ___________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Власників зброї та спецзасобів (П.І.Б., адреса): ___________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Умовно засуджених (П.І.Б., адреса): ____________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Наркоманів (П.І.Б., адреса): ___________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Насильників в сім’ї (П.І.Б., адреса): _____________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ РЕФОРМУВАННЯ ОВС



– Перевірено адреси розшукуваних (адреса П.І.Б.): _________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

– Здійснено супровід психічно хворих – __________________________;
– Забезпечено конвоювання осіб – _______________________________;

_________________________________________________________________
5. Забезпечувалася охорона громадського порядку:

_________________________________________________________________
________________________________________________________________;

6. Виконано інші завдання:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Старший ГШР № ___
________ міліції  ___________                _____________________________
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ЗВІТ
про результати проведення експерименту

із упровадження нових форм і методів роботи
в Нововодолазькому районному відділі Головного 

управління МВС України в Харківській області 

18 серпня – 20 вересня 2015 року

На виконання наказу Міністерства внутрішніх справ України від 
13.08.2015 № 972 «Про проведення експерименту з упровадження нових 
форм і методів роботи в окремих міських, районних відділах ГУМВС Укра-
їни в Донецькій, Київській, Луганській, Харківській областях» у період з 
18.08.2015 по 20.09.2015 у Нововодолазькому районному відділі Головного 
управління України в Харківській області (далі – Нововодолазький РВ) про-
ведено експеримент із упровадження нових форм і методів роботи.

І. Характеристика району

Площа Нововодолазького району Харківської області становить 1183 
кв. км, чисельність населення 33,3 тис. громадян, з них 13,5 тис. (40,3%) 
мешкають у районному центрі – смт Нова Водолага. Щільність населення 31 
чоловік на 1 кв. км.

Адміністративно-територіальний устрій району: 2 селища міського 
типу, 58 сільських населених пунктів, які об’єднані у 2 селищні та 13 сіль-
ських рад.

На території району діють 7 промислових та 67 сільськогосподарських 
підприємств, 49 закладів освіти, 34 установи Міністерства охорони здоров’я, 
144 заклади культури. 

Середньомісячна заробітна плата по району становить 2,4 тис. грн. при 
середній по області 3,1 тис. грн. 

ІІ. Організаційні заходи

З метою проведення експерименту здійснено комплекс заходів.
Вивчено досвід Самбірського РВ (з обслуговування м. Самбір та Сам-

бірського району) ГУМВС України у Львівській області.
Проведено робочу зустріч керівництва ГУМВС України в Харківській 

області з головою Нововодолазької районної державної адміністрації, Но-
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воводолазької районної ради, ректором Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ з питань організації та проведення експерименту.

На підставі наказу МВС України від 13.08.2015 № 972 видано наказ 
ГУМВС від 17.08.2015 №1037 з питань організації та проведення експери-
менту.

Розроблено Тимчасовий порядок роботи Нововодолазького РВ ГУМВС 
України в Харківській області в умовах експерименту.

З метою супроводження проведення експерименту, вирішення проблем-
них питань на всіх етапах його проведення створено робочу групу ГУМВС 
України в Харківській області, а також робочу групу Нововодолазького РВ.

До Нововодолазького РВ додатково виділено придані сили, а саме: 4 
працівника УДАІ на службовому автотранспорті, 2 експерти-криміналісти 
Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС на 
службовому автотранспорті, працівника кінологічного центру ГУМВС.

Розроблено тимчасові функціональні обов’язки та алгоритм дій праців-
ників, які залучені до проведення експерименту.

Підготовлено план навчання працівників, задіяних до проведення екс-
перименту, та протягом всього періоду проводилося їх навчання, передусім з 
питань засвоєння алгоритмів дій у найбільш типових ситуаціях, порядку ре-
агування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, 
застосування адміністративного законодавства, реагування на повідомлення 
про насильство в сім’ї, сімейні конфлікти, з питань психологічної підготовки 
тощо. До проведення занять залучався викладацький склад Харківського На-
ціонального університету внутрішніх справ.

14.08.2015 керівництвом ГУМВС України в Харківській області здій-
снено виїзд до Нововодолазького РВ та перевірено готовність до проведен-
ня експерименту.

Напередодні експерименту серед мешканців району розповсюджува-
лись спеціально виготовлені брошури (виготовлено 3 тис. екземплярів). 

18.08.2015 проведено презентацію проекту у смт Нова Водолага за 
участю голови експертної ради МВС Захарова Є.Ю., керівництва ГУМВС 
України в Харківській області, Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ, Нововодолазького РВ, керівників районної дер-
жавної адміністрації районної, селищних та сільських рад, представни-
ків громадськості, підприємців та мешканців району. В ході цих заходів 
присутнім для більш наглядного доведення суті та мети експерименту 
продемонстровано відеосюжет про проведення експерименту у Самбір-
ському МВ, а також спеціально підготовлені графічні матеріали (слайди-
презентацію).

У цей же день на площі перед будівлею райдержадміністрації прове-
дений інструктаж чергових змін, груп швидкого реагування, дільничних ін-
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спекторів міліції, слідчо-оперативних груп та інших нарядів Нововодолазь-
кого РВ. Інформація про старт експерименту розміщена у засобах масової ін-
формації та доведена до населення.

Фінансове та матеріально-технічне супроводження експерименту.
Для закріплення за групами швидкого реагування відповідно до розпо-

ділу МВС України майна УМВС на Південній залізниці отримано 2 автомо-
білі CHEVROLET Niva. Крім цього наказом ГУМВС за Нововодолазьким 
РВ закріплено третій автомобіль аналогічної марки. Проведено технічне об-
слуговування автотранспорту, його поточний ремонт та ребрединг (обладна-
но кольорографічними схемами – аналогічними нарядам патрульної поліції). 
Виконано поточний ремонт автомобіля ВАЗ, задіяного для виїзду слідчо-
оперативної групи райвідділу.

Згідно з поданою заявкою з фондів МВС України отримано 1600 літрів 
бензину.

Освоєно 352 тис. грн. коштів, виділених МВС України, а саме: 46 тис. 
грн. на ремонт автотранспорту, 180 тис. грн. на забезпечення зв’язку між 
групами швидкого реагування; 34,6 тис. грн. на поясне спорядження та гар-
нітуру єдиного зразку; 19,6 тис. грн. для придбання канцтоварів та інших 
витратних матеріалів; 6,0 тис. грн. – відеореєстраторів, 16,6 тис. грн. – GPS-
навігаторів та їх налаштування. Передано до РВ автомобільні радіостанції 
загальною вартістю 30 тис. грн.

ІІІ. Практична фаза
На період проведення експерименту територію району умовно роз-

поділено на 4 зони, з урахуванням криміногенної обстановки, соціально-
економічної характеристики, чисельності мешканців конкретних населе-
них пунктів та наявної інфраструктури. Для реагування на повідомлення про 
правопорушення та інші події створено 2 мобільні групи швидкого реагуван-
ня по 3 працівника в кожній, в розрахунку – по 2 зони на 1 групу. Групи несли 
службу по 12 годин та постійно перебували в активній фазі.

Старшим групи швидкого реагування призначався досвідчений праців-
ник старшого або середнього начальницького складу, у тому числі жінки.

Керування групами швидкого реагування здійснювалося старшим зміни, 
який визначався з числа найбільш досвідчених керівників відділу з досвідом 
несення служби відповідальним по відділу, а саме: перший заступник началь-
ника відділу, заступники начальника відділу, начальник штабу, начальник сек-
тору карного розшуку, заступник начальника слідчого підрозділу.

Загальний контроль за роботою чергової зміни, сектору дільничних ін-
спекторів міліції здійснював заступник начальника відділу – начальник мілі-
ції громадської безпеки.

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
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На період експерименту було передбачене позмінне чергування 
експерта-криміналіста у складі слідчо-оперативної групи відділу на закрі-
пленому автомобілі, а також чергування інспектора-кінолога та можливість 
його доставки на місце події.

З метою забезпечення ефективного використання робочого часу наря-
дами ГШР, розроблено бланк плану-завдання на зміну, до якого кожному на-
ряду визначались та вписувались до бланку конкретні завдання, з урахуван-
ням криміногенної ситуації, кількості нерозглянутих матеріалів за попере-
дню зміну, необхідності відвідування підоблікових осіб, проблемних сімей, 
навчальних закладів, здійснення приводу осіб, доставлення з віддалених на-
селених пунктів свідків, вручення повісток, забезпечення громадського по-
рядку, зокрема під час масових акцій, тощо. Виходячи з конкретного плану 
завдання визначався маршрут патрулювання окремої ГШР на зміну. 

Кожний наряд ГШР був забезпечений списками усіх підоблікових осіб 
(в окремих папках), які мешкають в зонах обслуговування, з метою їх відпра-
цювання протягом зміни згідно з планом-завдання.

Протягом проведення експерименту здійснювався постійний моніто-
ринг криміногенної ситуації на території району. У разі надходження повідо-
млень про кримінальні правопорушення та інші події, на місце невідкладно 
направлялась найближча група швидкого реагування.

Місце розташування груп швидкого реагування постійно відстежува-
лось за допомогою встановленої в райвідділі та на службових автомобілях 
системи GPS-навігації з відображення місця знаходження на електронній 
карті.

У залежності від оперативної обстановки та кількості повідомлень, для 
допомоги основній групі залучалася інша група швидкого реагування, на-
правлялась СОГ, наряд ДСО, виїжджали старший зміни, дільничні інспекто-
ри міліції або інші працівники РВ.

Старші зміни особисто виїжджали на місця вчинення тяжких та особли-
во тяжких кримінальних правопорушень і резонансних подій.

Для звіту про результати роботи за зміну розроблено формалізований 
рапорт. 

Щодоби, після завершення чергування, начальник чергової зміни розгля-
дав надані старшими груп та іншими нарядами рапорти (підготовлені за вста-
новленою формою) про проведену роботу, рапортом доповідав керівництву 
(начальникові та заступнику начальника РВ) Нововодолазького РВ про про-
ведену черговою зміною роботу; вивчав надані старшими груп матеріали про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події, приймав за ними рішення.

У разі відсутності повідомлень, групи швидкого реагування діяли згідно 
із планом – завданням (затверджувалась та видавалось кожній ГШР на кож-
ну зміну), а саме: патрулювали зону обслуговування з метою профілактики 
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правопорушень та виявлення злочинів; спілкувалися з населенням з метою 
одержання даних про правопорушення; здійснювали заходи контролю за до-
триманням правил дорожнього руху, правил адміністративного нагляду; на-
давали правову та іншу інформацію громадянам; проводили профілактичну 
роботу серед підоблікових осіб, серед неповнолітніх у шкільних та інших за-
кладах тощо, відвідували власників зброї тощо, здійснювали збір матеріалів 
за повідомленнями, у тому числі що надійшли за попередні зміни, однак не 
повністю були відпрацьовані.

По завершенню зміни керівництвом Нововодолазького РВ оцінювалась 
повнота виконаних завдань та ефективність роботи протягом всієї зміни, у 
тому числі шляхом порівняння даних системи GPS-навігації та даних, внесе-
них працівником до рапорту. Ефективність роботи кожного окремого праців-
ника враховувалась при визначені розміру преміювання, що стало стимулом 
для працівників належно виконувати свої обов’язки та доручену ділянку ро-
боти, у тому числі навчатись та опановувати невластиві для себе (раніше, до 
експерименту) функції.

Для оперативної підготовки матеріалів, економії ресурсів на території 
району за сприяння керівників органами місцевого самоврядування створе-
ні обладнані комп’ютерною технікою «міні-офіси», в яких оформлювались 
матеріали правопорушення. Працівники ГШР мають цілодобовий доступ до 
цих приміщень – тому після кожного повідомлення про правопорушення від-
сутня потреба групі швидкого реагування повертатись до райвідділу для під-
готовки цих матеріалів.

На час експерименту суттєво змінено форми роботи дільничних інспек-
торів міліції. Працівники сектору дільничних інспекторів міліції здійснюва-
ли прийом громадян у різних населених пунктах району, а також у сільських 
радах згідно з затвердженими начальником РВ графіками; проводили зустрі-
чі з представниками органів місцевої влади та органів місцевого самовряду-
вання, здійснювали виступи в трудових колективах, навчальних закладах, у 
ході яких вивчали загальний рівень безпеки у населених пунктах; у рамках 
прийому громадян працівники сектору дільничних інспекторів міліції також 
здійснювали функції працівника дозвільної системи.

ІV. Результати роботи
за час проведення експерименту
•	До Єдиного обліку зареєстровано 430 (у аналогічний період минуло-

го року 349, +23%) повідомлень, що становить 12,6 в середньому за добу. З 
них 2/3 (239 із 430) не містили ознак кримінального правопорушення. Най-
більша кількість повідомлень стосувалася крадіжок (73), у т.ч. з житла (25), 
сварок (62), у т.ч. сімейних (18), фактів нанесення тілесних ушкоджень (14), 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ



198

дорожньо-транспортних подій та порушень правил дорожнього руху (11). 
Переважна більшість правопорушень була вчинена на території районного 
центру – смт Нова Водолага (174 із 430; або 40,5%).

•	Здійснено виїздів:
366 – групами оперативного реагування (10-11 за добу або 5 – за зміну);
97 – СОГ (за добу 3).
•	Під час експерименту приділялась увага оперативному розгляду 

повідомлень, збиранню матеріалів у добу надходження звернення з метою 
недопущення тяганини. Із 430 повідомлень станом на 20.09.2015 прийнято 
рішення по 365 матеріалах (85%):

110 – інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
з них 90 (торік 49) – без знятих з обліку;

255 – розглянуто згідно із Законом «Про звернення громадян», у т.ч.:
по 75 матеріалах – складено 77 (торік 22) протоколів про адміністратив-

ні правопорушення;
65 матеріалів залишилися на стадії розгляду.

V. Характерні приклади несення служби
У звичайних умовах слідчо-оперативна група перебувала у смт Нова Во-

долага – у приміщенні райвідділу та очікувала на повідомлення про правопо-
рушення. У зв’язку із знаходженням окремих населених пунктів на відстані 
до 40 км від районного центру, не у всіх випадках забезпечувалося своєчас-
не прибуття на місце злочину.

В умовах експерименту групи швидкого реагування знаходилися у різ-
них частинах району, що дозволило значно скоротити час прибуття на міс-
це події.

Так оперативне прибуття групи на виклик дозволило попередити злочи-
ни. Як приклад, 24.09.2015 до чергової частини Нововодолазького РВ звер-
нувся місцевий житель, який повідомив, що невідомі особи викрали з пасо-
вища велику рогату худобу (2-х бичків). Група швидкого реагування прибула 
на місце події за 4 хв, оперативно опитала населення та організувала пошу-
кові заходи. Застосований службовий собака вказав напрямок руху викраде-
них тварин. Бички були знайдені на відстані 5 км від села поблизу автотраси 
«Харків – Красноград – Перещепіно». Завдяки мобільності нарядів зловмис-
нику не вдалося довести злочинний намір до кінця. Він залишив викрадену 
худобу та ймовірно скрився на заздалегідь підготовленому автотранспорті, 
на якому планував вивезти тварин. 

Аналогічний випадок мав місце 22.08.2015. О 10 год 00 хв до чергової 
частини Нововодолазького РВ зателефонував мешканець с. Рокитне Новово-
долазького району, та повідомив про те, що у нього викрали ємність для води 
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об’ємом 500 літрів вагою 183 кг, яка знаходилась у дворі його домоволодін-
ня. О 10 год 15 хв на місце події прибула група швидкого реагування, та по 
«гарячих» слідах було затримано 3 осіб, які вчинили вказане правопорушен-
ня, а саме було затримано неповнолітніх: мешканців м. Харкова Т. та М., а 
також мешканця с. Рокитне О. Зазначених осіб було опитано у присутнос-
ті батьків. На місце події викликано СОГ. Викрадене вилучено та поверну-
то власнику. 27.08.2015 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

19.08.2015 о 21 год 25 хв до чергової частини Нововодолазького РВ на-
дійшла заява від гр. С., мешканки смт Нова Водолага про те, що 19.08.2015 
о 14 год 00 хв з території дачного домоволодіння в смт Нова Водолага неві-
домі особи скоїли крадіжку 2-х металевих кутників довжиною 2 метри. Гру-
пою швидкого реагування по «гарячих слідах» у скоєнні вказаного правопо-
рушення викрито мешканців смт Нова Водолага Б. та З. Викрадене вилучено 
та повернуто власниці під розписку. Матеріал передано до слідчого підроз-
ділу та внесено до ЄРДР.

25.08.2015 о 19 год 00 хв до чергової частини Нововодолазького РВ по 
телефону надійшло повідомлення від гр. С., мешканки с. 2-га Старовірівка, 
про те, що 25.08.20015 до неї зателефонував її син та повідомив, що він зна-
ходиться на зупинці транспорту та в нього викрали мобільний телефон «Ал-
катель 5035 D». Працівники ГШР 25.08.2015 о 19 год 10 хв прибули на міс-
це події, з’ясували обставини та в ході пошукових заходів затримали гр. К., 
мешканця Нововодолазького району, який вчинив вказаний злочин. Речовий 
доказ (мобільний телефон ) вилучено.

20.09.2015 до чергової частини РВ по телефону надійшло повідомлення 
гр-ки С. про те, що невстановлені особи з території її домоволодіння в смт 
Нова Водолага викрали газовий балон, металеву огорожу, металеві труби до-
вжиною два метри, пральну машинку. На місце виїхала ГШР та в ході розшу-
кових заходів, проведення по дворових обходів встановлено, що вказану кра-
діжку скоїли неповнолітні мешканці смт Нова Водолага М., учень 8-го класу 
ЗОШ № 1, Т., учень 7-го класу ЗОШ № 3, Ф., учень 7-го класу Нововодолазь-
кого ліцею. Неповнолітні опитані у присутності своїх батьків та дали прав-
диві свідчення щодо вчинення злочину.

28.08.2015 о 10 год 40 хв надійшло повідомлення від 64–річної мешканки 
с.Палатки Нововодолазького району, про викрадення металевої рейки вагою 
близько 40 кг з подвір’я її домоволодіння. О 10 год 50 хв на місце прибула гру-
па швидкого реагування, яка «по гарячих слідах» затримала 49-річного жителя 
с. Палатки. Речовий доказ вилучено і повернуто власниці. Відносно правопо-
рушника складено адмінпротокол за ст. 51 КУпАП (дрібна крадіжка).

В ході реагування на повідомлення, спілкуючись із населенням, пра-
цівники груп реагування отримали від громадян не одне повідомлення 
про осіб, причетних до протиправної діяльності. Так, 21.08.2015 о 17 год 
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25 хв групою швидкого реагування, в ході виконання доручення слідчого по 
кримінальному провадженню № 12015220390000527, відкритого за фактом 
обвалу 20.08.2015 глиби піску, під яким загинула малолітня дитина, під час 
проведення подворового обходу та опитування населення, отримано інфор-
мацію щодо осіб, які займалися незаконним відбором піску з несанкціоно-
ваного кар’єру поблизу вул. Петровського смт Нова Водолага, ними вияви-
лися мешканці смт Нова Водолага Х. та К., які використовували екскаватор 
– державний номерний знак 00531 АХ та автомобіль «КАМАЗ» 5511 – дер-
жавний номерний знак 012-46 ХА. Матеріали направлені до слідчого відді-
лу для перевірки в ході досудового розслідування в рамках вказаного кримі-
нального провадження. 

Негайне реагування ГШР на повідомлення про зникнення дітей до-
зволило оперативно встановлювати їх місцезнаходження. Наприклад, 
09.09.2015 о 21 год 45 хв надійшло повідомлення громадянки М., про те що 
її онука 2003 р.н. о 6 год. 45 хв. пішла на навчання до санітарно-навчального 
комплексу та до цього часу не повернулася. На місце події виїхала ГШР. 
Встановлено прикмети зниклої, отримано фотокартку. До пошукових захо-
дів задіяно: ГШР-1; ГШР-2; працівників СОГ, КМСД. Дівчинку виявлено на 
спортивному майданчику в смт Нова Водолага та опівночі супроводжено до 
місця мешкання – до бабусі, яка є опікуном дитини. З неповнолітньою про-
ведено бесіду виховного характеру. 

Взаємодія з населенням, результати впровадження «Соmmunity 
policing». 

В умовах проведення експерименту групи швидкого реагування, у час, 
вільний від реагування на повідомлення про правопорушення, спілкували-
ся з населенням, адміністраціями шкільних закладів, батьківськими коміте-
тами, що сприяло підвищенню довіри населення до працівників Нововодо-
лазького РВ. Як результат, люди стали частіше звертатися до міліції та пові-
домляти про правопорушення.

Наприклад, 04.09.2015 о 16 год 30 хв до чергової частини Нововодо-
лазького РВ надійшло повідомлення заступника голови Нововодолазької ра-
йонної державної адміністрації Кузьоменського О. Б. та директора Старові-
рівської загальноосвітньої школи Соловйової О. Г. про те, що батьки учени-
ці 6-го класу Ч. вчиняють фізичне насильство (ЄО 2532). На місце події виї-
хала ГШР. Відносно батьків неповнолітньої складено адміністративні прото-
коли за ст 184 та ст 172-2 КУпАП, а також проведено профілактичну бесіду.

За повідомленнями громадян притягнуто до відповідальності осіб, які 
керували транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

27.08.2015 о 08 год 45 хв до чергової частини Нововодолазького РВ по 
телефону надійшло повідомлення громадянина про те, що 27.08.2015 в смт 
Нова Водолага на вул. Дзержинського невідома особа керує автомобілем 
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«Москвич» у стані алкогольного сп’яніння. Працівники ГШР виїхали на міс-
це події та виявили К., мешканця Нововодолазького р-ну, який в стані алко-
гольного сп’яніння керував автомобілем «Москвич» 2140, державний номер-
ний знак А 1705, що належить його матері. Правопорушення було припине-
не. Відносно правопорушника 27.08.2015 складено адміністративний прото-
кол АП 1 № 263812 за ст. 130 КУпАП. 

06.09.2015 о 03 год 00 хв до чергової частини Нововодолазького РВ по 
телефону надійшло повідомлення про те, що 06.09.2015 в смт Нова Водола-
га по вул. Ворошилова рухається автомобіль ВАЗ-2104, під керуванням во-
дія, який, ймовірно, перебуває у нетверезому стані. Працівники ГШР о 03 
год 05 хв прибули на місце події, та виявили гр. З., мешканця смт Нова Водо-
лага, який керував автомобілем ВАЗ-2104, державний номерний знак, АХ 03-
24 АС у стані алкогольного сп’яніння. Відносно правопорушника 06.09.2015 
складено адміністративний протокол АП 1 070567 за ст. 130 КУпАП.

07.09.2015 о 20 год 40 хв до чергової частини Нововодолазького РВ по 
телефону надійшло повідомлення про те, що 07.09.2015 в смт Нова Водола-
га по вул. Дзержинського невідомий водій керує автомобілем ВАЗ-2101 чер-
воного кольору, на його думку, у нетверезому стані. ГШР, яка прибула на міс-
це події о 20 год 41 хв. в смт Нова Водолага по вул. Дзержинського, 23 було 
зупинено автомобіль ВАЗ-2101, державний номерний знак 614-67 ХА під ке-
руванням власника Л. та відносно нього складено адміністративний прото-
кол за ст. 130 КУпАП.

Аналогічне звернення надійшло 09.09.2015 від громадянина Щ. про ке-
рування у нетверезому стані власним автомобілем громадянином Максимен-
ком В.В., відносно якого нарядом ГШР було складено адміністративний про-
токол за ст. 130 КУпАП.

Також за інформацією населення притягнуто до відповідальності 
осіб, які порушили Правила дорожнього руху.

Наприклад, 31.08.2015 о 01 год 00 хв до чергової частини Нововодолазь-
кого РВ по телефону від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, 
що 31.08.2015 в смт Нова Водолага водій автомобіля «Москвич» зеленого ко-
льору порушив правила паркування. Працівники ГШР, які прибули на місце, 
встановили, що 31.08.2015 громадянин О., керуючи автомобілем АЗЛК 2141, 
д.н.з. АХ 1679 АТ порушив вимоги дорожнього знаку про заборону зупинки. 
Відносно водія складено адмінпротокол за ч 1 ст. 122 КУпАП. 

Основною метою експерименту було налагодження стосунків з на-
селенням. Тому в ході проведення експерименту працівники груп швид-
кого реагування виконували й інші функції, спрямовані на надання до-
помоги у разі виникнення такої необхідності. 

Так, 20.08.2015 до чергової частини Нововодолазького РВ по телефо-
ну від чергового відділу Державної служби надзвичайних ситуацій надій-
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шло повідомлення про те, що в смт Нова Водолага поблизу вул. Петров-
ського в кар’єрі стався обвал глиби піску, під яким опинилась малолітня В., 
яка гралася у кар’єрі з іншими дітьми. На місце події виїхала група швид-
кого реагування. Членами групи надано допомогу у розбиранні завалу, під 
яким виявлено тіло померлої дівчинки. Силами групи швидкого реагуван-
ня тіло направлено до моргу. Іншими членами групи швидкого реагування 
надано психологічну допомогу іншим дітям, які знаходилися на місці по-
дії, та їх батькам.

Крім цього, нарядами ГШР виконувалися й інші функції, а саме: забез-
печено доставляння 6-х мешканців віддалених населених пунктів до РВ для 
проведення з ними слідчих дій, опитування осіб у якості свідків, потерпілих 
тощо, у зв’язку із цим їм не прийшлося їхати до районного центру. Повідо-
млено про необхідність явки до слідчого 16 громадян.

Працівниками ГШР виконано 30 службових завдань щодо доставляння 
на допит, забезпечення явки до слідчого відділу, у судове засідання, опиту-
вання у якості свідків, потерпілих тощо. Здійснено супровід до медичних за-
кладів 3 психічно хворих осіб. 

Ці та інші форми спілкування працівників міліції з населенням сприяли 
формування позитивного іміджу правоохоронців. 

VІ. Результати експерименту
Аналіз результатів експерименту показує ефективність застосованої мо-

делі організації роботи нарядів. 
1. Суттєвим плюсом є відхід від «кабінетних» методів роботи. Праців-

ники Нововодолазького РВ були «виведені на вулицю», почали спілкувати-
ся з населенням, їх діяльність стала більш публічною, що сприяло форму-
ванню довіри між населенням та працівниками ОВС. 

Першим результатом спілкування ГШР з населенням стало збільшен-
ня кількості звернень до міліції на 23% (430 проти 349 у минулому році).

Другим результатом стало підвищення ефективності розкриття пра-
вопорушень Кількість правопорушень, за якими встановлено осіб, які їх учи-
нили зросла на 87% (з 92 у минулому році до 172 упродовж експеримен-
ту). Частину правопорушень розкрито завдяки інформації, яка була одержа-
на безпосередньо від населення. Зазначене сприяло формуванню віри людей, 
що працівник правоохоронного органу може захистити від злочинного пося-
гання та у будь-який час прийти на допомогу. 

2. Важливим моментом є запровадження «зонального» методу розста-
новки ГШР. Перебуваючи у своєму «квадраті» ГШР може прибути до мі-
сяця події у найкоротший термін (на відміну від раніше існуючої систе-
ми, коли всі наряди реагування знаходяться у районному центрі). Завдяки 
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цьому зменшуються витрати на пально-мастильні матеріали, оскільки 
скорочується відстань до місця пригоди. По-друге скорочується час при-
буття наряду на виклик потерпілого, що позитивно впливає на імідж мі-
ліції. Фактично усуваються підстави для скарг громадян про несвоєчасне 
прибуття наряду.

За період експерименту в смт Нова Водолага час прибуття становив до 
10 хв, по інших населених пунктах району – до 25 хв. Середній час прибут-
тя складає 15 хв (найменший час – 2 хв., найдовший – 35 хв.). У минулому 
році середній час складав 24 хв (мінімальний – 15 хв, максимальний – 1 год. 
20 хв.). За останній тиждень мінімальний час прибуття ГШР на місце події в 
смт Нова Водолага склав 2 хв, найдовший 17 хв, по інших населених пунк-
тах району – 7 хв, найдовший час прибуття – 35 хв.

3. Великим плюсом стало уведення 12-ти годинного режиму роботи 
для ГШР. Завдяки цьому працівники ГШР постійно перебувають в актив-
ній фазі, на відміну від 24-х годинного режиму роботи коли працівнику на-
дається 4 години для відпочинку, та працівник через втомлюваність не може 
зберігати високу ефективність роботи протягом всієї 24 годинної зміни.

Значно підвищилась ефективність використання робочого часу, праців-
ників, які несуть службу у складі нарядів. Раніше наряди, за відсутності по-
відомлень про правопорушення, знаходилися в режимі очікування. Під час 
експерименту працівники ГШР виконували службові обов’язки протягом 
всіх 12 годин чергування та діяли відповідно до виданого плану-завдання та 
вказівок керівника чергової зміни (патрулювали територію, виявляли право-
порушення, складали адміністративні протоколи, проводили профілактичну 
роботу тощо).

Внаслідок цього активізовано застосування адміністративного законо-
давства, що стало профілактичною складовою у попередженні більш тяж-
ких правопорушень. 

За період експерименту складено 193 протоколи про адмінправопору-
шення проти 135 у минулому році, +36%. Важливим елементом профілакти-
ки стало винесення офіційних застережень про неприпустимість протиправ-
ної поведінки. За час проведення експерименту винесено 13 офіційних засте-
режень про неприпустимість протиправної поведінки проти 1-го за аналогіч-
ний період минулого року. Більш широке застосування такої форми позитив-
но сприяє іміджу правоохоронця, адже вона дає один шанс правопорушнику 
задуматись перед вчиненням наступного правопорушення – після якого по-
карання буде неминучим.

4. За час проведення експерименту працівники ГШР було поставлено 
завдання вживати максимальних заходів для збору матеріалів про події не-
кримінального характеру та прийняття за ними рішень протягом доби. 
Матеріали передавалися іншій зміні лише у виключних випадках.
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Зазначена схема, по-перше, усунула тяганину при розгляді матеріа-
лу, що отримало схвальну думку населення. По-друге, усунула корупційну 
складову, коли розгляд матеріалів навмисно затягувався з метою «вирішен-
ня» питання із зацікавленою стороною. По-третє, працівник ГШР отри-
мав мотивацію якісного збору матеріалів, які б надавали можливість при-
йняти рішення.

5. Позитивним моментом стало розвантаження слідчо-оперативних 
груп (СОГ). Раніше реагування на повідомлення, як правило, забезпечува-
лося силами СОГ. Наприклад, за аналогічний період минулого року СОГ Но-
воводолазького РВ було здійснено 341 виїзд. Під час експерименту СОГ була 
задіяна 104 рази. Тобто кількість виїздів СОГ скоротилася у 3,3 рази. Зазна-
чене дало змогу сконцентрувати дії СОГ на подіях кримінального харак-
теру; більш якісно проводити огляд місця злочину, встановлювати свідків та 
очевидців події, забезпечити виконання повного комплексу першочергових 
заходів у перші години вчинення злочину.

6. В ході експерименту зросла ефективність роботи дільничних ін-
спекторів міліції. Зазначене стало результатом чіткого розподілу обов’язків, 
коли частина дільничних була включена до складу ГШР, інша частина пра-
цювала з населенням шляхом запровадження щоденного прийому громадян 
у різних населених пунктах району. 

Внаслідок цього дільничними інспекторами міліції значно більше при-
йнято громадян та розглянуто їх звернень (261, торік 159), що становить 
7 в середньому за добу (торік 4). Слід зауважити, що більшість звернень 
не стосувалася правопорушень, а питань оформлення дозволів на мислив-
ську зброю, прийому та службу до Національної поліції України, одержання 
роз’яснень з правових питань.

Розмежування обов’язків дільничних дозволило також скоротити тер-
мін розгляду та прийняття рішень за заявами громадян. Третину всіх ма-
теріалів розглянуто дільничними протягом доби (87, торік 27), 53 (торік 15) 
– протягом 2 діб, 17 (торік 14) – протягом 3 діб, 44 (торік 103) – у термін по-
над 3 доби.

ГШР підвищили мобільність дільничних , дозволило частіше виїжджа-
ти до різних населених пунктів району що дозволило активізувати профі-
лактичну роботу, у тому числі шляхом застосування адміністративного за-
конодавства. За період проведення експерименту дільничними складено 161 
(торік 114) адміністративний протокол. 

Також завдяки виїзду до населених пунктів збільшилась кількість пере-
вірок підоблікових осіб за місцем мешкання, у тому числі у нічний час. За пе-
ріод експерименту перевірено 722 підоблікових особи, у т.ч. 124, які перебу-
вають під адміністративним наглядом, 149 – раніше судимих, 25 неповноліт-
ніх, 151 власник зброї, 160 умовно засуджених. Перевірено за місцем меш-
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кання 23 особи, оголошених у розшук. Виявлено значно більше порушень 
встановлених обмежень з боку піднаглядних. За цими порушеннями скла-
дено 18 (торік 1) протоколів про адміністративне правопорушення, передба-
чене ст. 187 КУпАП, та відкрито 1 кримінальне провадження за ст. 395 КК 
України (порушення правил адміністративного нагляду). 

Позитивний вплив мало виконання дільничними інспекторами міліції 
функції працівника дозвільної системи. Зазначене дозволило значно змен-
шити кількість порушень термінів продовження дозволів на зброю. 
Кількість цих порушень фактично зведено до нуля. Лице 4 громадянина до-
пустили ці порушення та відносно них складено протоколи за ст. 192 КУпАП 
(порушення порядку реєстрації мисливської зброї).

7. Робота дільничних інспекторів міліції та працівників криміналь-
ної міліції у справах дітей у складі груп швидкого реагування дозволи-
ла активізувати профілактичну роботу з попередження правопорушень 
серед неповнолітніх. В ході експерименту працівниками ГШР проведено 10 
зустрічей з адміністраціями загальноосвітніх шкіл та батьківськими коміте-
тами з питань організації профілактичної роботи з дітьми, попередження їх 
втягування у протиправну діяльність, самовільного залишення дітьми сімей. 

Під час виїздів до населених пунктів притягнуто до адміністративної 
відповідальності неповнолітнього за вживання спиртних напоїв в громад-
ських місцях (торік 0); виявлено факт (торік 0) доведення дорослими непо-
внолітнього до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП); виявлено 11 (торік 4) фактів 
неналежного виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною, з 
якими проведено профілактичну роботу.

Виявлено та складено 26 (торік 10) адміністративних протоколів віднос-
но дорослих за вчинення насильства у сім’ї (ст. 173-2 КУпАП). Відвідано 10 
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з’ясовано проблемні 
питання та спільно з органами влади визначено заходи щодо їх вирішення.

За період проведення експерименту перевірено поведінку всіх неповно-
літніх, які перебувають на профілактичних обліках.

Завдяки постійній взаємодії з населенням активніше проводилися 
заходи щодо розшуку дітей, які самовільно залишили домівки. В указа-
ний період до Нововодолазького РВ надійшли повідомлення про зникнення 
4 неповнолітніх. Діти знайдені протягом доби працівниками ГШР та КМСД. 

8. Аналіз статистичних даних свідчить про позитивний вплив екс-
перименту на стан безпеки дорожнього руху у районі. Зазначене стало на-
слідком розширення повноважень працівників ГШР, наділення їх повнова-
женнями документування порушення правил дорожнього руху та ДТП без 
тяжких наслідків. За період проведення експерименту викрито 17 порушень 
Правил дорожнього руху, за якими складено протоколи про адміністративні 
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правопорушення, а саме за ст.124 КУпАП (ДТП без постраждалих) – 1; ст. 
130 КУпАП (керування у нетверезому стані) – 6; ч. 1 ст. 122 КУпАП ( невико-
нання вимог дорожнього знаку) – 1; ст. 126 КУпАП (керування транспортним 
засобом без необхідних документів) – 4; ч. 5, ч. 6 ст. 121 КУпАП (порушення 
користування ременем безпеки) – 3; ч.1 ст. 140 КУпАП (порушення правил, 
норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг, вулиць) – 1; ч.3 ст. 140 
КУпАП (порушення правил, норм, стандартів щодо обладнання на автодоро-
гах) – 1. Частина правопорушень була виявлена за допомогою мешканців Но-
воводолажчини, які повідомляли про правопорушення до служби 102 та ви-
кликали групи швидкого реагування.

В результаті вжитих заходів спостерігається зниження на 17% рівня 
аварійності в смт Нова Водолага і Нововодолазького району у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року (зареєстровано 35 ДТП проти 42 у 2014 
році). Зменшилась кількість ДТП з постраждалими (8 проти 12 торік, -33%). 
Зменшилась також кількість осіб, постраждалих внаслідок ДТП, (6 про ти 16 
торік, -62%).

VІІ. Підведення підсумків експерименту
24.09.2015 у смт Нова Водолага підведено підсумки експерименту з 

упровадження нових форм та методів роботи, який проводився у Нововодо-
лазькому РВ ГУМВС України в Харківській області у період з 18.08.2015 до 
20.09.2015. 

У цих заходах приймали участь: делегація Консультативної місії Євро-
союзу на чолі з Удо Мьоллером, керівництво ГУМВС України в Харківській 
області, Нововодолазького РВ ГУМВС України в Харківській області, голо-
ва райдержадміністрації, представники громадськості, актив району, підпри-
ємці та населення. 

Представники Консультативної місії Євросоюзу з метою вивчен-
ня ефективності проведення експерименту, формування незалежної думки 
з цього питання, безпосередньо спілкувалися з населенням, представника-
ми органів влади. Населення, під час опитування, висловилося на підтрим-
ку експерименту та зазначило його позитивний вплив на ефективність робо-
ти працівників міліції та стан криміногенної ситуації в районі. Представни-
ки громадськості відмітили важливість стосунків між міліцією та населен-
ням, передусім молоддю, зокрема, висловлено побажання проведення біль-
шої кількості зустрічей, у тому числі в неформальній обстановці.

Інформація про проведення експерименту висвітлювалася у ЗМІ, мере-
жі Інтернет. За підсумками проведення експерименту був підготовлений ві-
деоролик для демонстрації на телебаченні та його розміщено в мережі Ін-
тернет.
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VІІІ. Висновки

Успішне проведення експерименту стало наслідком поєднання ба-
гатьох факторів, таких як: 

 послідовна реалізація Міністерством курсу на реформування правоохо-
ронної системи; його ініціативної позиції у цих питаннях; 

 надана Міністерством фінансова, матеріально-технічна, методична до-
помога; 

 консультативна допомога Консультативної місії Європейського союзу;
 бажання особового складу Нововодолазького РВ взяти участь в експе-

рименті, підтримка з боку населення Нововодолажчини, органів влади та 
громадськості. 

Сума цих факторів дозволила досягти позитивного результату.

В той же час в ході проведення експерименту виявлено ряд ПРО-
БЛЕМНИХ ПИТАНЬ, які потребують уваги:

1. Недостатній рівень теоретичної та практичної підготовки праців-
ників ГШР. В умовах експерименту повноваження працівників ГШР були 
значно розширені, вони реагували на всі види повідомлень. В той же час 
більшість працівників ГШР мали знання та практичні навички лише за пев-
ними видами діяльності. Зазначене вказує на необхідність проведення широ-
ко профільного навчання із вказаною категорією працівників. 

З метою запровадження сучасних методів підготовки працівників та 
проведення навчання за встановленими стандартами доцільно доручити ви-
щим навчальним закладам системи МВС України підготувати єдиний мето-
дичний посібник, лекційний матеріал та матеріал для практичних семінар-
ських занять з працівниками, які будуть залучатися до ГШР, з метою підго-
товки спеціалістів «широкого профілю», професійного реагування на право-
порушення; засвоєння алгоритмів дій у разі виявлення правопорушень різ-
них видів; набуття навичок оформлення адміністративних протоколів, мате-
ріалів за фактами ДТП, інших порушень Правил дорожнього руху.

2. Проблемою також є недостатня психологічна та фізична підготов-
ка працівників. В умовах експерименту суттєво скоротився час прибуття 
ГШР на виклик. Працівники прибувають на місце в той час, коли конфлікт, 
сімейна сварка, бійка у самому розпалі. Однак не всі члени ГШР психологіч-
но готові до спілкування з агресивно налаштованою особою, яка перебуває у 
підвищеному емоційному стані чи під алкоголем. З огляду на зазначене до-
цільно включити до курсу навчання таких працівників заняття з фізичної та 
поглибленої психологічної підготовки.

3. Проблеми роботи ГШР у сільській місцевості пов’язані також з вели-
кою площею території обслуговування та обмеженою кількістю груп ре-
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агування. Зазначене вказує на необхідність визначення базових міськрайор-
ганів для керування діями ГШР. Це надасть можливість більш ефективно ма-
неврувати ГШР, направляти на місце події ГШР не за територіальним розпо-
ділом, а ГШР, яка найближче знаходиться до місця події. Є також можливість 
(за рахунок маневру) направляли та допомогу ГШР додаткову ГШР.

4. Для проведення експерименту до МРВ додатково залучались праців-
ники з інших підрозділів, штатні посади яких в Нововодолазькому РВ відсут-
ні, а саме працівники Державтоінспекції, експертного та кінологічного під-
розділів – що не дозволяє застосувати цю модель на інші підрозділи без вне-
сення змін у штатну чисельність. На сьогодні вирішується питання про уве-
дення в штат РВ експерта та кінолога. 

5. З результатів експерименту доцільним вбачається за необхідне об-
ладнання нарядів ГШР планшетними комп’ютерами, підключеними до ІІПС 
ОВС з метою перевірки за обліками осіб, транспортних засобів, тощо. В су-
часних умовах така перевірка здійснюється нарядами через чергового з ви-
користанням радіо– чи телефонного зв’язку. 

Доцільно також активізувати розвиток у сільських населених пунктах 
діяльності громадських формувань та забезпечення їх постійної взаємодії з 
ГШР, що надасть можливість оперативно отримувати інформацію про ймо-
вірного правопорушника, встановити місце його переховування тощо. 

З урахуванням результатів проведення експерименту, одержаної схваль-
ної думки від представників Консультативної місії Європейського союзу, до-
цільно порушити клопотання перед Міністерством внутрішніх справ Укра-
їни про продовження терміну дії експерименту у Нововодолазькому РВ 
ГУМВС України в Харківській області, а також поширення дії експерименту 
на інші райвідділи ГУМВС України в Харківській області.

ГУМВС України в Харківській області
30.09.2015
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СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Н.Я. Куба, Р.Б. Тополевський

Вступ

Реформування органів внутрішніх справ (ОВС) України неможливе без 
перегляду системи оцінки їх роботи. Система оцінки ОВС має враховувати 
зміни в їхній діяльності і візію цих змін, зокрема, Стратегію розвитку орга-
нів внутрішніх справ України та Концепцію першочергових заходів щодо ре-
формування МВС. Процеси кардинальних змін системи МВС вже йдуть по-
вним ходом, насамперед це створення Національної поліції на основі при-
йнятого Закону «Про Національну поліцію», докорінна переробка охоро-
ни громадської безпеки, створення нової патрульної поліції в містах та груп 
швидкого реагування в сільській місцевості. 

Відбір та підготовка нових працівників патрульної поліції дозволив не 
лише посилити громадську безпеку, але й підвищити довіру населення. Під-
вищення довіри населення до поліції є однією із ключових цілей проведен-
ня реформи. І від того, як працюватиме нова патрульна поліція, залежатиме 
і те, яким чином громадяни ставитимуться до органів внутрішніх справ в ці-
лому. Адже задоволеність діяльністю працівників поліції впливає на готов-
ність громадян допомагати правоохоронцям у випадку необхідності.

Нові підходи до організації роботи підрозділів Національної поліції на 
районному рівні, очевидно, дозволять посилити цю тенденцію. Так, створен-
ня груп швидкого реагування, не лише забезпечують невідкладне реагуван-
ня на виклики громадян, але й дозволяють підвищити присутність поліції в 
сільських районах, реагувати швидше і якісніше на виклики та більш систем-
но виконувати роботу з населенням. У той же час, серед найбільших проблем, 
пов’язаних із запровадженням оцінки ефективності цієї моделі слід назвати 
необхідність оцінки як матеріально-технічного забезпечення груп швидкого 
реагування, перш за все автомобілями та необхідним об’ємом пального, так і 
вирішення питання щодо належної оплати праці, яка б створювала передумо-
ви належної мотивації.

Важливим елементом діяльності Національної поліції є поглиблення 
співпраці з активними громадянами. Адже ефективний захист громадського 
порядку неможливий без активної участі громадян, зацікавлених в безпеці. У 
зв’язку із цим, очевидно, подальше реформування ОВС передбачає втілення 
засад та елементів стратегії «community policing», зокрема формування парт-
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нерства із місцевою громадою з визначенням та подальшим вирішенням по-
точних проблем місцевої громади. У цьому контексті, очевидно, слід говори-
ти про формування місцевих Програм громадських пріоритетів охорони пра-
вопорядку, що визначать першочергові напрямки охорони правопорядку, на 
які, на думку громади, слід звернути особливу увагу, та забезпечать участь у 
вирішенні нагальних проблем охорони правопорядку місцевої влади. А, від-
повідно, участь органів місцевого самоврядування в їхньому формуванні та 
затвердженні цих програм сприятиме тому, що ці органи безпосередньо до-
лучаться, в разі необхідності, як до вирішення відповідних проблем з охоро-
ною правопорядку, так і до оцінки якості функціонування поліції.

Ефективність функціонування Національної поліції напряму залежить 
не лише від того, які завдання будуть поставлені перед відповідними під-
розділами, але й того, за допомогою яких критеріїв відбуватиметься оціню-
вання якості роботи. Інакше кажучи, система оцінювання ефективності має 
бути гнучкою, і мати можливість змінюватися. Це потрібно для того, щоб 
уникнути випадків, коли орієнтація на досягнення встановлених показників 
ефективності з часом може почати шкодити діяльності Національної поліції, 
підмінюючи мету її діяльності метою досягнення цілей ефективності будь-
якими засобами й методами.

Безпека громадян і ефективність роботи поліції напряму залежить від 
того, яким чином оцінюється робота поліцейських. Як свідчить практика, 
неправильна оцінка діяльності поліції може деформувати її мету і завдання, 
як це сталося з попередньою системою показників в українській міліції («па-
лочна система»), коли досягнення планованих результатів якої породжувало 
як службові зловживання, так і пряме порушення прав людини, насамперед 
катування та жорстоке поводження.

Разом із тим існує доволі обмежене уявлення державних та політичних 
діячів щодо того, яким чином сформувати таку систему оцінки дій поліції, 
яка б, з одного боку, дозволила сприяти забезпеченню цілей гарантування 
безпеки громадян, а з іншого – стимулювала кращі практики поліцейської ді-
яльності з пріоритетним дотриманням прав людини.

Підходи до оцінки ефективності роботи поліції
Існує два основні підходи6 до оцінки ефективності поліції. 
Перший підхід до оцінки ефективності поліції, визначає «хорошу ефек-

тивність» наперед. Тобто, апріорі існують чіткі правила, яке вказують, коли 
поліцейські отримають визнання своєї ефективності. 

6 Ben A. Vollaard Police Effectiveness. Measurement and Incentives. – Santa Monica: 
RAND, 2006. – P.ii-iii.
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Другій підхід передбачає суб’єктивну оцінку ефективності, тобто, коли 
за допомогою суб’єктивних суджень визначається розходження між резуль-
татами ефективності і визначенням того, наскільки вкладені зусилля досяга-
ють цілей поліцейської діяльності.

В обох підходах значний обсяг інформації, що використовується, є тим 
самим, однак принципова відмінність полягає в тому, чи оцінка базується на 
правилах, сформованих наперед, чи суб’єктивній оцінці за результатами ді-
яльності.

Зважаючи на складний характер поліцейської діяльності, перший підхід 
має низку складних ефектів – держава зустрічається з несприятливим комп-
ромісом між владою стимулів, з одного боку, та спотворенням зусиль і дис-
креційних повноважень, з іншого боку. Суб’єктивна оцінка ефективності до-
помагає вирішити цю ситуацію, знижуючи ризик деформації поліцейської 
діяльності та забезпечуючи врахування місцевих умов. 

В Україні основна увага як представників влади, так і ЗМІ для оцін-
ки роботи міліції тривалий час зосереджувалася на окремих статистичних 
даних, таких як показник розкриття злочинів, кількість працівників міліції 
тощо. Необхідність демонструвати суспільству, що боротьба зі злочинністю 
триває, за умов постійного недофінансування МВС та, фактично, прихова-
ного переведення працівників міліції на самоокупність (канцтовари, папір, 
бензин тощо), призводило, в свою чергу, до корупції та певної імітації бо-
ротьби зі злочинністю, нерідко супроводжуючись масштабним створенням 
довідок та звітів, потрібних, іноді, лише для виправдання діяльності тих, хто 
їх ініціював. Боротьба зі злочинністю та охороною правопорядку є одним із 
тих найбільш видимих результатів діяльності механізму держави, з яким зу-
стрічається пересічний громадянин. У цьому відношенні найбільш очевид-
ним, хоча й відносно неефективним є збільшення кількості поліцейських. 
З іншого боку, ресурси суспільства обмежені, і не завжди громадяни згод-
ні зі зростанням витрат на поліцейську діяльність за рахунок якихось інших 
суспільно-значимих сфер – освіти, медицини тощо. Саме тому, вимірювання 
ефективності поліцейської діяльності повинно дозволяти оцінити не лише 
зовнішні параметри, але й її інтенсивність, запобігаючи надмірному наван-
таженню поліцейського. 

Також, очевидно, при розподілі ресурсів поліції має враховуватися 
рівень злочинності в регіоні. Разом із тим лише збільшення коштів на ді-
яльність поліції не є єдиним чинником підвищення ефективності поліцей-
ської діяльності. В свою чергу, динаміка ефективності поліцейської ді-
яльності за недостатності фінансування матиме негативний характер (зо-
крема, як через постійний плин кадрів, так і внаслідок технологічного 
програшу організованій злочинності), порушуючи, таким чином, баланс 
витрат та результатів.
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Повертаючись до об’єктивного та суб’єктивного підходу до вимірюван-
ня ефективності роботи поліції, нагадаємо, що в рамках об’єктивного підхо-
ду параметри хорошої ефективності визначаються наперед за допомогою од-
нозначного вибору критеріїв ефективності і правил, за якими діяльність по-
ліцейських має бути винагороджено або покарано. Ці правила фіксуються у 
певному документі і зобов’язують поліцію. Досягнення певних цілей ефек-
тивності може тягти за собою преміювання поліцейських.

Що стосується суб’єктивного підходу оцінки ефективності, то ефек-
тивність оцінюватиметься за результатами певного періоду. Органи влади, 
в цьому випадку, формують систему оцінки експертами та контролюють 
об’єктивність такої оцінки.

Як один із таких прикладів, можна навести діяльність Британ-
ської Коронної інспекції поліцейських сил (British HM Inspectorate of 
Constabulary – http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic), яка проводить 
перевірку діяльності поліцейських підрозділів, за результатами яких го-
тує тематичні та періодичні (щорічні) звіти щодо оцінки діяльності полі-
цейських підрозділів з рекомендаціями.7 Ці звіти і рекомендації доступні 
громадськості. Одним із інструментів такої оцінки є «PEEL оцінювання» 
(police effectiveness, efficiency, legitimacy – поліцейська ефективність, 
продуктивність, легітимність). 

Ефективність оцінюється щодо того, як поліція виконує свої обов’язки, 
зокрема, скорочення злочинності, захист вразливих категорій осіб, боротьба 
з антигромадською поведінкою, ліквідація надзвичайних подій та інші сер-
вісні виклики. Продуктивність оцінюється по відношенню до того, якими 
коштами досягається результат. Легітимність оцінюється по відношенню до 
того наскільки етично і в рамках закону працює поліцейський підрозділ8.

Ця методика може застосовуватися для обох підходів. Головна відмін-
ність, як зазначалося вище, чи визнання ефективності діяльності поліції від-
бувається на правилах, встановлених наперед, чи на основі рішення за ре-
зультатами діяльності. 

Зусилля поліції, спрямовані лише на запобігання ексцесів, таких як коруп-
ція, не є гарантією кращої загальної ефективності поліції9. В цьому відношенні 
набагато кращим є розробка певних стимулюючих засобів, спрямованих на під-

7 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wp-content/uploads/police-effectiveness-
vulnerability-2015.pdf

8 PEEL 2014 Methodology // http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wp-
content/uploads/2014-peel-methodology.pdf

9 Bratton, William with Peter Knobler, 1998, Turnaround. How America’s Top Cop 
Reversed the Crime Epidemic, Random House, New York.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



213

вищення якості роботи поліції. До таких можна віднести і критерії оцінювання 
ефективності поліцейської діяльності як інструмент покращення роботи поліції.

Метою поліцейської діяльності є зниження рівня злочинності та охоро-
на громадського порядку, що здійснюється ефективно, продуктивно, спра-
ведливо, поважаючи людську гідність.

Продуктивність поліцейської діяльності передбачає розподіл необхід-
них ресурсів в необхідному місці в необхідний час, саме там, де вони най-
більш потрібні. Ефективність пов’язана з виявленням та запровадженням 
найкращих практик поліцейської діяльності.

Ефективність поліцейської діяльності безпосередньо залежить від отри-
мання певної винагороди (моральної чи матеріальної) за хороше виконан-
ня своїх повноважень, а так само від оцінки діяльності поліцейських як з 
боку колег та керівництва, так і, значною мірою, з боку громадськості та 
ЗМІ. Однак, не менш важливим є надання відповідному підрозділу повнова-
жень формулювати місцеві пріоритети своєї діяльності та самостійно обира-
ти способи їхнього досягнення. Таке визначення пріоритетів може бути на-
слідком громадського опитування чи фокус-груп та супроводжуватися узго-
дженням з місцевими органами влади. Такі пріоритети можуть доповнювати 
пріоритети, визначені на рівні МВС, разом із тим, слід мати на увазі, що та-
ких централізованих пріоритетів має бути дуже небагато, оскільки вони, як 
правило, слабко враховують місцеві реалії.

Для оцінки роботи поліції необхідно змінити підхід, перенісши його з пла-
нування значень показників до оцінки за результатами поліцейської діяльнос-
ті. Таким чином ми частково позбудемося деформації показників поліцейської 
діяльності. Прикладами є оцінка ефективності поліцейської діяльності полі-
цейською інспекцією, самооцінювання поліцейських підрозділів (керівника-
підлеглих, колег, суміжні підрозділи, власну діяльність), фокус-групи, соціо-
логічне опитування, експертні оцінки. Одна з основних проблем експертного 
оцінювання та самооцінювання – ризик пом’якшення оцінки ситуації.

Такий підхід дозволяє надати підрозділу гнучкі можливості якнайкраще 
вирішувати конкретні проблеми. Разом із тим, він вимагає більшої ініціатив-
ності поліцейських і підведення підсумків для того, щоб з’ясувати наскільки 
обраний спосіб виявився ефективним і яким чином його можливо покращи-
ти. Так само, на етапі суб’єктивного оцінювання виявляються фактори, які 
первинно не враховувалися в процесі поліцейської діяльності, однак здій-
снювали вплив на ситуацію. 

Разом із засобами суб’єктивного оцінювання доцільно використовувати 
і такі дані, які сприяють підняттю об’єктивності оцінювання, наприклад, за-
стосовуючи такі дані: 

– час реагування патруля на виклик; 
– кількість поліцейських на 1000 населення в певному регіоні тощо.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ



214

Визначимо, які вимоги до діяльності Національної поліції є ключовими:
1. Служіння як потребам окремих громадян, так і суспільним 

групам.
– швидкість та ефективність реагування поліції на звернення та заяви 

окремих громадян;
– підтримка з ними зв’язку та забезпечення інформування про хід роз-

гляду їхніх справ;
– забезпечення належної реєстрації та своєчасного розгляду всіх заяв та 

скарг громадян, незалежно від того, ким вони є;
– забезпечення належного рівня толерантності до вразливих груп насе-

лення, які потребують додаткового захисту своїх прав з боку поліції (пред-
ставники етнічних меншин, мігранти та шукачі притулку, люди з фізичними 
або психічними вадами, особи нетрадиційної сексуальної орієнтації, люди 
похилого віку та діти);

– контроль за забезпеченням ефективності поводження з вразливими 
групами, активна участь в проведенні їхньої соціальної адаптації;

2. Орієнтація на право, а не на політику:
– досягнення максимальної підтримки з боку судів рішень, прийнятих 

поліцейськими;
– подання пропозицій щодо покращення законодавства та правозасто-

совної практики з тим, щоб:
а) підвищити ефективність діяльності поліції,
б) спростити процедури для громадян;
в) спростити процедури для поліції;
г) підвищити рівень безпеки як громадян, так і поліцейських. 
3. Захист прав людини, гарантуючи, зокрема, вільну політичну ді-

яльність у демократичному суспільстві.
– забезпечення процедур, спрямованих на усунення свавільних арештів 

та затримань, захист затриманих осіб від катувань та жорстокого поводження;
– розробка та дотримання алгоритму дій під час охорони мирних зі-

брань, гарантуючи забезпечення права громадян на свободу слова і думки, 
вираження поглядів та переконань;

– забезпечення ефективної системи навчання персоналу з метою забез-
печення прав людини в поліцейській діяльності; 

– дієвий, неупереджений та справедливий контроль дотримання проце-
дур застосування сили та фізичного примусу як з боку керівництва поліції, 
так і за участі інших інстанцій, що контролюють діяльність поліції.

4. Забезпечення прозорості та підзвітності:
– гарантування доступності поліцейських підрозділів (там, де це не су-

перечить вимогам таємності та конфіденційності)для форм зовнішнього 
контролю, в тому числі – громадського контролю. 
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– відкритість для громадськості основних характеристик діяльності по-
ліції (кількість, гендерний баланс, розмір бюджету тощо), та забезпечення 
розгляду звернень прохання громадян та організацій про доступ до обме-
женої інформації в розумний строк і з детально вмотивованою відповіддю в 
разі відмови.

– доступність громадськості до інформації, щодо планування роботи по-
ліції в цілому, пріоритетів безпеки, реалізації запланованих заходів та ре-
зультатів роботи.

Метою оцінювання ефективності діяльності працівників Національної 
поліції є формування системи впливу на ефективність забезпечення такої ді-
яльності у відповідності до вимог, встановлених Законом «Про Національ-
ну поліцію». 

Основними завданнями системи оцінювання є:
– Аналіз сприйняття діяльності працівників Національної поліції на-

селенням. 
– Дослідження проблем, які виникають в діяльності Національної по-

ліції в розрізі експертної оцінки. 
– Визначення реальних потреб правоохоронної діяльності в конкрет-

ному населеному пункті та їхнє забезпечення. 
– Визначення потреб та проблем в діяльності працівників Національ-

ної поліції методами самооцінки. 
– Розробка рекомендацій за результатами оцінювання та їхнє впрова-

дження.
Пропонується систему оцінки ефективності роботи національної поліції 

організувати в рамках 4 блоків: Блок зовнішнього оцінювання, Блок експерт-
ного оцінювання, Блок оцінювання реалізації громадських пріоритетів охо-
рони правопорядку, Блок самооцінки.

БЛОК ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ

Індивідуальні картки відвідувача.
Окрім власне соціологічного опитування передбачається можливість за-

провадження Індивідуальних карток відвідувача. Їхнє запровадження та 
зміст мають бути індивідуальними в залежності від служби, до якої зверта-
ється громадянин. 

Однак вона має містити принаймні дві категорії:
а) швидкість вирішування проблеми (оперативність роботи працівни-

ка поліції);
б) загальну оцінку (задоволений спілкуванням /незадоволений – чому, 

вдалося вирішити проблему/ не вдалося – чому саме). Такі картки також мають 
враховувати також причину спілкування громадянина з працівником поліції.
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Інтерактивне оцінювання.
Вважаємо за необхідне сформувати систему он-лайн оцінки діяльності 

працівників поліції. 
Разом із тим, слід врахувати можливість застосування такої системи оці-

нювання як засіб помсти працівнику поліції за належне виконання ним сво-
їх службових обов’язків. 

Однак як засіб первинного оцінювання та з’ясування слабких місць від-
повідного поліцейського підрозділу такий механізм може бути доволі ефек-
тивний.

Соціологічне дослідження.
Проведення соціологічного дослідження (методом інтерв’ю) є достат-

ньо дорогим. Саме тому його проведення має обмежений характер і відбува-
тиметься з розумною періодичністю (пропонується проведення такого опи-
тування 1 раз на рік). Зазначимо, що проведення такого опитування можливе 
в рамках співпраці з громадськими організаціями. 

Основне завдання такого дослідження – максимально врахувати думку 
пересічних громадян, які й є клієнтами послуг правоохоронців.

Ключовими показниками проведення такого оцінювання можна 
визначити:

1) рівень довіри громадян:
а)до працівників Національної поліції в цілому
б) в територіальному розрізі;
в) в спеціалізаційному розрізі.
При оцінці рівня довіри слід враховувати досвід спілкування з працівни-

ками поліції та джерела інформації громадянина про діяльність поліції.
2) Відчуття безпеки.
Варто з’ясовувати відчуття безпеки як в населеному пункті в цілому, так 

і порівнювати відчуття безпеки в різних локаціях: поблизу місця помешкан-
ня і за межами району проживання з визначенням найбільш небезпечних те-
риторій у сприйнятті мешканців.

Додатковою характеристикою у цьому відношенні є сприйняття меш-
канцями динаміки рівня безпеки у населеному пункті (тобто того, чи ста-
ло, на їхню думку, безпечніше).

3) Поводження працівників поліції ї
Поводження працівників поліції з громадянами значною мірою впливає 

на те, яким чином громадяни сприймають як поліцію, так і органи держав-
ної влади в цілому. Саме тому, важливу роль відіграє характеристика якос-
ті спілкування поліцейських з громадянами. Для оцінки пропонується вико-
ристати наступні критерії:

а)уважність працівників поліції до громадян, їхнє ставлення;
б) оперативність реагування;
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в) пояснення власних дій (що саме роблять поліцейські і чому);
г) вимагання винагороди (спонукання до корупційних дій).
4) Оцінка розповсюдженості правопорушень
В межах цієї тематики доцільно з’ясувати, які саме правопорушення 

розглядаються як безпекова проблема у відповідному населеному пунк-
ті та впливають на відчуття безпеки, побоювання стати жертвою злочину та 
сприйняття динаміки рівня злочинності .

Адже саме цей критерій оцінки вказує на проблеми у сприйнятті пра-
вопорушень, навіть в тому випадку, коли він не підтверджується статистич-
ними даними. Також відповідні види правопорушень можуть стати осно-
вою визначення місцевих пріоритетів охорони правопорядку, в тому випад-
ку, коли на місцевому рівні такі пріоритети не вдається сформувати із залу-
ченням представників громади.

Сприйняття динаміки рівня злочинності дозволяє відстежити ситуа-
цію, коли в суспільній свідомості відбулося суттєве зростання (зниження) 
рівня злочинності. В цьому випадку необхідно спробувати з’ясувати причи-
ни такої зміни.

5) Рівень задоволеності громадян від спілкування з працівниками 
поліції

Рівень задоволеності відрізняється від рівня довіри і відчуття безпеки 
тим, що є певною мірою інтегральною оцінкою, яка дозволяє оцінити стан 
ставлення громадян д поліції.

6) Готовність допомогти поліції включає в себе готовність виступати 
як свідок, готовність допомогти припинити правопорушення, готовність за-
тримати злочинця, готовність повідомити про потенційний злочин, готов-
ність повідомити про підозрілу ситуацію або підозрілих осіб, готовність зби-
рати і передавати інформацію, потрібну для забезпечення правопорядку, го-
товність брати участь в систематичній оцінці роботи поліції.

БЛОК ОЦІНЮВАННЯ
ПРЕДСТАВНИКАМИ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 
Передбачає оцінку роботи поліції шляхом з’ясування експертної думки 

представників бізнес-середовища, об’єднань підприємців, бізнес-експертів, 
фахівців з бізнес-консалтингу тощо.

Може бути запропонована таке оцінювання:
- Експертна оцінка з боку координаційної оціночної комісії, що вклю-

чає представників у формі фокус-груп або анкетування
- Інтерактивне опитування представників бізнесу.
Така експертна оцінка має відбуватися щорічно з описом наявних про-

блем в діяльності відповідних підрозділів. 
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БЛОК ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ 
ПРІОРИТЕТІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Громадські пріоритети формуються як результат пропозицій, поданих 
представниками місцевих громад, місцевими депутатами, працівниками по-
ліції, громадськими об’єднаннями тощо та спрямовані на з’ясування кон-
кретних безпекових проблем, як хвилюють мешканців конкретної громади

Позитивно ефективність діяльності поліції слід оцінювати в разі досяг-
нення пріоритетів, які поставлені на даний звітний період.

БЛОК САМООЦІНКИ 
Блок самооцінки включає в себе 2 рівні:
1) Форми самооцінки 
Форми самооцінки покликані забезпечити з’ясування проблем, які ви-

никають в у працівників поліції під час виконання ними своєї професійної 
діяльності. Мета самооцінки – усунення негативних факторів, які впливають 
на ефективність діяльності поліцейських

Форма самооцінки повинна забезпечувати:
а) власну самооцінку працівника поліції;
б) оцінку підрозділу, колег та керівництва;
в) оцінку безпосередньо керівником підрозділу своїх підлеглих
Зокрема, керівник підрозділу має враховувати 
а) динаміку та кількість обґрунтованих скарг на протиправні дії праців-

ників поліції (і має розглядати як стимул до покращення ситуації).
б) прийняття судом чи прокурором документу про виключення непри-

пустимих доказів, отриманих з порушеннями КПК в ході досудового розслі-
дування.

в) виявлення судом чи прокурором фактів фальсифікації доказів – має 
тягнути за собою ініціювання кримінального розслідування. 

г) наявність справ, де судом визнано факт тиску на свідків або обвину-
ваченого, незаконні методи розслідування, тобто ті ситуації, коли позиція об-
винувачення була ослаблена невиявленими вчасно прокурором зловживан-
нями слідства

2) Оцінка на основі аналізу кримінальної статистики
Одна з основних проблем оцінювання поліцейської діяльності – це від-

повідальність підрозділів ГУМВС за ведення статистики. А зважаючи на те, 
що від оцінки за допомогою статистичних показників залежала оцінка якос-
ті діяльності підрозділу, очевидно, що мали місце два суміжні процеси: з од-
ного боку, маніпулювання статистичними даними (аж до хабарів, які праців-
ники міліції давали працівникам прокуратури за підпис в статистичній карт-
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ці), а з іншого – гонка за «правильними» відсотками спотворювала цілі полі-
цейської діяльності (коли припинення всіх видів певних правопорушень про-
тягом певного періоду породжувало необґрунтовані очікування щодо збіль-
шення розкриттів таких правопорушень в наступний звітний період). 

Звідси, виникає необхідність сформувати систему, яка б базувалася на 
наступних характеристиках:

1) система збору статистичних даних має бути автоматичною і мінімі-
зувати можливості керівника відповідного підрозділу вплинути на ці резуль-
тати;

2) статистичні дані повинні стати предметом аналізу штабно-
аналітичних підрозділів Національної поліції та науковців;

3) статистичні дані повинні стати підставою для розробки стратегії 
охорони правопорядку або визначення пріоритетів безпеки, а не єдиним за-
собом оцінки діяльності відповідного підрозділу;

4) статистичні дані що стосуються правоохоронної діяльності мають 
бути доступними, а основні дані мають розміщуватися як відкриті дані на 
відповідних інформаційних ресурсах правоохоронних органів.

В той же час вважаємо помилковим цілковито відмовлятися від системи 
збору кримінальної статистики, це можливо у зменшеному обсязі.

Слід враховувати той факт, що журналісти намагатимуться викорис-
товувати отримані статистичні дані для оцінки роботи поліції. У зв’язку із 
цим вважаємо за необхідне роз’яснювати, що головна складова оцінки діяль-
ності поліції – думка громади. В той же час, статистичні дані є лише скла-
довою інтеграційної оцінки ефективності поліцейської діяльності.

На сьогодні Єдиний реєстр досудових розслідувань, який веде прокура-
тура, загалом забезпечує можливість ведення електронного обліку з момен-
ту надходження повідомлення про правопорушення. Разом із тим, за свідчен-
ням працівників поліції, функціональність збору узагальненої (деперсоналі-
зованої) інформації має обмежений характер. Очевидно, що найкращим за-
собом є побудова системи збору статистичних даних на основі Єдиного реє-
стру досудових розслідувань. 

Відповідно до Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та 
Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією і Єдино-
го реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів вну-
трішніх справ (Наказ ГПУ/МВС від 17 листопада 2012 року N 115/1046) 
«Об’єм інформації ЄРДР, за винятком даних щодо руху кримінальних про-
ваджень, об’єм інформації ІІПС МВС, технічні специфікації реалізації ме-
ханізмів обміну інформацією, форматів даних та терміни виконання вка-
заних заходів визначаються спільним протоколом Управління статисти-
ки, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Управ-
ління інформатизації і зв’язку Генеральної прокуратури та Департаменту 
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інформаційно-аналітичного забезпечення і Департаменту матеріального 
забезпечення Міністерства внутрішніх справ України» (п.1.6). 

Кримінальна статистика повинна повернути своє значення для виро-
блення заходів по профілактиці та боротьбі зі злочинністю.

Для цього потрібно:
а) відновити попит на достовірну інформацію про злочинність, як осно-

ву здійснення кримінально-правової політики держави;
б) використовувати статистику не для оцінки роботи відомств, а для фік-

сації знань про злочинність
в) забезпечувати співвіднесення статистичних даних із результата-

ми зовнішнього оцінювання правоохоронної діяльності, з необхідністю 
з’ясовуючи причини позитивної та негативної динаміки кримінальної ста-
тистики.

г) мінімізувати паперову роботу низових підрозділів щодо подачі ста-
тистичних даних, забезпечивши подачу даних в електронній формі;

д) забезпечити можливість доступу та математичної обробки даних кри-
мінальної статистики з метою моделювання, пояснення та прогнозування 
стану кримінальної ситуації в країні;

Як здійснити перехід від наявної системи статистичних показників, які 
використовуються для оцінки в систему для інформації:

1) показники підрозділів вищого рівня не мають складатися як сума 
показників підрозділів нижчого рівня, а залежати як від спеціалізації підроз-
ділу, так і від його рівня в ієрархії.

2) забезпечення системи оцінок потребує поступового наближення до 
бажаного результату, можливо, з урахуванням технологій управління якістю;

3)  статистичні показники повинні інтегруватися з показниками зо-
внішньої оцінки (наприклад, показник «довіри до поліції»), описаними в 
блоці зовнішнього оцінювання. Причому, варто зазначити, що вага кожного 
окремого показника може бути підібрана емпірично і може використовувати-
ся як засіб поступової зміни цілеспрямованості поліцейської діяльності пев-
ного підрозділу. 

У якості орієнтирів, що впливають на оцінку ефективності поліцейської 
діяльності, недоцільно запроваджувати «негативні» показники за категорі-
ями справ (наприклад, злочинність серед неповнолітніх), що призведе до 
фальсифікації статистичних даних.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
впровадження інструкцій щодо порядку 
затримання осіб за підозрою у вчиненні

злочину та порядку їх тримання в органах
та підрозділах внутрішніх справ

Геннадій Токарев

Затримання особи відповідно до ч.2 ст.176 Кримінально-процесуального 
кодексу є тимчасовим запобіжним заходом, з яким пов’язане істотне обме-
ження основоположних прав і свобод людини, зокрема, права на свободу та 
особисту недоторканність. КПК врегульовано процедуру як затримання осо-
би на підставі ухвали слідчого судді, суду з метою приводу, так і затримання 
особи без судового дозволу: законне затримання та затримання уповноваже-
ною службовою особою.

Разом із підставами затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочи-
ну, КПК не лише встановлено процесуальний порядок затримання уповно-
важеною службовою особою без ухвали слідчого судді, суду, а й передбачені 
окремі деталі процедури під час здійснення цієї процесуальної дії. 

КПК 2012 р. фактично скасував підхід невизначеності кола службових 
осіб, які здійснили затримання («орган дізнання» у ст.106 КПК 1960 р.), так 
і осіб, відповідальних за перебування затриманих. 

Чинним КПК визначені основні обов’язки службових осіб при затри-
манні особи уповноваженою службовою без ухвали слідчого судді, суду:

1) уповноваженої службової особи, яка здійснила затримання:
– негайне інформування затриманої особи про підстави її затримання та 

про її права (ч.4 ст.208)
– фіксація затримання у відповідному протоколі (ч.5 ст.208), в тому чис-

лі точного часу моменту затримання (ст.209);
– невідкладне повідомлення про затримання особи та доставлення за-

триманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування; 
– надання можливості затриманій особі повідомити про своє затриман-

ня третіх осіб за своїм вибором (ч.1 ст.213)
– повідомлення органа (установи), уповноваженого на надання безо-

платної правової допомоги (ч.4 ст.213);
2) особи в органі досудового розслідування осіб, відповідальні за пере-

бування затриманих (ст.213 КПК):
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– негайно зареєструвати затриманого;
– роз’яснити затриманому підстави його затримання, права і обов’язки;
– звільнити затриманого негайно після зникнення підстави для затри-

мання або спливу строку для затримання;
– забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання 

його прав;
– забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затри-

маного;
– забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фік-

сацію медичним працівником.
Існує очевидна потреба запровадити персональну відповідальність 

службових осіб, які здійснили затримання особи як і тих, які відповідаль-
ні за перебування затриманих в підрозділі органу досудового розслідування, 
зокрема, за порушення строків затримання, за виникнення у затриманих осіб 
тілесних ушкоджень і т. і.

До того ж залишається певна неврегульованість чинними нормативни-
ми документами МВС, в т. ч. і Інструкцією з організації діяльності чер-
гових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направ-
леної на захист інтересів суспільства і держави від протиправних пося-
гань щодо порядку поводження із затриманими особами, в тому числі від-
носно врегулювання форми документу, в який мають записуватись всі дії, 
що проводяться із залученням затриманої особи (п.5 ч.3 ст.212 КПК Украї-
ни), шляхом подолання якої є реалізація пропозиція про необхідність запро-
вадження єдиного документу, в якому б заносилися всі записи щодо затри-
маної особи, починаючи з моменту її фізичного захоплення (на зразок «arrest 
record» в Англії.)

Слід згадати, що навіть за часів існування КПК (1960 р.) був чинним 
окремий документ, прийнятий ще за часів колишнього СРСР (в 1976 р.), 
яким регулювався порядок тимчасового тримання затриманих – «Положен-
ня про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчинен-
ні злочину»

Зважаючи на викладене, вважаю, що э нагальна потреба у розробці та 
запровадженні в діяльність ОВС окремих інструкцій щодо порядку затри-
мання осіб без ухвали слідчого судді, суду; за ухвалою слідчого судді, суду з 
метою приводу; тримання затриманих осіб в приміщеннях органів та підроз-
ділів внутрішніх справ.
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ІНСТРУКЦІЯ
із затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 
без ухвали слідчого судді уповноваженою посадовою 
особою та їх конвоювання до підрозділу органу 
досудового розслідування
(проект)

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена на підставі Кримінально-процесуального 
кодексу України, Законів України «Про міліцію» та  «Про оперативно-
розшукову діяльність» з метою неухильного їх виконання та дотримання 
прав людини під час фізичного захоплення особи при вчиненні нею злочи-
ну або замаху на його вчинення, а також щойно після його вчинення та її до-
ставлення до підрозділу органу досудового розслідування.

2. Терміни і визначення

Застосування сили – використання заходів фізичного впливу, спеціаль-
них засобів або вогнепальної зброї;

Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання (у розу-
мінні ч.4 ст.208 КПК України) – працівник міліції, який самостійно здійсню-
вав  фізичне захоплення особи, або старший наряду міліції (групи), який ке-
рував фізичним захопленням особи;

Фізичне захоплення особи – дії з переведення особи, яка вчинює оче-
видний злочин, в стан коли вона внаслідок застосування до неї заходів фі-
зичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї або попереджен-
ня про їх використання змушена припинити вчинення злочину і залишатися 
поруч з уповноваженою службовою особою.

3. Фізичне захоплення особи

3.1. Працівник міліції або старший наряду міліції, в присутності яко-
го особа вчиняє злочин, замах на його вчинення, отримав повідомлення 
очевидця про його вчинення або виявив сукупність очевидних ознак  на 
тілі, одязі чи місці події, які вказують, що саме ця особа щойно вчинила 
злочин, залежно від обставин події (кількість злочинців, наявність у них 
зброї і її вид, характер місцевості, обстановка, погода, наявність скупчен-
ня людей  і т.ін.), приймає рішення про фізичне захоплення особи здій-
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снення затримання власними силами або про виклик додаткових сил мі-
ліції для його здійснення. 

3.2. В разі прийняття рішення про затримання особи працівник міліції 
(старший наряду міліції) діє у відповідності до Настанови МВС України …

3.3. Щойно після завершення фізичного захоплення особи уповноваже-
на службова особа, яка  його здійснила, має  на місці події негайно інформу-
вати затриману особу про підстави її затримання та про її права. Під час та-
кого інформування має проводитись відеозапис. В разі, якщо особа не ро-
зуміє мови, якою її намагаються інформувати про підстави затримання та її 
права, таке інформування відбувається в присутності перекладача після її до-
ставляння до підрозділу органу досудового розслідування.

3.4. Застосування сили при затриманні здійснюється у відповідності до 
Закону України «Про міліцію». Якщо особа при затриманні не чинить опо-
ру і підкоряється всім законним наказам працівників міліції, до неї забороня-
ється застосування сили, крім спеціальних засобів, які необхідні для запобі-
гання втечі затриманої особи.

3.5. В разі завданні шкоди здоров’ю затриманої особи, яка потребує не-
відкладної медичної допомоги, уповноважена службова особа забезпечує не-
гайний виклик швидкої медичної допомоги  та надання першої медичної до-
помоги затриманій особі.

3.6. Всі працівники міліції, які причетні до застосування сили та/або за-
вдання шкоди здоров’ю затриманої особи, а також ті, які були очевидцями 
таких подій, мають подати з цього приводу рапорти на ім’я начальника ОВС. 
Начальник ОВС має призначити перевірку законності застосування сили, під 
час якої мають бути опитані всі причетні працівники міліції та очевидці та-
ких подій, встановлено, чи надавалась медична допомога затриманій особі 
та чи відмовлялась вона від медичної допомоги.

3.7. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду після вчинення 
злочину допускається лише у випадку, коли очевидець, в тому числі потерпі-
лий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на 
те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.  

4. Обшук затриманої особи

4.1. Обшук затриманої особи проводиться негайно після її фізичного за-
хоплення відповідно до положень ст.239 Статуту патрульно-постової служ-
би міліції України.

4.2. В разі виникнення нагальної потреби з міркувань безпеки проведен-
ня обшуку особи статі, протилежної статі службової особи, яка здійснює об-
шук, він має бути обмежений виявленням зброї та небезпечних предметів, за 
допомогою яких можна завдати тілесні ушкодження.
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4.3. У випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що затрима-
на особа зберігає в інтимних частинах свого тіла заборонені предмети, дока-
зи злочину або зброю,  з письмового дозволу начальника ОВС або особи яка 
його заміщує, може бути проведений обшук інтимних частин тіла з оголен-
ням особи. Такий обшук проводиться лише одноособово особою тієї ж самої 
статі у приміщенні ОВ

5. Повідомлення про затримання особи 

5.1.  Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, має ви-
значитись, який підрозділ органу досудового розслідування є найближчим 
до місця затримання особи. 

5.2. Про затримання особи уповноважена службова, яка здійснила за-
тримання, невідкладно доповідає за допомогою мобільного телефону або 
службової радіостанції до чергової частини ОВС, структурним підрозділом 
якого є органу досудового розслідування, підрозділ якого є найближчим до 
місця затримання. Повідомлення має містити відомості про місце, дату і точ-
ний час (година и хвилини) затримання, П.І.Б. затриманого, підстава затри-
мання, відомості про уповноважену службову особу, яка здійснила затриман-
ня, номер засобу зв’язку, яким повідомлено про затримання, та записується 
до Журналу повідомлень про затримання.

5.3. Працівник органу досудового розслідування, до якого передали ін-
формацію про затримання особи, має негайно повідомити про таке затри-
мання відповідний Центр безоплатної вторинної правової допомоги відпо-
відно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання осіб особисто або за допомогою 
особи, відповідальної за перебування затриманих. 

6. Доставлення затриманої особи
до підрозділу органу досудового розслідування

6.1. Доставляння затриманої особи до підрозділу органу досудового 
розслідування здійснюється відповідно до Інструкції з організації конвою-
вання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ з ураху-
ванням положень цієї Інструкції.

6.2. В разі відсутності у уповноваженої службової особи на місці затри-
мання транспортного засобу для доставляння затриманої особи до підрозділу 
органу досудового розслідування, або існування ризику її втечі під час достав-
ляння внаслідок недостатності сил міліції, вона має запросити за допомогою 
технічних засобів про направлення підкріплення до місця затримання.  
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6.2. Доставлення затриманої особи до найближчого підрозділу органу 
досудового розслідування виконується невідкладно після її обшуку на міс-
ці затримання.

6.3. Забороняється застосування до затриманої особи кайданків та ін-
ших спеціальних засобів обмеження рухливості у разі загрози настання від 
цього її смерті або завдання серйозної шкоди її здоров’ю.

6.4. У випадку, коли при затриманні особи відбулося застосування сили 
та/або завдання шкоди її здоров’ю, причетним до таких подій працівникам 
міліції забороняється приймати участь у доставленні затриманої особи. У 
разі відсутності інших працівників міліції на місці події уповноважена служ-
бова особа, яка здійснила затримання, викликає на місце затримання додат-
кові сили міліції для здійснення доставляння затриманої особи, продовжую-
чи контролювати її поведінку до прибуття додаткових сил міліції.

6.5. У разі передачі затриманої особи для доставляння до підрозділу ор-
гану досудового розслідування іншим працівникам міліції, уповноважена 
службова особа, яка здійснила затримання, має повідомити старшому групи, 
що здійснює доставляння, свої ПІБ, звання та підрозділ органу внутрішніх 
справ, а також злочин, за вчинення якого затримано особу.

6.6. Якщо доставлення затриманої особи до підрозділу органу досудо-
вого розслідування здійснюють інші працівники міліції ніж ті, які приймали 
участь у затриманні, виходячи із міркувань безпеки, може бути проведений 
повторний обшук затриманої особи.

6.7. Перед початком транспортування затриманої особи старший гру-
пи, яка здійснює доставлення особи до підрозділу органу досудового розслі-
дування повідомляє чергову частину органу внутрішніх справ, структурним 
підрозділом якого є цей орган досудового розслідування, дані про показан-
ня спідометра та номер транспортного засобу, на якому здійснюється достав-
ляння, які заносяться до Журналу реєстрації доставляння затриманих цьо-
го підрозділу.

7. Реєстрація затримання особи

7.1. Негайно після доставлення затриманої особи до найближчого під-
розділу органу досудового розслідування особа, відповідальна за перебуван-
ня затриманих, має зі слів зареєструвати в Журналі реєстрації доставлення 
затриманих осіб дату, точний час (години і хвилини) доставляння затриманої 
особи, П.І.Б. затриманого, підстава затримання із зазначенням попередньої 
правової кваліфікації злочину, відомості про уповноважену службову особу, 
яка здійснила затримання, показання спідометру транспортного засобу, на 
якому доставили особу, а також щодо скарг на здоров’я та наявність тілесних 
ушкоджень у затриманої особи.
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7.2. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, має:
7.2.1. Скласти протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину відповідно до вимог ч.5 ст.208 КПК України.
7.2.2. Надати можливість затриманій особі повідомити про своє затри-

мання третіх осіб за її вибором.
7.2.3. Передати затриману особу під нагляд службовій особі підрозді-

лу органу досудового розслідування, відповідальною за перебування затри-
маних із записом у відповідному документі (протоколі тримання особи), до 
якого заноситься вся інформація про затриману особу та всі дії, що прово-
дяться з її залученням, відповідно до п.5 ч.3 ст.212 КПК України.

7.3. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, має 
з’ясувати щодо наявності у затриманої особи утриманців, яким потрібний 
догляд, а також отримати пропозиції щодо їх передачі під нагляд іншим осо-
бам, а за відсутності таких, вжити заходів для забезпечення такого догляду 
відповідними державними службами.

8. Опитування і проведення допиту
затриманої особи

8.1. Будь-які дії із затриманою особою можуть проводитись лише після 
складання протоколу про її затримання. 

8.2. В разі заяви затриманої особи про бажання користуватися право-
вою допомогою захисника, забороняється проводити будь-які дії за її учас-
тю, окрім дій з її кримінальної реєстрації.

8.3. Для опитування та/або допиту затриманої особи застосовується По-
ложення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах 
і підрозділах внутрішніх справ України.

8.4. Опитування або допит затриманої особи, яка не розуміє мови, якою 
проводиться з нею відповідна дія, проводиться лише за участі перекладача.

Травень 2014 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
стану та доцільності діяльності

Державної служби охорони при МВС України
С.М. Сидоренко, В.І. Шаповал

1. Нормативна база діяльності ДСО
Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ Украї-

ни (далі – ДСО) є професійною спеціалізованою охоронною організацією, 
яка відповідно до Положення про ДСО, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 „Про заходи щодо вдо-
сконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», створена 
для здійснення заходів щодо охорони нерухомих об’єктів та іншого майна, 
в тому числі вантажів, забезпечення особистої безпеки громадян у порядку, 
встановленому законодавством.

2. Підпорядкованість ДСО
Відповідно до вказаної вище постанови Уряду:
– Департамент ДСО здійснює пряме керівництво Держаною службою 

охорони і безпосереднє керівництво підпорядкованими йому управліннями, 
відділами та підрозділами охорони;

– управління, відділи здійснюють безпосереднє керівництво підпоряд-
кованими їм підрозділами охорони.

Згідно з наказом МВС України від 30.09.2008 № 505 „Про заходи щодо вдо-
сконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громад-
ського порядку» підрозділи ДСО оперативно підпорядковані місцевим керівни-
кам органів внутрішніх справ і, окрім суто охоронних функцій, приймають ак-
тивну участь у попередженні кримінальних правопорушень і охороні громад-
ського порядку під час масових заходів (концертів, футбольних матчів тощо).

3. Структура ДСО
ДСО структурована та централізована. До її складу входять 26 регіональних 

управлінь (відділів), 2 вищих професійних училища, 105 районних відділів (від-
ділень), 123 стройові підрозділи, 55 спеціальних підрозділів „Титан», 29 підроз-
ділів цивільної охорони, 59 пунктів централізованого спостереження, реагуван-
ня на повідомлення засобів сигналізації здійснюють 436 нарядів міліції охорони.

4. Чисельність ДСО
Чисельність ДСО становить 21 085 одиниць, у тому числі 10 678 – атес-

тованих, у тому числі:
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– адміністративно-управлінський персонал – 1 510;
– міліція охорони – 9 967;
– цивільна охорона – 5 119;
– технічна служба – 3 539;
– обслуговуючий персонал – 764.

5. Фінансове забезпечення
ДСО провадить некомерційну господарську діяльність на засадах го-

спрозрахунку та утримується за рахунок коштів, одержаних її підрозділами 
за організацію і надання послуг з охорони та безпеки за договорами, та ін-
ших надходжень, передбачених законодавством, без використання коштів з 
державного чи місцевих бюджетів. Її підрозділи є органами управління, ді-
яльність яких не має за мету одержання прибутку.

6. Кількість договорів про охорону
Підрозділами ДСО забезпечується охорона за договорами понад 123 

тис. об’єктів усіх форм власності, більше 150 тис. помешкань громадян, у 
тому числі 1,9 тис. – фізичними постами, інші – за допомогою технічних за-
собів з реагуванням груп затримання ДСО.

Крім цього здійснюється охорона 373 фізичних осіб, супроводження ва-
лютних цінностей за 416 договорами, охорона вантажів – за 194 договорами, 
під технічним спостереженням знаходиться 476 рухомих об’єктів.

7. Кількість та види об’єктів, що охороняються ДСО
Із загальної кількості об’єктів, що охороняються ДСО:
– особливо важливих – 859;
– особливо важливих об’єктів нафтогазової галузі – 27; 
– будинків, у яких розміщуються державні органи – 3 998;
– телерадіокомпанії, телевізійні центри та будинки радіомовлення – 108;
– державні архіви – 49;
– об’єкти банківської системи – 10 882;
– об’єкти водопостачання – 149;
– музейних закладів – 575;
– здійснюється патрулювання 6 189 км продуктопроводів.
Крім цього, в особливий період підлягають охороні підрозділами ДСО 

4 043 об’єктів.

8. Ефективність (результати) охоронної діяльності
У 2014 році з об’єктів і квартир, що перебувають під охороною ДСО, 

скоєно 4 крадіжки. Надійність охорони становить 99,9%.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
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9. Взаємодія з недержавними охоронними структурами
Із метою вдосконалення організаційних і практичних заходів підрозділів 

ДСО із захисту громадського порядку та боротьби зі злочинністю, формуван-
ня взаємовигідних партнерських відносин із недержавними суб’єктами охо-
ронної діяльності на підставі наказу ДДСО при МВС України від 11.10.2011 
№ 165 нарядами ДСО за 388 договорами здійснюються виїзди на тривожні 
сповіщення з 6,2 тис. об’єктів та 535 приміщень з особистим майном грома-
дян, що охороняються приватними структурами.

10. Участь ДСО у боротьбі зі злочинністю
та забезпеченні правопорядку
У 2014 році нарядами ДСО здійснено майже 48 тис. виїздів на повідо-

млення, що надійшли спецлінією „102», при цьому затримано більше 10 тис. 
осіб, що підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень.

Загалом, безпосередньо та за участю працівників ДСО в цьому періоді 
припинено 81,5 тис. кримінальних правопорушень, близько 30 тис. праців-
ників ДСО, поза межами основних обов’язків, залучалися до охорони гро-
мадського порядку під час проведення масових заходів.

Завдяки мобільності нарядів ДСО майже всі попереджені злочини роз-
криваються по „гарячих слідах», тобто особа, яка скоїла кримінальне право-
порушення встановлена із доказами вини, затримана та доставлена до черго-
вої частини територіального підрозділу органів внутрішніх справ, де слідчим 
(уповноваженою посадовою особою) провадяться подальші процесуальні дії.

Протягом цього періоду 31 408 працівників ДСО залучались до охорони 
громадського порядку під час проведення 4 269 масових заходів.

11. Матеріальна база ДСО
На балансі ДСО перебувають:
– об’єктів нерухомості – 1 244;
– земельних ділянок – 342;
– службових автомобілів – 1962.
Забезпеченість озброєнням – 100%.

12. Учбові заклади ДСО
Упродовж минулого року у Вінницькому та Рівненському вищих профе-

сійних училищах організовано та проведено курсове навчання, перепідготов-
ку та підвищення кваліфікації 2,3 тис. працівників ДСО. Початкове навчання 
пройшли 633 працівники, з яких 624 працівники міліції та 9 цивільних осіб.

За програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації навчено 1,7 
тис. працівників.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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У Вінницькому вищому професійному училищі за програмою 
«Командно-керівна майстерність» навчено 17 працівників із числа команд-
ного складу стройових підрозділів міліції охорони.

Окрім цього, з метою підвищення рівня практичних навичок працівни-
ків ДСО із заходів особистої безпеки, тактико-спеціальної та фізичної підго-
товки викладачами училищ до регіональних підрозділів ДСО здійснено 34 
виїзди (Вінницьке – 18, Рівненське – 16), під час яких навчальний курс про-
йшло 2,3 тис. працівників.

13. Кількість охоронців та спеціалістів
приватної охорони навчених в учбових закладах ДСО
У вищих професійних училищах ДСО при МВС України за 2014 рік по-

над замовлення підрозділів ДСО навчено 965 осіб (Вінницькому – 422, Рів-
ненському – 543), із них:

молодших спеціалістів – 93;
працівників робітничих професій – 872. 
Окрім цього, на сьогодні за вказаним фахом проходять навчання 699 

осіб (Вінницьке – 364 та Рівненське – 335).

14. Фінансові результати діяльності ДСО
У 2014 році підрозділами ДСО реалізовано послуг (за оперативними да-

ними, без урахування Автономної Республіки Крим і міста Севастополя) на 
суму 1,8 млрд. грн.

До бюджетів усіх рівнів і спеціальних фондів сплачено податків, зборів 
й інших обов’язкових платежів на загальну суму більше 640 млн. грн. Окрім 
цього до МВС України та підпорядкованих йому підрозділів (згідно з розпо-
рядчими документами МВС України) перераховано коштів і надано матері-
альних цінностей на суму понад 4,5 млн. грн.

15. Дублювання функцій інших підрозділів МВС
ДСО не дублює функції інших органів і підрозділів внутрішніх справ, а 

надає допомогу працівникам інших служб в порядку, визначеному системою 
комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку.

16. Корупційні ризики
Мінімальні. ДСО не має дозвільних і контролюючих повноважень, 

окрім примусових у випадках припинення очевидних правопорушень та 
затримання осіб, що їх скоїли, з передачею останніх до органів внутріш-
ніх справ.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ



17. Сегмент, що займає ДСО на ринку охоронних послуг
На ринку охоронних послуг держави зареєстровано та функціонує (на 

підставі ліцензій) 4 162 суб’єктів охоронної діяльності, якими здійснюється 
охорона 119 710 об’єктів різних форм власності, що складає 43,7% від кіль-
кості об’єктів, що охороняються підрозділами ДСО (274 130).

На тривожні повідомлення 340 пультів технічної охорони недержавних 
охоронних структур (ДСО – 59 або 17,4%) реагує 787 мобільних нарядів цих 
підприємств (ДСО – 436 або 55,4%).

Штатна чисельність персоналу суб’єктів охоронної діяльності складає 48 703 
особи, що в 2,3 рази більше штатної чисельності працівників ДСО (21 085).

Висновок:
В існуючому правовому полі держави відсутня інша структура, яка в 

змозі забезпечити озброєну охорону об’єктів власності за договорами, у тому 
числі особливо важливих, і оперативно, фахово та озброєно реагувати на 
спрацювання технічних систем охорони.

До 95% ці спрацювання з різних причин є хибними і в разі покладання 
цієї функції на місцеву поліцію вони будуть значною мірою відволікати її від 
виконання інших обов’язків. До того ж, ураховуючи на закордонний досвід, 
це призведе до напружених відносин між поліцією й структурами, що здій-
снюють технічну охорону.

На сьогодні тільки підрозділи ДСО щодоби змушені реагувати в середньо-
му на 200 спрацювань сигналізації, спалюючи при цьому сотні літрів пального.

Пропозиції:
Виходячи з презумпції прав споживача охоронних послуг, який на свій 

розсуд і можливості самостійно вибирає вид і спосіб охорони майна, необ-
хідно створити однакові правові, фінансові та податкові умови для всіх без 
винятку суб’єктів ринку охоронних послуг.

Дати змогу всім його учасникам, за бажанням, користуватись можли-
востями „поліції охорони» на договірній основі.

У разі виведення ДСО із системи МВС України врахувати права й ба-
жання багатотисячних користувачів її послуг і створити на її базі спеціалі-
зоване державне охоронне підприємство, яке стане правонаступником ДСО.

При прийнятті відповідних законодавчих актів, у тому числі таких, що 
дозволяють озброєння інших, окрім „поліції охорони», охоронних структур 
вогнепальною короткоствольною зброєю, з відповідними правилами її за-
стосування, ринок (замовник) згідно із конкурентним законодавством сам 
вирішить, яким охоронним структурам існувати, а яким – ні.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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ПРОПОЗИЦІЇ
щодо шляхів реформування Департаменту 

внутрішньої безпеки МВС
В.К. Батчаєв

Вступ
Досить навіть побіжного погляду на ту чи іншу сферу реформ в Украї-

ні, щоб переконатися – ідея невідкладного реформування державного апара-
ту, як єдино можливого способу досягти кардинальних змін в країні, посту-
пово, але невблаганно дискредитується і вихолощується. «Антикорупційний 
комітет», «люстраційний комітет», громадські ради та інші тотеми револю-
ційних перетворень перетворилися вже у напівсамодіяльні інституції, які ні 
на що не претендують, такі собі своєрідні атракціони, ще приємні для слуху 
обивателя, але вже нешкідливі для чиновників.

 Аналогічна ситуація спостерігається і в процесах реформування Мініс-
терства внутрішніх справ, відомства, яке примудрилося без особливих по-
трясінь байдуже переварити не одну спробу змінити його роботу. Сутність 
претензій суспільства до правоохоронних органів завжди була незмінною – 
корупція і байдуже ставлення до прав людини. Без ліквідації цих стовпів, на 
яких, власне, і ґрунтується горезвісний «міліцейське свавілля», будь-які мір-
кування про поліпшення діяльності МВС перетворюються в млявий тролінг 
із заздалегідь відомим результатом.

Для всіх очевидно, що пошук шляхів виходу з ситуації, що створилася, за-
тягнувся, і Міністерство внутрішніх справ поки не продемонструвало свою готов-
ність до реальних змін, обмежуючись розглядом численних теорій і концепцій ре-
формування – від багаторазового збільшення розмірів грошового утримання пра-
цівників міліції до повної і беззастережної їх люстрації. І те, й інше в найближчим 
часом не буде реалізоване. А тому на засіданні Експертної ради з питань дотри-
мання прав людини і реформування органів внутрішніх справ при МВС України, 
членом якого я є, представникам Міністерства було запропоновано зробити пер-
ші реальні реформаторські кроки – принципово змінити роботу відомчих струк-
тур, які зараз контролюють дотримання законності в органах внутрішніх справ.

Опубліковані нижче матеріали є доповідями, підготовленими Експертною 
радою при МВС. Перша присвячена одному, підкреслюю – тільки одному з бага-
тьох можливих способів протидії корупції в рядах правоохоронців, в тому числі 
корупції вертикальної, всередині самого відомства. Друга – пропозиції про зміну 
порядку проведення службових розслідувань за фактами порушення законності 
працівниками органів внутрішніх справ. Обидва матеріали даються, в тому ви-
гляді і стилістиці, в якому вони прозвучали на засіданнях Експертної ради.

Своє остаточне рішення за даними пропозиціями керівництво МВС поки 
не озвучило, хоча обидві доповіді були негайно ж піддані різкій критиці з боку 
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представників міністерства. Своє неприйняття вони аргументували по-різному 
– від невиразного «це аморально» до вагомого «це не вписується в існуючу 
нормативно-правову базу». В тому-то і справа, що не повинно «вписуватися». 
Це природно, коли нові пропозиції не «вписуються» в ту правову базу, завдя-
ки якій два десятиліття не вдається зробити роботу міліції більш чесною і лю-
дяною. Зрозуміло, що фахівцям МВС звичніше утрамбувати реформу право-
охоронних органів в уже наявні і вельми недосконалі законодавчі рамки. Але, 
мова повинна йти про комплексні зміни, в тому числі і в нормативно-правових 
актах, без чого, власне кажучи, немає реформування за визначенням. Потріб-
ні інші, принципово нові стандарти реформування міліції, а не традиційна змі-
на керівників на місцях, позачергова атестація особового складу, скорочення 
управлінського апарату і тому подібні тотеми, якими черговий Столипін від мі-
ліції мітить поле своєї реформаторської діяльності.

Уточню відразу – автор не повний дилетант в даній темі, має досвід робо-
ти в службі внутрішньої безпеки МВС, а значить, і реальне уявлення про сис-
тему побудови взаємин співробітників міліції між собою і з навколишнім сві-
том, в тому числі з прокуратурою і судами. Ніхто не тішить себе ілюзіями щодо 
бажання органів внутрішніх справ змінити звичний комерційний уклад. Але, в 
той же час, керівництво МВС, куди потрапляють далеко не дурні люди, пови-
нно розуміти, що ситуація змінилася і тим людям, які, врешті-решт, повернуть-
ся з «АТО», потрібно буде щось запропонувати. Показати реальні зміни, а не 
чергові ігри в пазли з тих же фрагментів. В іншому випадку велика ймовірність 
того, що за реформування МВС візьмуться вони – люди з автоматами, які зви-
кли відстоювати інтереси країни дійсно кардинально і безкомпромісно.

 Створення Департаменту внутрішнього контролю МВС
Проблема корупції і порушень прав людини в міліції настільки серйоз-

на, що вона, як показали останні події в країні, поставила під загрозу саму 
державність України. Існуюча модель правоохоронних органів вимагає не ре-
форм, а рішучого демонтажу, замість якого вже тривалий час ми спостерігає-
мо спроби пристосувати корумповану міліцію до нових вимог. Подібні наміри 
зашити рану, що кровоточить гнилими нитками, апріорі приречені на провал.

Внутрішньовідомчі органи протидії корупції в міліцейському середови-
щі – Департамент внутрішньої безпеки та Інспекція з особового складу 
– не справляються зі своїм завданням в силу багатьох причин. Але підвищити 
ефективність роботи цих служб – завдання реальне і досяжне, однак, за однієї 
умови: МВС необхідно кардинально змінити стратегію їх діяльності.

В ідеалі, орган з протидії міліцейській корупції повинен знаходитися 
поза структурою Міністерства внутрішніх справ. У той же час, створення 
такого, повністю незалежного від МВС органу, займе досить багато часу і 
ефективно таке новоутворення відразу не запрацює – виникають традицій-
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ні проблеми з підбором і навчанням персоналу, придбанням агентури в мі-
ліцейському середовищі, належним матеріально-технічного забезпеченням, 
необхідністю внесення змін до законодавства та інше.

 На мою думку, створення нового органу по боротьбі з корупцією в мілі-
ції доцільно поєднувати з перетворенням нині існуючих в МВС Департамен-
ту внутрішньої безпеки та Інспекції з особового складу в Департамент вну-
трішнього контролю, який і надалі має право на існування паралельно з но-
воствореним зовнішнім антикорупційним органом, перш за все в силу від-
мінності завдань, що стоять перед ними.

1. Підпорядкованість і штатна структура 
Департаменту внутрішнього контролю
1.1. Підпорядкування безпосередньо і виключно Міністру внутрішніх справ.

1.2. Штатна структура обласних відділів внутрішнього контролю (ОВК):
– Сектор оперативної роботи (1/3 від загального числа особового складу);
– Сектор внутрішніх розслідувань, створений на базі інспекції по осо-

бовому складу і, по суті, виконуючий її функції, але зі значно більшим рів-
нем незалежності, а значить, об’єктивності.

 Існуюча на сьогодні ганебна практика підпорядкування підрозділів ін-
спекції по особовому складу начальникам УМВС – наочний приклад створен-
ня МВС умов для кваліфікованого списування скарг громадян в сміттєву кор-
зину з формулюванням «факти не знайшли свого підтвердження». Слід за-
значити, що службовими розслідуваннями незначних порушень дисципліни 
(дільничний напідпитку, патрульні, які пішли з маршруту, порушення режи-
му таємності та інше) повинен займатися керівник кадрового апарату органу, 
співробітники якого скоїли це порушення. Надалі, копія висновку за результа-
тами такого розслідування надсилається до відділу внутрішнього контролю 
для правової оцінки, фіксації факту порушення у відповідній базі даних і до-
лучення до оперативно-наглядової справи, яка ведеться на кожен орган міліції.

 – Сектор технічної підтримки – невелика група з 2-3 чоловік, що за-
ймається технічним забезпеченням оперативно-розшукової діяльності ОВК.

 – Канцелярія – секретар і інспектор по режиму.

2. Принципи роботи
В даний час робота підрозділів внутрішньої безпеки націлена на притяг-

нення співробітника-корупціонера до кримінальної відповідальності за вже 
вчинений ним посадовий злочин. Діяльність підрозділів внутрішньої безпеки 
оцінюється за кількістю кримінальних проваджень, розпочатих прокуратурою 
за матеріалами внутрішньої безпеки. Разом з тим, як правило, прокуратура в 
силу багатьох причин неохоче йде на кримінальне переслідування міліціоне-
рів, як кажуть співробітники внутрішньої безпеки – «прокурори пропивають 
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матеріали». Навіть при сприятливому варіанті, довести справу стосовно мілі-
ціонера до суду – завдання для прокуратури непросте, на це йде багато часу і 
зусиль. При цьому позитивний для досудового слідства результат – визнання 
міліціонера винним у корупції, в суді так само не гарантований.

 Таким чином, виникає перше завдання – позбутися або хоча б частково 
зменшити можливість органів прокуратури та суду впливати на процес очи-
щення лав міліції. Це можливо, якщо Департамент внутрішнього контролю зо-
середить свої зусилля не на документуванні для суду вже доконаних фактів ко-
рупції, а на виявленні серед персоналу осіб, потенційно готових до порушен-
ня антикорупційного законодавства. Очищення міліції має забезпечуватися не 
стільки притягненням до кримінальної відповідальності співробітника, який 
вчинив злочин, скільки шляхом превентивного звільнення з органів внутріш-
ніх справ працівників, схильних до вчинення корупційних правопорушень.

Подібна робота проводиться шляхом продажу спеціальних оперативних про-
вокацій, метою яких є приховане тестування співробітників на законослухняність і 
непідкупність. Під час оперативної провокації співробітники внутрішньої безпеки 
(або спеціально залучені цивільні особи під контролем співробітників внутрішньої 
безпеки) штучно моделюють ситуацію для прояву протиправних нахилів спів-
робітників міліції. Тобто відтворюють чинники і умови, за яких міліціонер підда-
ється спокусі взяти хабар, проявити насильство, укрити заяву про вчинення злочину, 
сфальсифікувати адміністративний протокол та інше. Говорячи простіше – співро-
бітники відділу внутрішнього контролю провокують міліціонера на порушення за-
кону, після чого спостерігають і фіксують його реакцію на таку провокацію.

Я прекрасно розумію наявність певного негативного підтексту в ужито-
му мною терміні «провокація», але оперативно-розшукова діяльність органів 
внутрішніх справ щодо громадян рясніє провокаціями, які самі міліціоне-
ри тактовно називають «оперативними комбінаціями». І якщо законодавство 
України наділяє співробітника міліції повноваженнями обмежувати права і 
свободи звичайних громадян, то цілком логічно, якщо співробітники підроз-
ділів внутрішнього контролю отримають законодавчу можливість обмежува-
ти права самих працівників міліції.

Втім, не в термінах справа – словосполучення «оперативна провокація» 
цілком можливо замінити на «оперативний експеримент» або «негласне тес-
тування на законослухняність».

Подібні методи протидії корупції в правоохоронних органах не нові, їх 
використовують у багатьох країнах, які нам подавали як зразок реформуван-
ня правоохоронних органів.

Головною й принциповою відмінністю пропонованої мною моделі, є те, що 
якщо під час «оперативного експерименту» міліціонер піддався спокусі і порушив 
закон, скажімо, взяв запропонований йому хабар, то він не переслідується за це 
в кримінальному порядку, а просто звільняється з органів внутрішніх справ 
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по спеціальній статті, введеної до Положення про проходження служби рядовим 
і начальницьким складом органів внутрішніх справ. Це не тільки більш ефектив-
ний (повністю усунуто можливість впливу на процес з боку органів прокуратури 
та суду), але і більш гуманний метод, оскільки співробітник, схильний до хабарни-
цтва, в результаті не потрапляє до в’язниці, що є трагедією для його родини. Мілі-
ція очищається від потенційних порушників більш м’яко – потенційного любите-
ля хабарів просто звільняють з державного органу – вибач, але ти не пройшов не-
гласний текст на непідкупність, а значить, не підходиш для держслужби – жадіб-
ний. Можливо, з тебе вийде бізнесмен або депутат, але не міліціонер.

 В принципі, співробітники постійно проходять в даний час різноманіт-
ні тестування – скажімо, ніхто не робить трагедії, якщо міліціонера не при-
значають на посаду в зв’язку з незадовільними результатами психологічного 
тестування. І, при бажанні, в тексті затвердженого для міліції психологічно-
го тесту теж можна знайти «провокаційні» питання. Процедура проходжен-
ня негласного тестування на непідкупність, повинна стати для співробітника 
міліції такою ж самою буденністю, як щорічне проведення медичного обсте-
ження або здача заліків із службової й фізичної підготовки.

Окремі нюанси, які, на мій погляд, дуже важливі.
Подібні «оперативні експерименти» на місцях повинні здійснюватися 

регулярно – скажімо, не менше 6 разів на місяць, і проводитись щодо всіх 
категорій співробітників міліції.

 Дуже важливо відмовитися від бюрократизації та ускладнення процеду-
ри проведення таких «оперативних експериментів» – об’єкт, мета і план прове-
дення експерименту затверджується начальником відділу внутрішнього контр-
олю. Після закінчення експерименту складається звіт (протокол) про його ре-
зультати. Незалежно від підсумків експерименту (взяв співробітник хабар чи ні), 
після його закінчення на місце запрошується безпосередній начальник співро-
бітника міліції, який підписує звіт (протокол) про результати експерименту. Та-
кий протокол долучається до особової справи підданого експерименту міліціо-
нера. Зрозуміло, що, якщо співробітник не піддався на провокацію – це врахову-
ється при розгляді питання його кар’єрного зростання. Якщо піддався і взяв гро-
ші (або зробив інше порушення) – на підставі протоколу про результати опера-
тивного експерименту відділ кадрів готує матеріали на його звільнення з органів 
внутрішніх справ. На цьому все, і не потрібно іншої бюрократичної процедури.

Для здійснення «оперативного експерименту» використовуються звичні для 
міліції технічні та інші методи (негласний аудіо- і відеозапис, помічені грошові ку-
пюри і т. д.), однак їх застосування здійснюється без отримання відповідного до-
зволу суду, оскільки кінцевою метою не є відкриття кримінального провадження.

Ще один важливий фактор – співробітники міліції повинні знати, що 
стосовно них будуть проводитися такі «оперативні експерименти», і їх про-
ведення є законним.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ РЕФОРМУВАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ В. Б. МВС
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При прийомі на службу і під час вступу до профільних навчальних закладів 
МВС кандидати офіційно під підпис повідомляються і дають свою згоду на зако-
нодавчо передбачене обмеження своїх прав і свобод на період служби в міліції, в 
тому числі і на проведенні «оперативних експериментів» на законослухняність.

Прийом на службу в органи внутрішніх справ має передбачати отримання 
офіційної згоди від майбутнього співробітника й на інші види тимчасового об-
меження його прав і свобод у зв’язку з роботою в правоохоронних органах. У 
тому числі здійснення співробітниками відділу внутрішнього контролю:

– Негласного контролю розмов по службовому телефону співробітни-
ка міліції;

– Отримання необхідної інформації від провайдерів мобільного зв'язку 
без повідомлення абонента-співробітника міліції;

– Отримання інформації про банківські платежі;
– Тестування на вживання алкоголю і наркотиків;
– Отримання інформації про майновий стан і ін.
Повторюся – подібне обмеження прав працівників міліції є обґрунтова-

ним, оскільки, в свою чергу, самі співробітники міліції наділені правом об-
межувати права і свободи громадян відповідно до законів «Про міліцію», 
«Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими. Паритет у відносинах 
міліції і суспільства дотримується, а якщо такого паритету немає – ми маємо 
поліцейську державу в гіршому розумінні цього слова.

Крім того, важливим фактором є публічність. Про звільнення, із зазначен-
ням причини, співробітника, який не пройшов випробування «оперативним екс-
периментом» офіційно повідомляється весь особовий склад обласного гарнізо-
ну міліції, відповідна інформація вміщується на веб-сайті обласного УМВС.

Підкреслюю, практика проведення раптових «оперативних експериментів» на 
непідкупність і законослухняність повинна в свідомості кожного міліціонера ста-
ти буденністю, нехай неприємним, але законним елементом служби. Одночасно 
і звільнення співробітника, який не пройшов випробування «оперативним експери-
ментом», не повинно розцінюватися, як надзвичайна подія, і тим більше при-
звести до покарання начальника, чий підлеглий не пройшов таке випробування.

Масштабне і активне проведення подібних провокаційних «оперативних екс-
периментів», публічність процедури звільнення виявлених таким чином неблаго-
надійних співробітників вплине на морально-психологічний стан персоналу мілі-
ції в цілому, дозволить співробітникам в порівняно короткий термін усвідомити іс-
нування досить високого ступеня ризику бути звільненим під час спроби зроби-
ти корисливе чи інше правопорушення. Міліціонер не буде знати, чи дійсно йому 
пропонують гроші за незаконне рішення того чи іншого питання, чи хабародавець 
є провокатором і діє в рамках проведення «оперативного експерименту».

Особливу увагу необхідно приділяти роботі серед ланки середнього на-
чальницького складу, оскільки в подальшому саме ця категорія співробіт-
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ників буде займати керівні посади в органах внутрішніх справ. Керівники, 
які пройшли через сито провокаційних перевірок, з щепленим усвідомлен-
ням небезпеки одержання неправомірної вигоди, забезпечать більш якісний 
контроль за законністю дій своїх підлеглих.

Для можливості здійснення подібних «оперативних експериментів» необ-
хідно внести зміни в нормативно-правову базу, як державних, так і відомчих 
документів МВС (закони «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси, Положення 
про проходження служби та інші). Насамперед слід законодавчо виключити 
можливість залучення до відповідальності співробітників відділу внутрішньо-
го контролю за проведення провокаційних дій щодо працівника міліції.

До подібної адаптації законодавства доцільно залучити висококласних 
експертів в області права, перш за все фахівців з середовища навчальних за-
кладів МВС, прокуратури, суду, адвокатів. Це завдання не є складним, а тому 
здійсненне у досить короткі терміни. Слід зазначити, що ці зміни пропону-
валися мною на розгляд керівництву МВС на засіданні Експертної ради при 
МВС ще в травні 2014 року, проте були негативно сприйняті «міліцейської» 
частиною ради при повній підтримці її «громадською» частиною.

 В даний час процедура адаптації моїх пропозицій до законодавства 
України значно спростилася – положення глави 3 Закону України «Про за-
сади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки» прямо вказують на необхідність проведен-
ня стосовно держслужбовців перевірок на добропорядність і непідкупність. 
І саме Міністерство внутрішніх справ може стати ініціатором впровадження 
цих прогресивних змін і приступити до справжньої боротьби з корупцією в 
своїх рядах, а не імітувати таку боротьбу.

2.1. Організація роботи сектора внутрішніх розслідувань
Сектор внутрішніх розслідувань може комплектуватися співробітника-

ми інспекції по особовому складу, які пройшли переатестацію. Його ком-
петенція – розслідування фактів порушення прав громадян співробітниками 
міліції, в тому числі зазначених у заявах громадян.

На відміну від існуючої в даний час в системі МВС практики, службове 
розслідування буде проводитись виключно за безпосередньої участі заявни-
ка або потерпілого (його представника), що передбачається статтею 18 Зако-
ну України «Про звернення громадян».

Потерпіла від міліцейського свавілля особа, звернувшись до сектору вну-
трішніх розслідувань, повинна стати повноцінним учасником службового роз-
слідування за своєю заявою. У тому числі отримати можливість вивчати ма-
теріали службового розслідування на будь-якому етапі його проведення, дава-
ти зібраним матеріалам власний правовий аналіз (при бажанні – із залученням 
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спеціаліста в галузі права на свій розсуд), ініціювати проведення додаткових 
опитувань громадян і співробітників, висловлювати свої рекомендації та ін.

Висновок про результати службового розслідування, перед його оста-
точним затвердженням міліцейським керівником, повинен в обов’язковому 
порядку узгоджуватися з заявником, про що він проставляє відповідний під-
пис у відповідній графі ув’язнення. Про наявність претензій до ходу прове-
дення розслідування заявник (потерпілий) повідомляє «листом претензій», 
який реєструється в канцелярії і долучається до матеріалів службового роз-
слідування для вивчення та прийняття остаточного рішення начальником 
відділу внутрішнього контролю, який стверджує цей висновок.

Подібний формат призведе до поліпшення якості проведення службових роз-
слідувань і знизить рівень невдоволення громадян діями співробітників відділу вну-
трішнього контролю, оскільки, підписавши висновок, заявник (потерпілий), фак-
тично, визнає той факт, що розслідування проведено об’єктивно і в повному обсязі.

Вважаючи дане питання надзвичайно важливим, я підготував проект 
відповідних змін до «Інструкцію про порядок проведення службових роз-
слідувань в органах внутрішніх справ України» (затверджена наказом 
МВС України від 12.03.2013 №230, який зареєстрованій в Міністерстві юс-
тиції України 02.04.2013 за №541/23073)

Крім цього, співробітники сектора внутрішніх розслідувань повинні за-
йматися профілактикою правопорушень в міліцейському середовищі, насам-
перед здійсненням інспекційних перевірок міськрайорганів, в тому числі і 
місць несвободи, перевіркою правдивості даних, викладених міліціонерами 
в своїх річних деклараціях і ін.

Хочу підкреслити, що запропонована мною реорганізація Департамен-
ту внутрішньої безпеки та Інспекції з особового складу в Департамент вну-
трішнього контролю не передбачає значного збільшення штатної чисель-
ності персоналу, а значить, і збільшення витрат бюджетних коштів.

У той же час, Департамент внутрішнього контролю повинен бути звіль-
нений від виконання ряду функцій, традиційно виконуваних службою вну-
трішньої безпеки. Так, контролем за дотриманням режиму секретності пови-
нні займатися відділи режимно-секретного та документального забезпечен-
ня, питаннями дотримання персоналом міліції дорожньо-транспортної дис-
ципліни - відповідна група в управлінні ДАІ і т. д.

Надалі, в умовах становлення незалежного від МВС органу по бороть-
бі з корупцією, Департамент внутрішнього контролю передасть йому повно-
важення, пов’язані з підготовкою матеріалів для кримінального провадження 
стосовно співробітників міліції, але продовжить регулярне і масове проведен-
ня «оперативного тестування» міліціонерів на законослухняність і роботу з за-
явами громадян.

Серпень 2014 р.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проекту внесення змін до

«Інструкції  про порядок проведення службових 
розслідувань в органах внутрішніх справ України»
(затверджена наказом МВС України від 12.03.2013 

№230, який зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 02.04.2013 за №541/23073)

В.К. Батчаєв

І. Обґрунтування необхідності прийняття проекту
Відповідно до статистичних даних форми звітності 1-ДПЛ «Про 

стан дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», 
у 2013 році Міністерство внутрішніх справ  України визнало такими, 
що не  підтвердилися,  96%  скарг громадян про порушення своїх прав 
в міліції.

Подібна статистика є очевидним індикатором неспроможності орга-
нів внутрішнього контролю МВС виконувати одну зі своїх головних місій – 
ефективно розслідувати факти неправомірних дій правоохоронців  та забез-
печувати виконання щодо них принципу невідворотності покарання за вчи-
нені протиправні дії. 

Той факт, що переважна більшість співробітників органів внутрішніх 
справ, які порушували закон, не притягуються до відповідальності, є чи не 
головним чинником того високого рівня корупції та злочинності в органах 
внутрішніх справ, який спостерігається в Україні з року в рік. 

 В свою чергу, очевидна для всіх неготовність Міністерства внутрішніх 
справ забезпечити об’єктивний  розгляд  звернень громадян, чим, власне, за-
хистити їх  від незаконних дій працівників міліції,  викликає в українському 
суспільстві зневіру у щирості задекларованих владою намірів реформувати 
правоохоронні органи.

Проблема  неефективного відомчого розслідування повідомлень гро-
мадян про порушення своїх прав у міліції існує тривалий час, проте, за 
роки незалежності України, не можна вказати на, навіть, незначні успі-
хи Міністерства внутрішніх справ у її вирішенні. Подібний стан справ 
має місце з багатьох причин, однією з яких є хибна спрямованість відо-
мчої нормативно-правової бази МВС України – директивні документи, що 
врегульовують порядок службового розслідування в органах внутрішніх 
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справ, не орієнтовані на захист інтересів цивільних осіб, які постраждали 
він незаконних дій співробітників, а отже не гарантують об’єктивність про-
ведення такого розслідування.

ІІ.  Сутність проекту
Наразі громадянин, який звернувся зі скаргою на дії співробітників мі-

ліції, фактично позбавлений можливості впливати на хід службового розслі-
дування за своєю скаргою, оскільки існуюча в МВС України практика прове-
дення такого розслідування побудована з пріоритетним врахуванням інтере-
сів самої міліції. 

Проект пропонує внести до «Інструкції  про порядок проведення 
службових розслідувань  в  органах  внутрішніх  справ  України»  до-
повнення та зміни, які усувають подібну нерівноправність – наділяють ци-
вільну особу правами учасника службового розслідування, створюють нор-
мативні запобіжники від можливих утисків цих прав з боку посадової особи 
ОВС та забезпечують більший рівень прозорості службового розслідування.

З цією метою, до Інструкції пропонується внести наступні доповнення 
і зміни:

1. Ввести поняття «суб’єкт звернення», під яким розуміти фізичну осо-
бу або представника юридичної особи, за зверненням якої проводиться служ-
бове розслідування.

2. Передбачити необхідність проведення службового розслідування у 
випадку порушення співробітником міліції «Правил поведінки та професій-
ної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 
України».

3. Передбачити необхідність проведення службового розслідування у 
випадку оприлюднення повідомлень про протиправні дії співробітників мі-
ліції у засобах масової інформації.

4. Передбачити необхідність проведення службового розслідування си-
лами інспекції з особового складу у випадку отримання інформації про скоє-
не співробітником міліції порушення  прав, свобод та законних інтересів гро-
мадян, а також недотримання ним «Правил поведінки та професійної етики 
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України».

5. Змінити в інтересах суб’єкта звернення визначення поняття «дата за-
вершення службового розслідування», зокрема датою завершення службового 
розслідування вважати не дату затвердження висновку за його результатами, а 
дату вручення суб’єкту звернення копії цього висновку або дату направлення  
на його адресу повідомлення про можливість отримання такої копії. 

6. Розділ VІ Інструкції «Права та обов’язки учасників службового роз-
слідування» доповнити окремим пунктом «Права суб’єкта звернення», у яко-
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му, зокрема, передбачити право цього суб’єкта брати участь у проведенні 
службового розслідування за своїм зверненням. В тому числі:

– давати усні чи письмові пояснення, а також робити заяви державною  
або іншою мовою, якою він володіє, та користуватися послугами перекладача; 

– ознайомлюватися та вивчати зібрані виконавцем матеріали службово-
го розслідування (крім випадків, коли це заборонено законодавством Украї-
ни), а також висловлювати свої зауваження, в тому числі й письмово, щодо 
порядку, об’єктивності та повноти службового розслідування на будь-якому 
етапі його проведення;

– подавати та вимагати долучити до матеріалів службового розслідуван-
ня особисто зібрані письмові пояснення, документи, фото-, відео-, аудіо та 
інші матеріали, які, на думку суб’єкта звернення, повинні бути враховані при 
прийнятті рішення за результатами службового розслідування;

– ініціювати проведення виконавцем опитування працівників ОВС, ін-
ших осіб (за їх згодою), а також  одержання виконавцем від органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформа-
ції, яка, на думку суб’єкта звернення, повинна бути врахована при прийнятті 
рішення за результатами службового розслідування; 

– в разі потреби, на будь-якому етапі службового розслідування, залуча-
ти фахівців в області права, експертів, представників правозахисних органі-
зацій чи інших осіб на власний розсуд для отримання консультацій, що мо-
жуть сприяти службовому розслідуванню, а також для проведення незалеж-
них експертиз та правового аналізу зібраних виконавцем матеріалів;

– за наявності обґрунтованих сумнівів у неупередженості, об’єктивності 
та компетентності виконавця, письмово ініціювати його заміну на іншу служ-
бову особу органу (підрозділу) внутрішніх справ, якому доручено проведен-
ня службового розслідування; 

– бути ознайомленим під підпис з матеріалами та висновком службово-
го розслідування перед його затвердженням. У разі незгоди з порядком про-
веденого службового розслідування або зі змістом висновку, в тому числі і зі 
вказаними у резолютивній частині пропозиціями або заходами,  суб’єкт звер-
нення має право відмовитися від візування висновку службового розсліду-
вання та письмово повідомити про свої обґрунтовані заперечення, претензії 
та пропозиції заповнивши «Картку зауважень суб’єкта звернення».

– отримати завірені у встановленому порядку копії «Картки зауважень 
суб’єкта звернення» та висновку службового розслідування, оформленого 
з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та 
«Про державну таємницю».

7. Доповнити перелік обов’язків виконавця, який проводить службове 
розслідування, пунктами, що узгоджують ці обов’язки з правами суб’єкта 
звернення. Зокрема, до обов’язків виконавця додати наступні: 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
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– проінформувати суб’єкта звернення про його права, як учасника служ-
бового розслідування;

– на вимогу суб’єкта звернення, прийняти та приєднати до матеріалів 
службового розслідування зібрані ним особисто письмові пояснення інших 
осіб, документи, фото, відео, аудіо та інші матеріали;

– на вимогу суб’єкта звернення, додатково опитати працівників ОВС, 
інших осіб (за їх згодою), а також направити офіційні запити про отримання 
інформації, документів чи інших матеріалів до органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, юридичних або фізичних осіб;  

– під підпис ознайомити суб’єкт звернення з матеріалами та висно-
вком службового розслідування перед його затвердженням. У разі від-
мови суб’єкта звернення від візування висновку з причини незгоди з по-
рядком проведеного службового розслідування або зі змістом висновку, 
видати йому «Картку зауважень суб’єкта звернення», яка, після запо-
внення,  реєструється в канцелярії (секретаріаті) за місцем проходжен-
ня служби виконавця та приєднується до матеріалів службового розслі-
дування;

– протягом трьох робочих днів після затвердження висновку службово-
го розслідування, вручити суб’єкту звернення копію вказаного висновку та 
копію «Картки зауважень суб’єкта звернення», оформлені з дотриманням 
вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про держав-
ну таємницю», або надіслати на його адресу поштою (рекомендованим лис-
том з повідомленням про вручення) чи за допомогою засобів телекомуніка-
ційного зв’язку, листа з повідомленням про можливість отримання копій за-
значених документів. 

Копії у встановленому порядку завіряються печаткою органу (підрозді-
лу) внутрішніх справ, якому було доручено проведення службового розслі-
дування.

8. Доповнити розділ VIII Інструкції «Оформлення матеріалів служ-
бового розслідування» положеннями, які закріплюють вказані вище права 
суб’єкта звернення. Зокрема передбачити наступні доповнення: 

– при проведенні службових розслідувань за зверненням фізичних або 
юридичних осіб, описова частина висновку повинна містити викладену у  
«Картці зауважень суб’єкта звернення» інформацію про наявність у цих 
осіб претензій, заперечень, пропозицій з подальшим обґрунтування  немож-
ливості або недоцільності їх усунення чи виконання;

– висновок службового розслідування підписується виконавцем (го-
ловою та членами комісії), візується суб’єктом звернення (при проведенні 
службового розслідування за зверненням фізичної або юридичної особи) та 
затверджується начальником, який призначив службове розслідування, або 
вищим прямим начальником.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



ІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат із 

Державного бюджету України.

IV.  Прогнозований результат
Прийняття проекту дозволить підвищити якість та об’єктивність, а 

отже,  у кінцевому результаті – ефективність службових розслідувань фак-
тів порушення прав і свобод громадян у міліції. В свою чергу, досягнуте про-
ектом забезпечення дотримання принципів рівних прав співробітника міліції 
і цивільної особи під час службового розслідування, прозорості та справед-
ливості прийнятих рішень і невідворотності покарання міліціонера за скоє-
не ним порушення закону,  призведе, з одного боку, до загального покращен-
ня рівня дотримання прав і свобод людини в діяльності правоохоронних ор-
ганів,  з іншого – до покращення іміджу МВС України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
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I. Загальні положення
…
1.2. Визначення та скорочення, що вживаються в цій Інструкції, мають 

такі значення:
виконавець – службова особа органу (підрозділу) внутрішніх справ, 

якій доручено проведення службового розслідування;
ВНЗ – вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України;
ГУМВС – головні управління МВС України в Автономній Республіці 

Крим, областях та місті Києві;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України;
особи РНС – особи рядового та начальницького складу органів вну-

трішніх справ України;
службове розслідування – комплекс заходів, які здійснюються у межах 

компетенції з метою уточнення причин і умов подій, що стали підставою для 
призначення службового розслідування, ступеня вини особи (осіб), якою (яки-
ми) вчинено дисциплінарний проступок, а також з’ясування інших обставин;

УМВС – управління МВС України в областях, місті Севастополі та на 
транспорті.

II. Підстави для проведення службового розслідування
2.1. Підставами для проведення службового розслідування є порушен-

ня особами РНС службової дисципліни, у тому числі скоєння криміналь-
них або адміністративних правопорушень, знищення або втрата службо-
вих документів, доручених або охоронюваних матеріальних цінностей, 
вчинення особами РНС діянь, які порушують права і свободи громадян, 
службову дисципліну, інші події, пов’язані із загибеллю (смертю) осіб РНС 
чи їх травмуванням (пораненням), а також події, які сталися за участю осіб 
РНС і можуть викликати суспільний резонанс.

«Інструкція про порядок проведення службових
розслідувань в органах внутрішніх справ України»

Зміст документа в існуючій редакції

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до  проекту внесення  змін  до «Інструкції  про порядок 

проведення службових розслідувань  в  органах внутрішніх  
справ  України» (затверджена  наказом МВС України від 
12.03.2013 №230,  який зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 02.04.2013 за №541/23073)
В.К. Батчаєв
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I. Загальні положення
…
1.2. Визначення та скорочення, що вживаються в цій Інструкції, мають 

такі значення:
виконавець – службова особа органу (підрозділу) внутрішніх справ, 

якій доручено проведення службового розслідування;
ВНЗ – вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України;
ГУМВС – головні управління МВС України в Автономній Республіці 

Крим, областях та місті Києві;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України;
особи РНС – особи рядового та начальницького складу органів вну-

трішніх справ України;
службове розслідування – комплекс заходів, які здійснюються у межах 

компетенції з метою уточнення причин і умов подій, що стали підставою для 
призначення службового розслідування, ступеня вини особи (осіб), якою (яки-
ми) вчинено дисциплінарний проступок, а також з’ясування інших обставин;

суб’єкт звернення – фізична особа або представник юридичної осо-
би, за зверненням якої проводиться службове розслідування 

УМВС – управління МВС України в областях, місті Севастополі та на 
транспорті.

II. Підстави для проведення службового розслідування
2.1. Підставами для проведення службового розслідування є порушення 

особами РНС службової дисципліни, у тому числі скоєння кримінальних або 
адміністративних правопорушень, знищення або втрата службових докумен-
тів, доручених або охоронюваних матеріальних цінностей, вчинення особа-
ми РНС діянь, які порушують права і свободи громадян, службову дисциплі-
ну, визначені правила поведінки та професійної етики, інші події, пов’язані 
із загибеллю (смертю) осіб РНС чи їх травмуванням (пораненням), а також по-
дії, які сталися за участю осіб РНС і можуть викликати суспільний резонанс.

«Інструкція про порядок проведення службових
розслідувань в органах внутрішніх справ України»

Зміст документа із запропонованими змінами (виділено шрифтом)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН



248

2.2. Службове розслідування проводиться уповноваженим на те на-
чальником у разі:

…
2.2.20. Отримання інформації про скоєння інших, не визначених під-

пунктами 2.2.1 – 2.2.19 цього пункту, дисциплінарних проступків, які упо-
вноважена на призначення службового розслідування особа вважатиме 
достатніми для його проведення.

…
2.5. Підстави для призначення службового розслідування можуть міс-

титися в службових документах осіб РНС, матеріалах перевірок, письмо-
вих зверненнях громадян України, осіб без громадянства та іноземців, 
депутатських запитах та зверненнях народних депутатів України, повідо-
мленнях уповноважених органів досудового розслідування, заявах і пові-
домленнях інших правоохоронних органів, підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, об’єднань гро-
мадян, засобів масової інформації або в інших документах, отриманих в 
установленому законодавством України порядку.

IV. Компетенція окремих підрозділів МВС при проведенні службових 
розслідувань

…
4.4. За рішенням уповноваженого начальника працівники управління 

(відділів, секторів) інспекції з особового складу кадрових підрозділів від-
повідно МВС, ГУМВС, УМВС, ВНЗ та науково-дослідних установ МВС залу-
чаються до проведення службових розслідувань при:

4.4.1. Реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей 
про скоєне особою РНС кримінальне правопорушення або повідомлення 
особі РНС про підозру в учиненні нею кримінального правопорушення.

4.4.2. Скоєнні особою РНС корупційного правопорушення або надхо-
дженні подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії ко-
рупції.

4.4.3. Загибелі або травмуванні особи РНС.
4.4.4. Самогубстві або спробі самогубства особи РНС.
4.4.5. Застосуванні та використанні особою РНС вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів або заходів фізичного впливу, що призвело до заги-
белі або поранення працівників міліції чи інших осіб.

«Інструкція про порядок проведення службових
розслідувань в органах внутрішніх справ України»

Зміст документа в існуючій редакції

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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2.2. Службове розслідування проводиться уповноваженим на те на-
чальником у разі:

…
2.2.20. Отримання інформації про скоєння особою РНС порушення ви-

значених правил поведінки та професійної етики та  інших, не визначе-
них підпунктами 2.2.1 – 2.2.19 цього пункту, дисциплінарних проступків, 
які уповноважена на призначення службового розслідування особа вва-
жатиме достатніми для його проведення.

…
2.5. Підстави для призначення службового розслідування можуть міс-

титися в службових документах осіб РНС, матеріалах перевірок, письмо-
вих зверненнях громадян України, осіб без громадянства та іноземців, 
депутатських запитах та зверненнях народних депутатів України, повідо-
мленнях уповноважених органів досудового розслідування, заявах і пові-
домленнях інших правоохоронних органів, підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, об’єднань гро-
мадян або в інших документах, отриманих в установленому законодав-
ством України порядку, а також у матеріалах, опублікованих засобами 
масової інформації. 

IV. Компетенція окремих підрозділів МВС при проведенні службових 
розслідувань

…
4.4. За рішенням уповноваженого начальника працівники управління 

(відділів, секторів) інспекції з особового складу кадрових підрозділів від-
повідно МВС, ГУМВС, УМВС, ВНЗ та науково-дослідних установ МВС залу-
чаються до проведення службових розслідувань при:

4.4.1. Реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей 
про скоєне особою РНС кримінальне правопорушення або повідомлення 
особі РНС про підозру в учиненні нею кримінального правопорушення.

4.4.2. Скоєнні особою РНС корупційного правопорушення або надхо-
дженні подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії ко-
рупції.

4.4.3. Загибелі або травмуванні особи РНС.
4.4.4. Самогубстві або спробі самогубства особи РНС.
4.4.5. Застосуванні та використанні особою РНС вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів або заходів фізичного впливу, що призвело до заги-
белі або поранення працівників міліції чи інших осіб.
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4.4.6. Отриманні інформації про скоєння особою РНС дорожньо-
транспортної пригоди, унаслідок якої загинула (и) чи отримала (и) тілесні 
ушкодження особа (особи) РНС чи цивільні особи.

4.4.7. Надходження відомостей про скоєння адміністративного або 
кримінального правопорушення, дисциплінарних проступків керівника-
ми органів та підрозділів внутрішніх справ, працівниками апаратів МВС, 
ГУМВС, УМВС, ВНЗ та науково-дослідних установ МВС.

V. Строки проведення службового розслідування
…
5.3. Завершення службового розслідування визначається датою за-

твердження начальником, який призначив службове розслідування, ви-
сновку за результатами службового розслідування (далі – висновок служ-
бового розслідування).

VI. Права та обов’язки учасників службового розслідування
…
6.2. Права та обов’язки виконавця (голови, членів комісії):
…
6.2.2. Обов’язки виконавця (голови, членів комісії):
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4.4.6. Отриманні інформації про скоєння особою РНС дорожньо-
транспортної пригоди, унаслідок якої загинула (и) чи отримала (и) тілесні 
ушкодження особа (особи) РНС чи цивільні особи.

4.4.7. Надходження відомостей про скоєння адміністративного або 
кримінального правопорушення, дисциплінарних проступків керівника-
ми органів та підрозділів внутрішніх справ, працівниками апаратів МВС, 
ГУМВС, УМВС, ВНЗ та науково-дослідних установ МВС.

4.4.8. Отриманні інформації про скоєне особою РНС порушення  
прав, свобод та законних інтересів громадян, а також недотримання 
Правил поведінки та професійної етики осіб рядового і начальницького 
складу органів внутрішніх справ України

V. Строки проведення службового розслідування
…
5.3. Завершення службового розслідування визначається датою за-

твердження начальником, який призначив службове розслідування, ви-
сновку за результатами службового розслідування (далі – висновок служ-
бового розслідування).

У випадку, коли службове розслідування проводилось за звернен-
ням фізичної  або юридичної особи, його завершення визначається да-
тою отримання суб’єктом звернення копії висновку службового розслі-
дування  або датою направлення на адресу цього суб’єкта поштою (ре-
комендованим листом з повідомленням про вручення) чи за допомо-
гою засобів телекомунікаційного зв’язку листа з повідомленням про 
можливість отримання  вказаного висновку.

У випадку, коли службове розслідування проводилося за матеріала-
ми, опублікованими у засобах масової інформації, завершення службо-
вого розслідування визначається датою направлення на адресу цього 
засобу масової інформації поштою (рекомендованим листом з повідо-
мленням про вручення) чи за допомогою засобів телекомунікаційного 
зв’язку копії висновку з результатами службового розслідування. 

VI. Права та обов’язки учасників службового розслідування
…
6.2. Права та обов’язки виконавця (голови, членів комісії):
…
6.2.2. Обов’язки виконавця (голови, членів комісії):
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дотримуватися вимог законодавства при проведенні службового роз-
слідування, уживати необхідних заходів щодо недопущення порушення 
прав та законних інтересів учасників службового розслідування;

доповідати начальнику, який призначив службове розслідування, про 
виявлені порушення законодавства, вимог нормативно-правових актів, а 
також інші недоліки. Виявляти та досліджувати причини і умови, що спри-
яли скоєному дисциплінарному проступку, готувати пропозиції щодо їх 
усунення;

у разі відмови опитуваної особи надати пояснення в обов’язковому 
порядку документально засвідчити таку відмову складанням акта. Акт 
засвідчується підписами не менше двох осіб, одна з яких обов’язково 
повинна бути виконавцем. Акт у триденний строк з моменту складан-
ня в установленому порядку реєструється в канцелярії (секретаріаті) за 
місцем проходження служби виконавця, а в разі неможливості – в ор-
гані (підрозділі) внутрішніх справ, працівник якого допустив порушен-
ня, після чого вказаний акт приєднується до матеріалів службового роз-
слідування.

У разі відмови особи надати пояснення на підставі статті 63 Конститу-
ції України цей факт документується за допомогою проставляння нею під-
пису на бланку пояснення, без складання акта.

Факт відмови від надання пояснень відображається у висновку, що 
складається за результатами проведеного службового розслідування;

у разі встановлення під час проведення службового розслідування 
ознак кримінального чи адміністративного правопорушення негайно до-
повідати про це відповідному начальнику для вирішення питання про пе-
редачу матеріалів до компетентних органів для прийняття рішення згідно 
з вимогами законодавства;

у разі виявлення в особи РНС, службових приміщеннях, у службовому 
автотранспорті предметів, речей, лікарських препаратів тощо, обіг яких 
згідно із законодавством заборонено або обмежено, а також предметів та 
речей, які надалі можуть стати речовими доказами, інформувати про це 
компетентні органи для документування та подальшого збереження до-
казової бази, з одночасним повідомленням про це начальника, який при-
значив службове розслідування; 

 у встановлений строк підготувати та подати на розгляд і затвердження 
начальнику, який призначив службове розслідування, висновок, підготов-
лений за його результатами;
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дотримуватися вимог законодавства при проведенні службового роз-
слідування, уживати необхідних заходів щодо недопущення порушення 
прав та законних інтересів учасників службового розслідування;

доповідати начальнику, який призначив службове розслідування, про 
виявлені порушення законодавства, вимог нормативно-правових актів, а 
також інші недоліки. Виявляти та досліджувати причини і умови, що спри-
яли скоєному дисциплінарному проступку, готувати пропозиції щодо їх 
усунення;

у разі відмови опитуваної особи надати пояснення в обов’язковому 
порядку документально засвідчити таку відмову складанням акта. Акт 
засвідчується підписами не менше двох осіб, одна з яких обов’язково 
повинна бути виконавцем. Акт у триденний строк з моменту складан-
ня в установленому порядку реєструється в канцелярії (секретаріаті) за 
місцем проходження служби виконавця, а в разі неможливості – в ор-
гані (підрозділі) внутрішніх справ, працівник якого допустив порушен-
ня, після чого вказаний акт приєднується до матеріалів службового роз-
слідування.

У разі відмови особи надати пояснення на підставі статті 63 Конститу-
ції України цей факт документується за допомогою проставляння нею під-
пису на бланку пояснення, без складання акта.

Факт відмови від надання пояснень відображається у висновку, що 
складається за результатами проведеного службового розслідування;

у разі встановлення під час проведення службового розслідування 
ознак кримінального чи адміністративного правопорушення негайно до-
повідати про це відповідному начальнику для вирішення питання про пе-
редачу матеріалів до компетентних органів для прийняття рішення згідно 
з вимогами законодавства;

у разі виявлення в особи РНС, службових приміщеннях, у службовому 
автотранспорті предметів, речей, лікарських препаратів тощо, обіг яких 
згідно із законодавством заборонено або обмежено, а також предметів та 
речей, які надалі можуть стати речовими доказами, інформувати про це 
компетентні органи для документування та подальшого збереження до-
казової бази, з одночасним повідомленням про це начальника, який при-
значив службове розслідування; 

 у встановлений строк підготувати та подати на розгляд і затвердження 
начальнику, який призначив службове розслідування, висновок, підготов-
лений за його результатами;
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після затвердження висновку службового розслідування за письмо-
во оформленим бажанням особи РНС, стосовно якої проводилося служ-
бове розслідування, знайомити її із затвердженим висновком службо-
вого розслідування, а також з окремими матеріалами, зібраними в про-
цесі його проведення в частині, яка її стосується, з дотриманням вимог 
законодавства;

за дорученням начальника, який призначив службове розслідування, 
інформувати зацікавлених осіб на їх вимогу про його результати;

здійснювати  контроль за реалізацією викладених у висновку службо-
вого розслідування пропозицій та розроблених за результатами службо-
вого розслідування заходів, періодично інформувати начальника про хід 
усунення недоліків, які виявлені службовим розслідуванням;

виконавець (голова, члени комісії), який (які) проводив (ли) службове 
розслідування, є відповідальним (и) за повноту, усебічність і об’єктивність 
висновку службового розслідування та не повинен (ні) допускати розголо-
шення інформації, яка стосується службового розслідування.
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після затвердження висновку службового розслідування за письмо-
во оформленим бажанням особи РНС, стосовно якої проводилося служ-
бове розслідування, знайомити її із затвердженим висновком службо-
вого розслідування, а також з окремими матеріалами, зібраними в про-
цесі його проведення в частині, яка її стосується, з дотриманням вимог 
законодавства;

за дорученням начальника, який призначив службове розслідування, 
інформувати зацікавлених осіб на їх вимогу про його результати;

здійснювати  контроль за реалізацією викладених у висновку 
службового розслідування пропозицій та розроблених за результа-
тами службового розслідування заходів, періодично інформувати на-
чальника про хід усунення недоліків, які виявлені службовим розслі-
дуванням;

виконавець (голова, члени комісії), який (які) проводив (ли) службове 
розслідування, є відповідальним (и) за повноту, усебічність і об’єктивність 
висновку службового розслідування та не повинен (ні) допускати розголо-
шення інформації, яка стосується службового розслідування.

У разі проведення службового розслідування за зверненням фізич-
ної або юридичної особи, виконавець також зобов’язаний: 

проінформувати суб’єкта звернення про його права, як учасника 
службового розслідування

на вимогу суб’єкта звернення, прийняти та приєднати до матеріалів 
службового розслідування зібрані ним особисто письмові пояснення ін-
ших осіб, документи, фото, відео, аудіо та інші матеріали;

на вимогу суб’єкта звернення, додатково опитати працівників 
ОВС, інших осіб (за їх згодою), а також направити офіційні запити 
про отримання інформації, документів чи інших матеріали до орга-
нів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних або фі-
зичних осіб;  

під підпис ознайомити суб’єкт звернення з матеріалами та висно-
вком службового розслідування перед його затвердженням. У разі від-
мови суб’єкта звернення від візування висновку з причини незгоди з по-
рядком проведеного службового розслідування або зі змістом висно-
вку, видати йому «Картку зауважень суб’єкта звернення», яка, після 
заповнення,  реєструється в канцелярії (секретаріаті) за місцем прохо-
дження служби виконавця та приєднується до матеріалів службового 
розслідування;
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6.3. Права особи РНС, стосовно якої проводиться службове розсліду-
вання

…
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протягом трьох робочих днів після затвердження висновку служ-
бового розслідування, вручити суб’єкту звернення копію вказано-
го висновку та копію «Картки зауважень суб’єкта звернення», 
оформлені з дотриманням вимог Законів України «Про захист пер-
сональних даних» та «Про державну таємницю», або надіслати 
на його адресу поштою (рекомендованим листом з повідомлен-
ням про вручення) чи за допомогою засобів телекомунікаційного 
зв’язку листа з повідомленням про можливість отримання копій 
вказаних документів. 

Копії у встановленому порядку завіряються печаткою органу (під-
розділу) внутрішніх справ, якому було доручено проведення службово-
го розслідування. 

6.3. Права особи РНС, стосовно якої проводиться службове розсліду-
вання

…
6.4. Права  суб’єкта звернення  
6.4.1. Суб’єкт звернення має право брати участь у проведенні служ-

бового розслідування, в тому числі :
давати усні чи письмові пояснення, а також робити заяви держав-

ною  або іншою мовою, якою він володіє, та користуватися послугами 
перекладача; 

ознайомлюватися та вивчати зібрані виконавцем матеріали службо-
вого розслідування (крім випадків, коли це заборонено законодавством 
України), а також висловлювати свої зауваження, в тому числі й письмо-
во, щодо порядку, об’єктивності та повноти службового розслідування 
на будь-якому етапі його проведення;

подавати та вимагати долучити до матеріалів службового розсліду-
вання особисто зібрані письмові пояснення, документи, фото-, відео-, 
аудіо та інші матеріали, які, на думку суб’єкта звернення, повинні бути 
враховані при прийнятті рішення за результатами службового розсліду-
вання;

ініціювати опитування виконавцем працівників ОВС, інших осіб (за 
їх згодою), а також  одержання виконавцем від органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформації, 
яка, на думку суб’єкта звернення, має бути врахована при прийнятті рі-
шення за результатами службового розслідування; 
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VIII. Оформлення матеріалів службового розслідування
…
8.3. В описовій частині висновку службового розслідування викладають-

ся встановлені при проведенні службового розслідування відомості про:
обставини, за яких особа (особи) РНС скоїла (и) дисциплінарний про-

ступок або які стали підставою для призначення службового розслідуван-
ня, а також те, чи мали вони місце взагалі;

час, місце, спосіб, мотив та мету вчинення дисциплінарного проступку, 
його наслідки (їх тяжкість), що настали у зв’язку з цим;

посаду, звання, прізвище, ім’я та по батькові, персональні дані (дата та міс-
це  народження,  освіта,  період  служби  в  органах внутрішніх справ і на займа-
ній посаді – з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних»), характеристику особи (зокрема, про наявність або відсутність у неї ді-
ючих дисциплінарних стягнень), винної в учиненні дисциплінарного проступ-
ку, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли вказаним обставинам;
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в разі потреби, на будь-якому етапі службового розслідування залуча-
ти фахівців в області права, експертів, представників правозахисних орга-
нізацій чи інших осіб на власний розсуд для отримання консультацій, що 
можуть сприяти службовому розслідуванню, а також для проведення не-
залежних експертиз та правового аналізу зібраних виконавцем матеріалів;

за наявності обґрунтованих сумнівів в неупередженості, об’єктивності 
та компетентності виконавця, письмово ініціювати його заміну на іншу 
службову особу органу (підрозділу) внутрішніх справ, якому доручено 
проведення службового розслідування; 

6.4.2. Суб’єкт звернення ознайомлюється під підпис з матеріалами 
та висновком службового розслідування перед його затвердженням. У 
разі незгоди з порядком проведеного службового розслідування або зі 
змістом висновку, в тому числі й зі вказаними у резолютивній частині 
пропозиціями або заходами,  суб’єкт звернення має право відмовитися 
від візування висновку службового розслідування та письмово повідо-
мити про свої обґрунтовані заперечення, претензії та пропозиції запо-
внивши «Картку зауважень суб’єкта звернення». 

6.4.3. Суб’єкт звернення має право отримати завірені у встановленому 
порядку копії «Картки зауважень суб’єкта звернення» та висновку служ-
бового розслідування, оформленого з дотриманням вимог Закону Украї-
ни «Про захист персональних даних» та «Про державну таємницю».

VIII. Оформлення матеріалів службового розслідування
    …
8.3. В описовій частині висновку службового розслідування викладають-

ся встановлені при проведенні службового розслідування відомості про:
обставини, за яких особа (особи) РНС скоїла (и) дисциплінарний про-

ступок або які стали підставою для призначення службового розслідуван-
ня, а також те, чи мали вони місце взагалі;

час, місце, спосіб, мотив та мету вчинення дисциплінарного проступку, 
його наслідки (їх тяжкість), що настали у зв’язку з цим;

посаду, звання, прізвище, ім’я та по батькові, персональні дані (дата та міс-
це  народження,  освіта,  період  служби  в  органах внутрішніх справ і на займа-
ній посаді – з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних»), характеристику особи (зокрема, про наявність або відсутність у неї ді-
ючих дисциплінарних стягнень), винної в учиненні дисциплінарного проступ-
ку, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли вказаним обставинам;
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наявність причинного зв’язку між неправомірними діяннями особи 
РНС та їх наслідками;

умови, що передували скоєнню дисциплінарного проступку або спо-
нукали до цього;

вимоги законодавства або посадові обов’язки, які було порушено;
наявність вини особи (осіб) РНС, обставини, що пом’якшують чи обтя-

жують ступінь відповідальності, а також ставлення до скоєного.
Також в описовій частині зазначаються відомості про залучення фахів-

ців та дані про них, висвітлюються подані ними результати.
При проведенні службових розслідувань за фактами витоку секретної 

інформації зазначаються форма допуску до робіт, пов’язаних з держав-
ною таємницею, особи РНС, стосовно якої проводиться службове розслі-
дування, або осіб, дані яких вказуються у висновку службового розсліду-
вання, а також номер, дата наказу про надання доступу до секретної ін-
формації та найменування органу, який видав цей наказ.

…
8.7. Висновок службового розслідування підписується виконавцем (го-

ловою та членами комісії) та затверджується начальником, який призна-
чив службове розслідування, або вищим прямим начальником.
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наявність причинного зв’язку між неправомірними діяннями особи 
РНС та їх наслідками;

умови, що передували скоєнню дисциплінарного проступку або спо-
нукали до цього;

вимоги законодавства або посадові обов’язки, які було порушено;
наявність вини особи (осіб) РНС, обставини, що пом’якшують чи обтя-

жують ступінь відповідальності, а також ставлення до скоєного.
Також в описовій частині зазначаються відомості про залучення фахів-

ців та дані про них, висвітлюються подані ними результати.
При проведенні службових розслідувань за зверненням фізичних 

або юридичних осіб, описова частина висновку повинна містити ви-
кладену у  «Картці зауважень суб’єкта звернення» інформацію про 
наявність у цих осіб претензій, заперечень, пропозицій з подальшим 
обґрунтуванням неможливості або недоцільності їх усунення чи ви-
конання;

 При проведенні службових розслідувань за фактами витоку се-
кретної інформації зазначаються форма допуску до робіт, пов’язаних 
з державною таємницею, особи РНС, стосовно якої проводиться 
службове розслідування, або осіб, дані яких вказуються у висновку 
службового розслідування, а також номер, дата наказу про надан-
ня доступу до секретної інформації та найменування органу, який ви-
дав цей наказ.

…
8.7. Висновок службового розслідування підписується виконавцем (го-

ловою та членами комісії), візується суб’єктом звернення (при проведен-
ні службового розслідування за зверненням фізичної або юридичної 
особи) та затверджується начальником, який призначив службове розслі-
дування, або вищим прямим начальником.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ
В СИСТЕМІ МВС

Гончарук Г.О., Осика І.М.

Вступ

Необхідність здійснення внутрішнього контролю в системі МВС не ви-
кликає сумнівів. Проблема зловживань, корупції та порушень прав людини 
співробітниками міліції не є новою з одного боку, і недостатньо дослідже-
ною – з іншого. Дослідження, які стосуються цієї проблематики, переваж-
ною більшістю зводяться до фіксації таких випадків, їх підрахунків та опи-
су порушень. Причини та умови, які призвели до вчинення співробітниками 
міліції таких правопорушень, як правило, не досліджуються. Така ситуація з 
обмеженими первинними даними щодо стану речей дещо ускладнює прове-
дення всебічного аналізу і, відповідно, формування висновків та рекоменда-
цій, які б у повній мірі впливали на процеси необхідних змін. У зв’язку з цим 
у переважній більшості випадків при формуванні рекомендацій буде засто-
совуватися закордонний досвід.

При обговоренні заходів, які необхідно вжити для запровадження ефек-
тивного внутрішнього контролю та протидії корупції переважно увага приді-
ляється питанням створення, об’єднання, переформування відповідних під-
розділів міліції, умов їх формування, призначення керівництва та підпоряд-
кування. Однак, для створення дійсно ефективного механізму внутрішнього 
контролю в діючій сьогодні системі МВС необхідно визначитись які власне 
функції має виконувати внутрішній контроль, які результати від нього очі-
куються, яким чином його діяльність співвідноситься з діяльністю держав-
них органів, що увійшли до системи МВС, яким чином здійснюється взає-
модія і координація діяльності щодо забезпечення внутрішнього контролю, 
а також з іншими підрозділами, органами, інституціями, що здійснюють зо-
внішній контроль. Лише після цього можна говорити про законодавче та ін-
ституційне забезпечення внутрішнього контролю в органах, що входять до 
системи МВС.

Віднедавна система МВС, яка раніше фактично ототожнювалась із 
міліцією, а саме міністерство називали «Міністерством міліції»,  була іс-
тотно трансформована та включила в себе нові структури, низку функцій 
яких у деяких європейських країнах також відносять до поліцейських. 
Наприклад функції Державної прикордонної служби у деяких країнах по-



263

кладено на прикордонну поліцію. У інших демократичних країнах близь-
кі до поліцейських функції виконують міграційні служби. Значною мірою 
функції Національної гвардії перекликаються із функціями жандармерії у 
Франції. Тобто центральні органи виконавчої влади, які входять до систе-
ми МВС, можна вважати поліцейським організаціями. Під поліцейськи-
ми організаціями розуміють інструменти виконавчої влади, які мають ре-
альну монополію на законне право застосування сили для підтримки гро-
мадського порядку у суспільстві у світлі виконання ними своїх функцій10. 
Обсяг повноважень, якими наділені співробітники правоохоронних орга-
нів, створює спокусу і можливості їх використання в якості інструмента 
зловмисних дій проти держави, насильства, попрання прав людини та ко-
рупції як з боку окремих співробітників, так і з боку керманичів виконав-
чої влади. Отже, в демократичному суспільстві повинні існувати відпо-
відні гарантії, що служби внутрішніх справ слугуватимуть інтересам сус-
пільства, які вони покликані захищати, а не інтересам політиків, чинов-
ників чи самого інституту поліції11.

У даній статті ми спробуємо запропонувати модель організації внутріш-
нього контролю, яка б відповідала сучасному інституційному наповненню 
системи МВС у цілому та дозволила б ефективно виконувати покладені на 
неї функції після завершення її реформування.

Концептуальні засади
системи Міністерства внутрішніх справ
На сьогоднішній день сформовано загальні підходи до реформування 

системи Міністерства внутрішніх справ, які зазначені в Концепції першо-
чергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ (на-
далі – Концепція) та Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України 
(надалі – Стратегія), схвалені Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни №1118 від 22 жовтня 2014 року. Базовим і керівним документом для ре-
формування системи МВС, який фактично містить в собі низку положень, 
які прийнято називати «європейськими стандартами», є Керівництво з демо-
кратичних основ поліцейської діяльності, складене Старшим радником Гене-
рального секретаря ОБСЄ з питань поліцейської діяльності у 2006 році (на-
далі – Керівництво). 

10 Див. главу 3 Посібника з парламентського нагляду. Принципи, механізми та 
практика парламентського нагляду над сектором безпеки. Ганс Борн (редактор та 
провідний автор). На http://www.dcaf.ch/oversight/proj_english.cfm?navsub1=12&navs
ub2=3&nav1=3.

11 Там же.
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Нажаль, в цих документах проблематика забезпечення внутрішнього 
контролю в системі МВС згадується лише поверхово. Крім цього, практич-
но нічого не говориться про відповідні підрозділи з точки зору перспектив 
їхнього реформування. Проблемою є й той факт, що у вказаних документах 
не враховується існуюче сьогодні інституційне наповнення системи МВС 
до складу якої входить п’ять державних органів на різних стадіях реформу-
вання і більшість з яких певною мірою мають поліцейські функції. До сьо-
годні на державному рівні питання реформування МВС як цілісної систе-
ми не розглядалось, а тому не піднімалась проблема комплексного забез-
печення внутрішнього контролю у цій системі. Міліція реформується у по-
ліцію без урахування структури МВС. Кожен із центральних органів вико-
навчої влади, що входять до системи МВС, нажаль реформується окремо і 
проблема забезпечення внутрішнього контролю у найкращому випадку ви-
рішується у процесі такого реформування окремо, а у гіршому не береть-
ся до уваги взагалі.     

Не дивлячись на це, системний аналіз даних документів дозволяє сфор-
мувати думку щодо функцій, місця, ролі і основних напрямків діяльності 
підрозділів внутрішнього контролю в системі міністерства, до сфери відпо-
відальності якого належать правоохоронні органи. 

Серед першочергових цілей реалізації Концепції, спрямованих на до-
сягнення її мети, зазначається «розроблення дієвих засобів та механізмів 
контролю за діяльністю органів внутрішніх справ та окремого правоохо-
ронця». В свою чергу Стратегія більш детально відображає напрямки ді-
яльності, які пов’язані з забезпеченням ефективної системи внутрішньо-
го контролю в ОВС, що полягає у вдосконаленні системи внутрішнього 
контролю за діями персоналу та створенні ефективних механізмів розслі-
дування випадків, коли права громадян порушуються в результаті непро-
фесійних або протиправних дій правоохоронців. В Стратегії прямо йдеться 
про необхідність створення оновленої системи внутрішнього контролю як 
один із заходів, спрямованих на удосконалення кадрової політики та про-
фесіоналізації персоналу. На думку авторів Стратегії внутрішній контроль, 
як мінімум, включає: (1) технічне відеоспостереження за персоналом про-
тягом робочого часу; (2) контроль за використанням робочого часу; (3) пе-
ріодичні перевірки на предмет дотримання правил доброчесності, зокре-
ма професійної непідкупності та (4) виявлення/перевірка ризику спожи-
вання наркотичних речовин співробітниками ОВС. Пріоритетом в діяль-
ності реформованих підрозділів внутрішньої безпеки визначається профі-
лактика правопорушень.  

В Керівництві висвічуються загальні цілі та засади внутрішнього 
контролю в діяльності поліції і присвячується суттєва увага необхіднос-
ті та способам реалізації внутрішнього контролю в поліції. Так, за загаль-
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ним правилами поліція повинна постійно турбуватися про законність влас-
них дій, а поліцейські зобов’язані не виконувати будь-якого наказу про зло-
чинність якого їм відомо або мало б бути відомо. Співробітники поліції 
зобов’язані попереджати і протистояти будь-яким порушенням законів і 
міжнародних стандартів своїми колегами. За свої дії і бездіяльність, а та-
кож за надані накази поліцейські повинні нести персональну відповідаль-
ність12. Також в органах поліції повинні бути системи контролю для оцін-
ки якості роботи, яку виконують співробітники. Необхідним є постійний 
контроль якості послуг, що надаються громадськості. Якість може вимірю-
ватися напряму, як відповідність певному стандарту, так і непрямими ме-
тодами як оцінки з боку споживача (громадян) або оцінки результатів (по-
казників) діяльності. Поліцейські органи мають постійно удосконалюва-
ти якість послуг, використовуючи аналітичні засоби, залучаючи усіх спів-
робітників до командної роботи, зосереджуючи увагу на процедурах, які 
сприяють підвищенню якості.

Системний аналіз тексту Стратегії дозволяє віднести до потенційних за-
вдань для внутрішнього контролю наступні види діяльності.

1. Моніторинг процесу відкритого, прозорого та об’єктивного відбо-
ру персоналу, що ґрунтується на особистих характеристиках та досяг-
неннях кандидата на службу:

– Участь у розроблені положення щодо участі в роботі кадрових та ек-
заменаційних комісій, що оцінюють кандидатів на посади керівників регіо-
нального рівня, представників місцевої громади, неурядових організацій, ор-
ганів місцевого самоврядування; 

– Участь у забезпеченні відео фіксації усіх етапів проходження іспитів 
персоналом та кандидатів на службу в присутності представників громад-
ськості.

2. Запобігання і виявлення правопорушень, вчинених співробітника-
ми правоохоронних органів:

– Вибірковий моніторинг записів систем відео фіксації в автомобілях 
ДАІ, відділах ОВС та громадських місцях. Таку діяльність необхідно від-
нести до повноважень підрозділу внутрішнього контролю з огляду на те, 
що ці заходи  є ефективним запобіжним заходом вчинення співробітника-
ми поліції неправомірних дій. Існування відеокамер створює так званий 
«ефект присутності» відомчого контролю за діями кожного поліцейського. 

12 Руководство по демократическим основам полицейской деятельности. Состав-
лено Старшим советником Генерального секретаря ОБСЕ по вопросам полицейской 
деятельности. – ОБСЕ, 2006. –64 с., с. 16-17
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Записи відео реєстраторів, що знаходяться в автомобілях патрульної служ-
би та закріплені на форменому обсязі патрульних поліцейських свідчать 
про поводження поліцейського з порушником, можуть бути доказом непра-
вомірної поведінки як громадянина, так і поліцейського. За допомогою да-
них заходів можливим є і контроль робочого часу співробітників. Для мож-
ливості виконання цих завдань Концепція передбачає встановлення захи-
щених засобів відео фіксації на потенційно критичних об’єктах, службо-
вих транспортних засобах, а також на форменому одязі окремих категорій 
працівників; 

– Вибірковий моніторинг і контроль здійснення відео фіксації першого 
допиту затриманого та ведення єдиного електронного протоколу (custody 
records), що містить інформацію про затриману особу на усіх етапах – за-
тримання, переміщення, зміна статусу тощо. Зокрема в Керівництві з де-
мократичних основ поліцейської діяльності наполегливо рекомендується 
здійснювати ретельний нагляд за особами, які знаходяться під вартою. Зо-
крема пропонується вести систематичний реєстр облікових записів, який 
має містити інформацію щодо підстав, дати, часу взяття під варту і відпус-
ку з-рід варти, точну інформацію про місце утримання, поліцейських, які 
мали відношення до затримання і утримання особи, інвентаризацію вилу-
ченого майна та особистих речей та забезпечення їжею. Облікові записи 
мають безперешкодно надаватися затриманим та їхнім представникам. За-
тримані мають знаходитися під ретельним наглядом, особливо якщо вони 
не проходили процедуру прийому і медичний огляд13. Такий нагляд за осо-
бами, що знаходяться під вартою можна вважати опосередкованим контр-
олем діяльності співробітників поліції, які здійснювали затримання і до-
ставлення осіб до місця утримання і співробітників ізоляторів тимчасово-
го утримання затриманих осіб. Для реалізації даного завдання відповід-
но до Концепції здійснюється встановлення терміналів реєстрації відвіду-
вачів, зокрема часу перебування в окремих приміщеннях органів внутріш-
ніх справ;

– Виявлення і перевірка фактів або аргументованої підозри щодо дій по-
садової особи МВС в інтересах представників політичних сил;

– Виявлення і перевірка фактів щодо неналежного ставлення з боку 
співробітників поліції до представників етнічних меншин, мігрантів та шу-
качів притулку, осіб з обмеженими можливостями, представників ЛГБТ-
спільноти, осіб похилого віку та дітей;

– Участь в розслідуваннях, проведення службових розслідувань щодо 
збитків, завданих громадянам внаслідок непрофесійних та неправомірних 

13 Там же, с. 27
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дій персоналу МВС. Учать у процедурах з прийняття рішень щодо компен-
сації таких збитків за рахунок винної особи чи територіального підрозділу, 
де проходили службу винні особи;

– Виявлення і перевірка ризику споживання наркотичних речовин серед 
співробітників системи МВС. Даний вид діяльності передбачає такі заходи, як 
проведення оперативно-розшукових заходів, аналіз скарг на дії співробітни-
ків, а також встановлення робочих відносин з лікувальними закладами систе-
ми МВС, які здійснюють щорічний профілактичний огляд співробітників. Да-
ний вид діяльності є новим для діючих підрозділів внутрішнього контролю і 
потребує додаткового вивчення та розроблення відповідних рекомендацій.

Для реалізації даного завдання Концепція передбачає запровадження ді-
євих форм та методів контролю за виконанням службових обов’язків, невід-
воротності персональної відповідальності за дії (бездіяльність) та прийняті 
рішення як способи мінімізації упередженості працівників органів внутріш-
ніх справ. Виконання даного завдання буде неефективним без запроваджен-
ня належної і збалансованої процедури розслідування правопорушень, вчи-
нених співробітниками правоохоронних органів.

3. Запобігання корупції і порушенням професійної етики
В Керівництві суттєва увага приділяється необхідності протидії коруп-

ції серед поліцейських:
•	Співробітники поліції не мають вчиняти і мають протистояти будь-

якому акту корупції
•	Для протидії корупції необхідним є запровадження антикорупційної 

політики і кодексів поведінки, а також ефективних заходів для виконання цієї 
політики в поліцейських установах усіх рівнів. При цьому такі заходи пови-
нні в рівній ступені стосуватися як проблеми низьких доходів поліцейських 
і високого ступня ризику отримання неправомірної вигоди в окремих сферах 
поліцейської діяльності, так і покращувати дієвість систем дисциплінарної 
відповідальності і санкцій

•	Запорукою ефективної протидії корупції серед співробітників поліції є 
ретельний підбір співробітників враховуючи їх фінансовий стан та наявність 
потенційного конфлікту інтересів в сукупності з ретельним аналізом коруп-
ційних ризиків у певних сферах поліцейської діяльностіНеобхідним є запро-
вадження ефективного механізму нагляду та забезпечення високих антико-
рупційних стандартів та гарантування справедливого і ретельного розсліду-
вання та передачі винних осіб до правосуддя, не зважаючи на посади 

•	Підрозділи поліції мають вжити заходи і передбачити спрощені меха-
нізми повідомлення про корупцію відповідним органам, а також зобов’язати 
своїх співробітників доповідати про корупційні діяння чи бездіяльність від-
повідним органам
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•	Необхідним є вжиття заходів щодо захисту осіб, які повідомляють про 
корупцію в поліції, та їх родичів і близьких осіб

•	Діяльність з протидії корупції в поліції потребує звітності перед сус-
пільством щодо адекватності, дієвості та ефективності антикорупційної 
системи та участі громадськості в протидії корупції серед співробітників 
поліції14.

Концепція та Стратегія містять наступні види діяльності стосовно запо-
бігання корупції порушень професійної етики, які можуть бути віднесені до 
компетенції підрозділів внутрішнього контролю.

•	Забезпечення функціонування системи корпоративної етики МВС та 
протидії професійній деформації 

•	Запровадження низки антикорупційних та антидискредитаційних об-
межень для персоналу МВС (відвідування у вільний від служби час місць, де 
мають місце порушення закону, заборона на купівлю спиртних напоїв, якщо 
співробітники ОВС знаходяться у формі або в елементах форменого одягу 
тощо). Моніторинг і контроль за виконанням даних обмежень співробітни-
ками ОВС

•	Забезпечення механізму антикорупційного контролю за використан-
ням територіальними підрозділами ОВС ресурсів, наданих з боку місцевих 
органів самоврядування 

•	Періодичні перевірки на предмет дотримання правил доброчеснос-
ті, зокрема професійної непідкупності. Слід зазначити, що Законом України 
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки» і Державною програмою щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 
на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 р. № 265 передбачено створення механізму проведення пере-
вірок на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, до яких відносяться співробітники поліції та 
інших правоохоронних органів. З цією метою планується розроблення відпо-
відного законопроекту. Підрозділ внутрішнього контролю МВС має бути за-
лучений до розроблення такого законопроекту або принаймні мати змогу на-
дати свої зауваження та пропозиції.

4. Проведення всебічних, об’єктивних і неупереджених службових 
розслідувань

Проведення внутрішніх службових розслідувань складає найбільшу 
частину роботи органів внутрішнього контролю. Як правило, переважна 
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більшість таких розслідувань проводиться за наслідками звернення грома-
дян зі скаргами на дії співробітників системи МВС. Крім цього, внутрішні 
розслідування проводяться у випадках безпосереднього виявлення правопо-
рушень співробітниками внутрішньої безпеки або за результатами внутріш-
ньої контролюючої діяльності іншими підрозділами, а також за заявами (ра-
портами інших правоохоронців). Різноманітність скарг і їхня кількість уне-
можливлює ефективну діяльність внутрішнього контролю у випадку необ-
хідності перевірки абсолютно всіх заяв, скарг, рапортів тощо стосовно спів-
робітників правоохоронних органів. У зв’язку з цим виникає необхідність 
створення певних фільтрів, які б допускали до розгляду і розслідуванню під-
розділами внутрішнього контролю лише певних категорій правопорушень. 
Тому для ефективної реалізації даного завдання підрозділами внутрішньо-
го контролю необхідним є створення механізму відбору скарг на дії співро-
бітників системи МВС, які будуть розглядатися саме цими підрозділами. На 
сьогодні законодавство передбачає необхідність розгляду усіх без виключен-
ня звернень громадян із обов’язковою підготовкою відповіді заявнику, при 
цьому фактично до уваги не береться зміст скарги. Розгляд усіх скарг уне-
можливлює роботу у зв’язку з надзвичайно великою їх кількістю. Тому важ-
ливим завданням для МВС і Уряду є створення незалежного органу з розгля-
ду скарг на дії поліції. 

Крім цього, відповідно до світової практики, дрібні порушення можуть 
бути розслідувані безпосередніми керівниками, а більш серйозні можуть роз-
слідуватися органами поліції, які не знаходяться в безпосередньому підпо-
рядкуванні – відділами внутрішніх розслідувань або спеціально утвореними 
дисциплінарними комітетами, які складаються зі старших за званнями спів-
робітників. У випадках, коли розслідуються дії поліцейських високопосадов-
ців, таке розслідування краще проводити органами зовнішнього громадсько-
го контролю. Враховуючи багатоплановість і багатошаровість внутрішнього 
контролю в системі МВС доцільним вважаємо віднесення деяких питань вну-
трішнього контролю за діяльністю персоналу перенести на рівень безпосеред-
ніх начальників поліції. Зокрема, до компетенції безпосередніх начальників 
може бути віднесене питання дотримання правил внутрішнього розпорядку, 
дисципліни, обліку робочого часу персоналу тощо. До відповідальності під-
розділів внутрішнього контролю мають відноситися серйозні порушення зако-
нодавства про запобігання корупції, кодексу професійної етики, розгляд скарг 
на дії поліцейських з боку громадян, посадових осіб тощо. 

Керівництво з демократичних основ поліцейської діяльності містить де-
кілька порад щодо організації процедур внутрішніх розслідувань:

•	Інформація щодо процедури розгляду скарг має бути доступною для 
суспільства аби заохочувати подання обґрунтованих скарг; 

•	Усі скарги, включаючи анонімні, мають бути розглянуті і розслідувані; 
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•	Кожна скарга має бути ретельно розслідувана на предмет обґрунтова-
ності перед тим, як прийняти рішення проігнорувати її, відмовити у її роз-
гляді або не придати їй значення; 

•	Внутрішні розслідування і дисциплінарні процедури мають ретель-
но зберігати баланс між правами громадянина і правами співробітника по-
ліції. Як і звичайні громадяни, співробітники поліції мають право на захист, 
справедливий і належний судовий розгляд, а також право не свідчити про-
ти себе у кримінальному провадженні проти них. Співробітники поліції по-
винні мати право оскаржувати рішення щодо притягнення їх до дисциплі-
нарної відповідальності та вимагати відповідних перевірок відповідним не-
залежним органом або судом. Органи державної влади мають підтримувати 
співробітників поліції у випадку необґрунтованих обвинувачень щодо них, 
пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків. При відкритті дисци-
плінарного чи кримінального провадження проти нього, офіцер поліції має 
право бути почутим і мати право на адвокатський захист. Рішення має бути 
прийняте в розумний строк. Він також повинен мати можливість користува-
тися сприянням професійної організації, до якої він належить. Права офіце-
ра поліції перед судами або трибуналами повинні бути такими самими, як і в 
будь-яких інших громадян;

•	Заходи, які вживаються за результатами внутрішніх розслідувань, ма-
ють бути своєчасними, пропорційними вичерпними та доречними;

•	Мають бути розроблені і запроваджені ефективні процедури розгляду 
рапортів, які автоматично застосовуються кожного разу, коли має місце запо-
діяння смерті чи поранення в результаті застосування сили, спеціальних за-
собів чи зброї;

•	У випадках, коли співробітники поліції повідомляють про неправо-
мірну поведінку інших співробітників поліції вищому керівництву і бачать, 
що такі повідомлення не розслідуються, то вони можуть повідомляти про 
факти неправомірної поведінки поза межами своєї ієрархії. До співробіт-
ників поліції не мають застосовуватися адміністративні  санкції чи інші 
покарання за те, що вони повідомляють про такі, що сталися чи можливі 
порушення кодексу професійної поведінки іншими поліцейськими. Спів-
робітники поліції, що подали такі рапорти, мають бути захищені від будь-
яких актів помсти;

•	Дані, які містяться в скаргах, мають збиратися та аналізуватися полі-
цією спільно з зовнішніми експертами з метою виявлення причин неправо-
мірної поведінки та цілеспрямованого усунення таких причин. Такий ана-
ліз скарг дозволить виявляти співробітників, на яких найчастіше скаржаться 
і застосовувати до них відповідні заходи впливу як консультування, навчан-
ня чи переведення на іншу роботу. Аналіз скарг може також виявити невід-
повідність внутрішніх положень, інструкцій, інших відомчих нормативно-
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правових актів та тактик положенням законодавства і міжнародних стандар-
тів, які потенційно можуть бути причиною значної кількості скарг і мають 
бути переглянуті та змінені;

5. Сприяння становленню, розвитку та реалізації політики прозо-
рості та підзвітності в діяльності правоохоронних органів системи МВС

Серед очікуваних результатів запровадження Концепції вказується за-
провадження підзвітності, прозорості та підконтрольності дій і рішень по-
садових осіб перед громадянським суспільством. Для досягнення цього ре-
зультату планується створення сприятливих правових умов для максималь-
но широкого залучення населення та інститутів громадянського суспільства 
до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм демократичного 
цивільного контролю. В Стратегії деталізується виконання цього завдання:

•	Участь у розробленні програми політики прозорості МВС у сфері ін-
формування населення.

•	Участь у побудові якісної багаторівневої системи звітності та відпові-
дальності перед суспільством;

•	Участь у сприянні розвитку форм громадського контролю за діями 
правоохоронців, як одному з дієвих механізмів запобігання корупції серед 
персоналу;

•	Участь в розробленні та запровадженні відкритого інтерактивного ре-
сурсу, розробленого, серед іншого, для автоматизованого обліку будь-яких 
звернень громадян та гарантованої реакції персоналу на ці звернення; ана-
лізу повідомлень громадян про правопорушення. Для досягнення належно-
го ефекту від такої діяльності має здійснюватися моніторинг звернень грома-
дян до такого інтерактивного ресурсу, виявлення повідомлень щодо неправо-
мірної поведінки співробітників ОВС та підприємств і організацій, що зна-
ходяться у сфері відповідальності МВС. Важливим є зворотній зв’язок з на-
селенням. З цією метою планується забезпечення широкого багатоканально-
го зворотного зв’язку з різними верствами населення (листування, особис-
ті прийоми, соціальні мережі, електронне листування, телефонні консульта-
ції, гарячі лінії тощо), що дозволить переконатися в законності та прозорос-
ті прийнятого правоохоронцем рішення. Підрозділу внутрішнього контролю 
доцільним було б здійснення аналізу таких повідомлень;

•	Забезпечення постійної взаємодії з моніторинговими групами від гро-
мадськості (з правом перевірки підстав затримання певної особи, умов пере-
бування у відділі ОВС тощо).

Відповідно до Керівництва основна ідея прозорості та підзвітності у ді-
яльності поліції полягає в тому, що поліція має знаходитися під контролем 
громадськості і бути їй підзвітна. Виділяється два види контролю – зовніш-
ній і внутрішній. Зовнішній контроль може здійснюватися органами вико-
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навчої, законодавчої і судової влади, а також засобами масової інформації та 
громадськістю. Більш детально про зовнішній контроль буде йтися нижче. 
Зазначимо лише, що відмінною рисою демократичних служб поліції є їх під-
порядкування і прийняття зовнішнього контролю і перевірки, а також сту-
пінь відкритості таким перевіркам.

Однак зовнішній контроль має доповнюватися внутрішнім контролем і 
наглядом. Поліція зобов’язана проводити розслідування усіх скарг, які над-
ходять на неправомірні дії співробітників поліції з метою забезпечення до-
брочесності поліцейської діяльності та серед особового складу.  Механізми 
внутрішнього контролю мають власні переваги серед яких: 

(1) Більший обсяг ресурсів.
(2) Більший обсяг доступних даних: показання свідків, заяви показання 

співробітників поліції, поліцейські архіви.
(3) Кращі знання поліцейського середовища.
(4) Сприйняття обвинуваченими поліцейськими процедури розслідуван-

ня як більш справедливої, що підвищує вірогідність їх співпраці зі слідчими.
Належному та ефективному внутрішньому контролю має сприяти на-

лежна організація діяльності поліції та чітка система управління ресурсами 
і кадрами. Зокрема:

•	Має бути встановлена чітка службова ієрархія і завжди має бути мож-
ливість визначити відповідальних осіб за дії чи помилки особового складу.

•	Керівники мають слугувати прикладом для молодших співробітників, 
вони мають демонструвати дотримання вимог професійних кодексів пове-
дінки і стандартів поліцейської служби в своїй повсякденній роботі. Керів-
ники мають брати на себе відповідальність за виконання роботи співробітни-
ками поліції, а також перевіряти дотримання кодексів поведінки і стандартів 
захисту прав людини шляхом проведення регулярних раптових і незалежних 
перевірок. Керівники мають притягатися до відповідальності коли їм відомо 
або мало бути відомо, що їх підлеглі порушують права людини, закони, ін-
струкції та інші нормативно-правові акти.

•	Система звітів керівництву і практика їх аналізу має сприяти виявлен-
ню тенденцій, удосконаленню підготовки і підвищенню безпеки співробіт-
ників, а також забезпечувати своєчасною інформацією орган, відповідаль-
ний за питання, які турбують суспільство. Своєчасна і належна звітність до-
помагає створювати і підтримувати довіру до поліції.    

•	Для підтримання цінностей і етичних стандартів поліцейської робо-
ти, ці цінності мають регулярно і постійно озвучуватися щоб забезпечити 
їх чітке розуміння серед особового складу. Це особливо важливо для право-
вих норм, які викликають проблеми тлумачення у питаннях надання полі-
цейським дискреційних повноважень, з метою попередження зловживання 
повноваженнями співробітниками поліції.  
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•	Служби (інспекції) внутрішнього контролю крім вирішення питань 
неправомірної поведінки поліцейських можуть також бути важливим засо-
бом оцінки загальної якості діяльності поліції, забезпечення досягнення ці-
лей даного поліцейського органу, виявлення потреб у додаткових ресурсах та 
змін внутрішніх правил, інструкцій, положень, а також забезпечення належ-
ного контролю у всіх сферах поліцейської діяльності.   

Одним із завдань внутрішнього контролю зазначають також створення 
та підтримання нейтрально культурного середовища в підрозділах поліції, 
забезпечення рівного ставлення до кожного поліцейського.

Для виконання своїх завдань органи як внутрішнього, так і зовнішньо-
го контролю повинні мати достатні ресурси, повноваження і бути незалеж-
ними від виконавчої влади. Інститути нагляду за діяльністю поліції потребу-
ють політичної підтримки з боку уряду, парламенту та вищого керівництва 
поліції. Громадський тиск та участь засобів масової інформації можуть зігра-
ти важливу роль в їх діяльності. Вони також потребують захисту з боку зако-
ну для проведення дійсно незалежних розслідувань. 

Співвідношення
внутрішнього і зовнішнього контролю 
Реалізація внутрішнього контролю не може бути високоефективною 

без застосування результатів контролю зовнішнього, який здійснюєть-
ся наглядовими органами і громадськістю. Як зазначається в Стратегії, 
принцип підзвітності суспільству розглядає наявність державного, гро-
мадського та відомчого контролю над діями поліції, а також готовність та 
відкритість самої поліції до здійснення таких форм контролю. Формами 
зовнішнього контролю для системи МВС є контроль державний і громад-
ський. В Стратегії також зазначається, що взаємодія форм зовнішнього та 
внутрішнього контролю дозволяє гарантувати належний рівень підзвіт-
ності поліції державним установам в цілому. З метою організації належ-
ного зовнішнього контролю Стратегією пропонується в місцевих управ-
ліннях МВС запровадити посади відповідальних осіб за зв’язки з місце-
вою громадою, а при потребі – відповідальних за зв’язки з конкретними 
місцевими спільнотами. На думку авторів Стратегії такий крок дозволяє 
здійснювати багатовекторну комунікацію із громадськістю, забезпечити 
оперативне інформування громадян щодо діяльності та результатів робо-
ти органів внутрішніх справ в цілому, зменшення дистанції у стосунках 
поліції та населення. 

В Керівництві з демократичних основ поліцейської діяльності до пере-
ваг зовнішнього контролю відносяться наступні. По-перше, без зовнішньо-
го нагляду керівництво поліції мало б свободу відхилятися від проведення 
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розслідування та покарання неправомірної поведінки, що може привести до 
неефективного внутрішнього контролю. По-друге механізми зовнішнього 
контролю можуть проявляти більшу безсторонність при розслідуванні сер-
йозних скарг на співробітників поліції. По-третє, вони мають більше можли-
востей заохочення співробітників поліції давати свідчення та надавати інші 
докази проти інших співробітників поліції та керівного складу.   

Іншим способом забезпечення підзвітності і прозорості в діяльності по-
ліції відповідно до положень Стратегії є доступ у населення до інформації 
щодо розслідування правопорушень, вчинених поліцейськими. При цьому 
доступ громадян до інформації щодо ходу розслідування, персональних да-
них фігурантів справи та інших процесуальних документів є обмеженим. В 
той же час результати розслідувань мають бути у вільному доступі. 

Як свідчить досвід інших країн, більшість інститутів зовнішнього 
контролю за діяльністю поліції має справу саме зі скаргами населення на по-
ліцію. Ступінь залучення громадськості до розслідування скарг на поліцей-
ських може різнитися. В одних випадках організації громадського контролю 
займаються розслідуванням лише серйозних скарг на дії поліцейських або 
проводять розслідування лише у випадках, коли внутрішнє розслідування є 
очевидно неефективним. В інших випадках громадський контроль полягає у 
контролі та перевірці розслідувань, які проводяться самими правоохоронни-
ми органами, тобто підрозділами внутрішнього контролю. Ступінь участі у 
вирішенні долі співробітників поліції, які скоїли правопорушення, також різ-
ниться. Одні організації ніяк не можуть впливати на санкції, інші надають 
рекомендації щодо застосування певних дисциплінарних санкцій, а деякі на-
віть можуть призначати санкції15. 

Таким чином, відповідно до положень Стратегії зовнішній контроль за 
діяльністю поліції має здійснюватися шляхом:

•	Оприлюднення повних звітів за основними напрямками діяльності по-
ліції (інших ЦОВВ), включаючи плани та результати роботи поліцейських 
підрозділів, загальний бюджет, розміри та структуру витрат, характеристи-
ку персоналу поліції (за віком, статтю, рівнем освіти та кваліфікації), кадро-
ві зміни, аналіз основних проблем діяльності.

•	 Оприлюднення контактної інформації посадовців у приміщеннях 
управлінь, відділів, на відповідних Інтернет-ресурсах.

•	Залучення незалежної громадськості до розслідувань випадків кату-
вань, жорстокого та нелюдського поводження в поліції (інших ЦОВВ), зо-
крема шляхом сприяння у створенні моніторингових груп від громадськос-
ті (з правом перевірки підстав затримання певної особи, умов перебування у 
відділі ОВС тощо).

15 С. 33
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•	Опитування громадської думки, аналіз оглядів преси, вивчення досві-
ду громадських та міжнародних організацій з метою побудови правильної 
тактики і стратегії суспільних відносин.

•	 Проведення інформаційних кампаній, започаткування «гарячих лі-
ній», спеціалізованих рубрик у засобах масової інформації.

В Керівних принципах з демократичних основ поліцейської діяльності 
наводяться загальні вимоги до змісту звітів поліції перед громадянами. Зо-
крема, звіт поліції перед суспільством має включати в себе статистику щодо 
злочинів, дані про розкриття злочинів, сприйняття безпеки суспільством, зві-
ти про дотримання поліцейськими прав людини, щодо виявлення корупції в 
поліції, а також інші звіти інституцій зовнішнього громадського нагляду. Ці 
звіти описують діяльність поліції, ситуацію з безпекою і громадським сприй-
няттям рівня безпеки. Вони дають можливість оцінювати діяльність поліції з 
боку громадян, визначаючи рівень відповідності результатів і дій поліції за-
конодавству і внутрішнім інструкціям, а також ступінь виправданості  витрат 
на поліцейську діяльність. 

Важливою є публікація звітів за результатами діяльності підрозділів 
внутрішнього контролю. Це може бути як окремий звіт, так і обов’язкова 
частина загального звіту за результатами діяльності міністерства та/або об-
ласного управління. До повноважень підрозділів внутрішнього контролю та-
кож належить перевірка і розслідування випадків застосування сили і зброї 
співробітниками поліції. Вони здійснюють аналіз таких випадків та форму-
ють відповідні щорічні звіти. 

Окрема низка заходів має бути спрямована на забезпечення прозо-
рості та підзвітності господарської діяльності МВС та підприємств, уста-
нов, організацій, підконтрольних Міністерству. Така підзвітність і про-
зорість має забезпечуватися шляхом наявності окремого розділу у звіті 
щодо діяльності МВС стосовно виділених бюджетних коштів, розподілу 
їх використання і результатів господарської діяльності, прозорих механіз-
мів проведення закупок, періодичне проведення незалежного зовнішньо-
го аудиту діяльності МВС та установ, підприємств, організацій, підконтр-
ольних МВС. Перелік таких підприємств, установ, організацій з описом 
їх діяльності має бути розташований на офіційній Інтернет-сторінці Мі-
ністерства. 

Функції внутрішнього контролю 
Для початку необхідно визначитись зі змістовним наповненням по-

няття «внутрішній контроль», яке ми будемо постійно використовувати. 
Внутрішній контроль – система заходів, спрямованих на: (1) забезпе-
чення дотримання співробітниками системи МВС принципу верховен-
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ства права і охорони прав людини та основоположних свобод, а також ви-
мог законодавства і відомчих нормативно-правових актів; (2) запобіган-
ня, профілактики і припинення вчинення співробітниками системи МВС 
правопорушень; (3) проведення ефективних, всебічних, об’єктивних і 
справедливих внутрішніх розслідувань правопорушень, вчинених спів-
робітниками системи МВС, а також випадків застосування заходів фі-
зичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, які потягли 
за собою заподіяння тілесних ушкоджень чи смерть людини; (4) запобі-
гання, профілактики і припинення вчинення правопорушень співробітни-
ками підприємств, установ, організацій, які знаходяться у сфері відпові-
дальності МВС; (5) захист системи МВС та її співробітників від проти-
правних посягань та загроз; (6) протидія спробам проникнення в систе-
му МВС осіб з кримінальними зв’язками. Під правопорушеннями в да-
ному визначенні маються на увазі порушення Дисциплінарного статуту 
ОВС, Правил професійної етики, інших відомчих нормативно-правових 
актів (наказів, інструкцій МВС), Закону України «Про запобігання коруп-
ції», Закону України «Про Національну поліцію», адміністративні пра-
вопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні право-
порушення, кримінальні правопорушення (злочини). Проведення заходів, 
пов’язаних з припиненням і розслідуванням злочинів, здійснюється ви-
ключно на підставах і в порядку, передбаченому Кримінальним процесу-
альним кодексом України.

Необхідно зазначити, що внутрішній контроль є складовою частиною 
системи забезпечення внутрішньої безпеки системи МВС, яка покликана 
протидіяти як внутрішнім так і зовнішнім загрозам. Внутрішні загрози зу-
мовлені протиправними та корупційними діями працівників, зловживанням 
наданими їм повноваженнями. Зовнішні загрози пов‘язані з протиправним 
впливом на працівників системи з метою примусити останніх до неналежно-
го виконання службових обов’язків, або зі спробами проникнення в систему 
осіб з усталеними кримінальними зв’язками. Нещодавно з’явились цілком 
нові виклики, пов‘язані з участю органів та підрозділів МВС у проведенні 
АТО. Вже зараз є необхідність у оперативному виявленні спроб протиправ-
ного впливу на працівників МВС представників незаконних збройних фор-
мувань та іноземних спецслужб. Мають місце також факти протиправних 
переслідувань, помсти з боку злочинців колишнім співробітникам системи 
МВС, які розслідували злочини і довели їх до суду. 

Аналізуючи документи щодо концептуальних засад реформування МВС 
необхідно виділити наступні функції і, відповідно, основні напрямки діяль-
ності із забезпечення внутрішнього контролю: 

– запобігання порушень прав людини та вчинення правопорушень (дис-
циплінарних, адміністративних, кримінальних) співробітниками системи 
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(аудіовізуальний контроль за діяльністю постової служби і місцями тимча-
сового утримання);

– протидія корупції (проведення перевірок на доброчесність);
– виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень 

співробітниками системи з метою запобігання і профілактики правопорушень;
– проведення негласних слідчих дій в рамках кримінального проваджен-

ня щодо співробітників системи за дорученнями органів досудового розслі-
дування (КПК);

– забезпечення належного розслідування випадків порушення законо-
давства, вчинення адміністративних правопорушень і злочинів співробітни-
ками системи;

– розгляд обґрунтованих скарг на дії співробітників системи, проведення 
об’єктивних, всебічних і неупереджених внутрішніх службових розслідувань.

Додатковими функціями внутрішнього контролю є сприяння 
об’єктивному і прозорому добору кандидатів на службу в органах системи 
МВС та забезпеченню ефективному і оптимальному їх переміщенню (на ке-
рівні посади включно).

Виконання зазначених функцій здійснюється шляхом:
–  розгляду скарг на дії співробітників системи 
–  здійснення службових розслідувань та перевірок;
–  участі у розслідуванні злочинів;
–  проведення негласних слідчих дій (КПК);
–  погодженні кандидатур на призначення (переміщення);
– проведення оперативно-розшукових заходів (Закон України «Про 

оперативно-розшукову діяльність).
У світлі виконання вимог антикорупційного законодавства підрозділи 

внутрішнього контролю в системі МВС мають виконувати завдання, перед-
бачені Законом України «Про засади державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки і Державною про-
грамою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Украї-
ні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265:

– інституціональне забезпечення дотримання етичних стандартів, за-
побігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та 
зобов’язань фінансового характеру в системі органів МВС;

– аналіз корупційних ризиків в діяльності органів системи МВС;
– розроблення та затвердження антикорупційної програми для сис-

теми МВС;
– створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулюван-

ня конфлікту інтересів; розроблення методичних рекомендацій щодо вияв-
лення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
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– створення та впровадження механізму повідомлень про корупцій-
ні прояви;

– створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні 
і протидії корупції (викривачів).

Нормативне забезпечення діяльності
підрозділу внутрішнього контролю 

Нормативне забезпечення діяльності підрозділу внутрішньої безпеки 
має відбуватися як на законодавчому, так і внутрішньо відомчому рівнях. 

Центром Разумкова були розроблені Базові критерії оцінки законодав-
чих ініціатив стосовно реформування правоохоронних органів України. Дані 
критерії мають сприяти покращенню якості документів, мінімізації харак-
терних недоліків, притаманних чинному законодавству, та забезпеченню їх 
відповідності кращим міжнародним стандартам. Зокрема, законодавчі ініці-
ативи мають відповідати таким критеріям:

•	Мають містити чіткі та відкриті дисциплінарні процедури: (1) вирі-
шення питання про застосування дисциплінарних заходів або покарань на-
лежним органом чи судом і право на їх оскарження в незалежному та не-
упередженому суді; (2) обов’язок органів державної влади надавати під-
тримку поліцейським, яких необґрунтовано звинувачують у порушеннях, 
пов’язаних з виконанням їх службових обов’язків; (3) можливості реаліза-
ції поліцейськими права на захист у випадку порушення стосовно них дис-
циплінарних або кримінальних проваджень.

•	Мають містити ефективні заходи із запобігання та боротьби з коруп-
цією в поліцейських органах: (1) достатній рівень і стабільність заробітної 
плати поліцейських; (2) обов’язок поліцейських повідомляти своє керівни-
цтво та інші відповідні органи про відомі їм факти корупції в поліції; (3) дис-
циплінарну або іншу відповідальність поліцейських за неповідомлення про 
відомі їм факти корупції в поліції. 

•	Мають містити систему дієвого цивільного демократичного контролю 
(законодавчою, виконавчою і судовою владою) за діяльністю поліцейських 
органів: (1) ефективні та неупереджені процедури оскарження дій поліції; (2) 
участь представників законодавчої, виконавчої і судової влади і представни-
ків громадськості у процедурах розгляду скарг на поліцію; (3) прозорість ді-
яльності підрозділів поліцейських органів та їх підзвітність місцевим грома-
дам та їх представницьким органам; (4) обмеження контролюючих функцій 
центральних (регіональних) апаратів поліцейських органів.

•	Розробку Національного кодексу поліцейської етики, що відповідає 
міжнародним стандартам, та обов’язок його дотримання поліцейськими. 
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Стратегія також передбачає запровадження системи корпоративної етики та 
протидії професійній деформації, психологічної допомоги персоналу з ме-
тою запобігання негативних явищ, а також безконфліктної реалізації особис-
тих, корпоративних та державних інтересів. В якості основних етичних за-
сад правоохоронної діяльності виступають повага до особистості іншої лю-
дини; доброзичливість; ефективність і професіоналізм; дотримання принци-
пів законності і верховенства права; відповідальність; турбота про оточую-
чих; чесність по відношенню до себе та інших; самовіддане служіння сус-
пільству.

•	Розірвання трудової угоди з поліцейським у разі встановлення його 
членства в політичній партії16.

На нашу думку, на законодавчому рівні мають бути також врегульовані:
•	Розгляд скарг на дії співробітника поліції.
•	Участь громадськості в службових розслідуваннях.
•	Роль та права заявника та особи, яка постраждала від неправомірних 

дій поліцейського під час розгляду скарг на дії поліцейського та при прове-
дені службових розслідувань.

На думку О.А. Мартиненка та І.О. Теличкіна нормативне закріплення 
процедури внутрішніх службових розслідувань за скаргами громадян за фак-
тами порушень прав громадян з боку правоохоронців повинно враховувати:

– повноправну участь заявника у проведенні службового розслідуван-
ня за його зверненням (ознайомлення з матеріалами розслідування і їх оці-
нювання, присутність при проведенні опитування фігурантів розслідування, 
можливість надання додаткових матеріалів на будь якому етапі розслідуван-
ня тощо);

– можливість заявника залучати до службового розслідування адвоката 
чи іншого спеціаліста у сфері права, правозахисників, незалежних експертів;

– можливість відсторонення працівника від виконання своїх обов’язків 
на період проведення службового розслідування (у необхідних для забезпе-
чення його об’єктивності випадках);

– реалізацію заходів по захисту від тиску з боку працівників дії 
яких оскаржують на заявника та інших фігурантів службового розслі-
дування17.

16 Концептуальні підходи до реформування органів внутрішніх справ як складової 
правоохоронної системи та сектору безпеки і оборони України. Інформаційно-аналітичні 
матеріали до Круглого столу «Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті 
загальнонаціонального плану реформ» 16 квітня 2015 року. – Київ. – С. 14-17

17 Запобігання злочинам серед працівників в органах внутрішніх справ України: 
міжнародні та національні аспекти : монографія / О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін. – 
К. : Вид во «Юридична думка», 2015. – 236 с. (c. 231 – 232)
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Суттєвою проблемою, яка потребує окремого глибокого правово-
го аналізу, є проведення органами внутрішнього контролю оперативно-
розшукових заходів і негласних слідчих дій. Одночасне існування 
інституту негласних слідчих дій в КПК і Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» створює велику кількість проблем у сфері розслі-
дування злочинів і ускладнює діяльність органів внутрішнього контролю. 
Найбільш суттєвою проблемою є використання в якості доказів результа-
тів оперативно-розшукових заходів, які були проведені на підставі Зако-
ну «Про оперативно-розшукову діяльність», оскільки відповідно до КПК 
доказами є лише ті матеріали, які були отримані на підставі цього Кодек-
су. Додаткових труднощів завдає питання підслідності злочинів, вчинених 
співробітниками правоохоронних органів: частина з них розслідується не-
щодавно створеним Державним антикорупційним бюро, а частина – Дер-
жавним бюро розслідувань, яке наразі не створене, але має бути створене 
відповідно до положень КПК. У зв’язку з цим функції підрозділів внутріш-
нього контролю при розслідуванні злочинів мають бути додатково ретель-
но вивчені і відповідні рекомендації сформовані, включаючи можливі змі-
ни до законодавства. 

Окремою проблемою, яка потребує нормативного вирішення є немож-
ливість використання матеріалів, отриманих оперативним шляхом у рамках 
дисциплінарного провадження. Тобто у випадках, коли під час здійснення за-
ходів у рамках оперативно-розшукової справи не було здобуто доказів вчи-
нення злочину, проте було виявлено та задокументовано вчинення дисци-
плінарного проступку. Згідно чинного законодавства, усі матеріали, здобуті 
оперативним шляхом (включно і інформація про вчинення дисциплінарно-
го проступку) підлягають знищенню, а особа, що вчинила дисциплінарний 
проступок, про який вже здобуто відповідні докази, фактично уникає відпо-
відальності. 

На законодавчому рівні мають бути переглянуті Дисциплінарний статут, 
Кодекс професійної етики, на відомчому – інструкції щодо проведення служ-
бових розслідувань та інструкції щодо звітності.

Інституційне забезпечення
внутрішнього контролю

На сьогодні внутрішній контроль в МВС забезпечується Департаментом 
внутрішньої безпеки, Департаментом кадрового забезпечення, Департамен-
том внутрішнього аудиту.

При цьому Департамент внутрішнього аудиту концентрується на ви-
явленні фінансових порушень шляхом проведення документальних переві-
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рок, Департамент кадрового забезпечення (Управління інспекції з особово-
го складу) забезпечує проведення службових розслідувань та профілакти-
ку порушень законності, також більшою мірою концентруючи свою увагу 
на дослідженні вже вчинених дій, вивченні відповідних документів та вста-
новленні обставин події. Фактично лише Департамент внутрішньої безпе-
ки поєднує перераховані вище функції із функцією документування як вчи-
нених працівниками МВС протиправних дій, так і виявлення осіб на стадії 
підготовки до вчинення протиправних дій.

При цьому недостатня увага приділяється системному аналізу причин 
та умов, що сприяли вчиненню правопорушень співробітниками МВС та їх 
усунення. В результаті діяльність із запобігання вчинення правопорушень 
співробітниками МВС не можна вважати достатньо ефективною.

Аналіз статистичних даних про кількість кримінальних проваджень 
стосовно працівників міліції показує, що їх левова частка  розпочата за 
ініціативою Департаменту внутрішньої безпеки. Так наприклад, лише за 
5 місяців 2015 року із 903 розпочатих кримінальних проваджень за іні-
ціативою ДВБ було розпочато 545. Для порівняння – ще 261 розпочато 
за ініціативою прокуратури, 33 провадження – за ініціативою СБУ. Схо-
жою ситуація була й протягом попередніх років. Якщо не брати до ува-
ги кримінальні провадження, закриті за реабілітуючими обставинами, то 
у 2013 році за ініціативою ДВБ розпочато 927 кримінальних проваджень, 
517 – розпочато за ініціативою прокуратури, 44 – СБУ. У 2014 році за іні-
ціативою ДВБ розпочато 781 кримінальне провадження, 366 розпочато за 
ініціативою прокуратури, 23 – за ініціативою СБУ. Тобто за ініціативою 
ДВБ розпочинається приблизно 2/3 кримінальних проваджень стосовно 
працівників ОВС. 

Звісно, сухі статистичні дані не дозволяють із повною об’єктивністю 
оцінити ефективність діючих інструментів внутрішнього контролю в ОВС. 
Статистика фіксує лише кількісний результат, а для оцінки ефективності 
важливіше оцінити ступінь досягнення поставленої мети, а це – вже на-
багато ширший комплекс показників, що включає в себе і зовнішні оцін-
ки (рівень довіри населення, кількість скарг громадян на діяльність мілі-
ції та ін.).

На сьогодні нагальною проблемою є невідповідність інституційних 
механізмів забезпечення внутрішнього контролю фактичному наповне-
нню системи МВС. Як вже зазначалось, до системи МВС сьогодні входить 
п’ять державних структур, діяльність яких координується Міністром.  Про-
те функціонально єдиної системи внутрішнього контролю не створено, че-
рез що цей контроль забезпечує декілька окремих структур з різними функ-
ціями, повноваженнями та підпорядкуванням. Вузьковідомча спрямованість 
більшості із цих підрозділів та підпорядкованість керівникам структур не 
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дозволяє системно забезпечити ефективний внутрішній контроль у системі 
МВС. Лише Департамент внутрішньої безпеки МВС підпорядковується без-
посередньо Міністру, інші підрозділи, які забезпечують внутрішній контр-
оль, підпорядковані керівникам , у структурі яких вони діють. Дієвий меха-
нізм взаємодії та якісного оперативного обміну інформацією між цими під-
розділами фактично відсутній.
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На нашу думку, єдиним шляхом до розв’язання проблеми забезпечення 
внутрішнього контролю є створення в МВС єдиного органу – назвемо його 
Департамент внутрішнього контролю. З метою усунення дублювання функ-
цій, прискорення обміну інформацією та її обробки, а також оптимізації чи-
сельності цей орган має поєднати в собі розрізнені зараз підрозділи. З ме-
тою забезпечення незалежності роботи підрозділу він має підпорядковува-
тись Міністру. Міністр має призначати керівника цього органу, затверджува-
ти його структуру, функції та повноваження. Додатковим механізмом неза-
лежності такої структури має бути належний рівень оплати праці та відпо-
відні соціальні гарантії працівників. Вважаємо, що залежно від функціональ-
них обов’язків особовий склад органу має складатись із державних служ-
бовців та поліцейських. Питання призначення на посади поліцейських у Де-
партамент внутрішнього контролю, що має діяти поза межами поліції, може 
бути вирішене шляхом відрядження фахівців із числа діючих поліцейських 
із залишенням їх у штаті поліції. Так, наприклад, у 90-х була вирішена про-
блема призначення працівників міліції (слідчих та оперативних працівни-
ків) на посади до податкової міліції у складі Державної податкової адміні-
страції України, поки не було відповідного правового регулювання на зако-
нодавчому рівні.

 Схожа модель забезпечення внутрішнього контролю створена у Мі-
ністерстві внутрішніх справ Республіки Словаччина. Вивчення досвіду ре-
формування правоохоронної системи Словаччини засвідчило вражаючу схо-
жість функцій та структури МВС цієї країни із МВС України – Інспекція під-
порядкована виключно міністру МВС та діє за його дорученнями. Міністр 
визначає структуру Інспекції, її функції і повноваження та призначає керів-
ника цього органу. Повноваження вказаної Інспекції поширюються на всю 
систему МВС Словаччини, а функції включають як проведення перевірок та 
службових розслідувань, так і здійснення оперативно-розшукових заходів та 
розслідування кримінальних правопорушень (див. Додаток 1).
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
(проект)

Гончарук Г.О., Осика І.М.

Загальні положення

1. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України (далі – 
ДВБ, Департамент) є міжрегіональним територіальним органом у складі кри-
мінальної поліції Національної поліції України та згідно із законодавством 
України здійснює оперативно-розшукову діяльність.

2. Повне найменування – Департамент внутрішньої безпеки Національ-
ної поліції України, скорочена назва – ДВБ.

3. Юридична та фактична адреса ДВБ: 01601, м.Київ, вул. Богомольця, 10.
4. У своїй діяльності ДВБ керується Конституцією та законами Украї-

ни, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими акта-
ми законодавства України, відомчими нормативно-правовими актами та цим 
Положенням.

5. Основним завданням Департаменту є:
5.1. Формування та забезпечення реалізації заходів з питань внутріш-

ньої і власної безпеки в Національній поліції.
5.2. Захист посадових осіб Національної поліції України та членів їх сі-

мей від протиправних посягань, які пов’язані із здійсненням повноважень 
та основних завдань поліції, а також від перешкоджання у виконанні ними 
службових обов’язків.

5.3. Виявлення, попередження та припинення правопорушень і коруп-
ційних діянь, що готуються або вчинені працівниками Національної поліції.

5.4. Запобігання проникненню на службу в Національну поліцію осіб, 
які мають злочинні або корисливі наміри.

5.5. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що на-
лежить до його компетенції та внесення в установленому порядку Голові На-
ціональної поліції пропозиції щодо його удосконалення.

6. ДВБ підпорядковується безпосередньо Голові Національної поліції та 
підзвітний МВС.

7. Структура, штатний розпис (штат) ДВБ затверджуються Головою На-
ціональної поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
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8. ДВБ у межах своїх повноважень видає накази організаційно-
розпорядчого характеру. Акти Департаменту можуть бути скасовані Голо-
вою Національної поліції повністю чи в окремій частині, у тому числі за до-
рученням Міністра, який спрямовує і координує діяльність Національної по-
ліції, а також Міністром у разі відмови Голови Національної поліції скасува-
ти такий акт.

9. ДВБ самостійно здійснює заходи з кадрового, фінансового та госпо-
дарського забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів вну-
трішньої безпеки.

10. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підрозділів внутріш-
ньої безпеки здійснюється у межах видатків Державного бюджету України, 
передбачених на утримання Національної поліції на відповідний рік.

11.ДВБ є юридичною особою публічного права, має печатку із зобра-
женням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, 
рахунки в органах Казначейства.

Комплектування
Департаменту внутрішньої безпеки 
12. Особовий склад Департаменту внутрішньої безпеки комплекту-

ється на конкурсній основі з числа найбільш професійно підготовлених пра-
цівників Національної поліції, які мають вищу юридичну освіту, стаж робо-
ти в правоохоронних органах не менше 5 років і за своїми діловими і мораль-
ними якостями можуть виконувати поставлені завдання.

13. За рішенням начальника ДВБ на посади у підрозділи внутрішньої 
безпеки можуть бути призначені особи, які не мають стажу оперативної або 
слідчої роботи та відповідної освіти, але є кваліфікованими фахівцями у 
вузькоспеціальній галузі, потреба в яких виникає у зв’язку з виконанням по-
кладених на підрозділи завдань.

Функції підрозділів внутрішньої безпеки
14. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України від-

повідно до покладених на нього завдань здійснює:
15. Заходи щодо забезпечення власної безпеки в Національній поліції, 

а саме:
15.1. Накопичення, систематизація та аналіз інформації щодо негатив-

них явищ і тенденцій у підрозділах Національній поліції, а також вжиття за-
ходів щодо попередження їх розвитку.

15.2. Координація дій та участь у заходах щодо виявлення, поперед-
ження, припинення та документування протиправних посягань на життя і 
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здоров’я працівників Національної поліції, учинення яких пов’язано з вико-
нанням ними службових обов’язків.

15.3. Організація проведення заходів щодо забезпечення особистої без-
пеки працівників Національної поліції, їх близьких родичів та охорони майна.

15.4. Запобігання проникненню на службу в Національну поліцію осіб, 
які мають злочинні або корисливі наміри.

15.5. Виявлення осіб, які намагаються втягнути працівників Національ-
ної поліції у злочинну чи корупційну діяльність, здійснення профілактичних 
заходів щодо них, а за наявності достатніх законних підстав документування 
вказаних протиправних дій.

15.6. Координація та проведення заходів щодо протидії фактам поши-
рення завідомо неправдивих відомостей, які дискредитують посадових осіб, 
а також систему органів Національної поліції.

16. Заходи щодо забезпечення внутрішньої безпеки в Національній по-
ліції, а саме:

16.1. Комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на вияв-
лення, попередження, припинення та документування кримінальних право-
порушень та корупційних діянь, що готуються працівниками Національної 
поліції, а також на виявлення кримінальних правопорушень і корупційних 
діянь, які вчинені працівниками Національної поліції.

16.2. Виявлення фактів сприяння, здійснення, підбурювання або терпи-
мого ставлення поліцейських до будь-яких форм катування, жорстокого, не-
людського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

16.3. Запобігання переміщенню по службі в Національній поліції в т. ч. при-
значенню на керівні посади поліцейських які систематично скоюють адміністра-
тивні правопорушення або потрапляють під дію профілактичних заходів ДВБ.

16.4. Організаційні і практичні заходи щодо забезпечення реалізації ви-
мог антикорупційного законодавства.

16.5. Профілактичну та роз’яснювальну роботу в органах та підрозділах 
Національної поліції з питань запобігання та протидії правопорушенням та 
корупційним діянням.

16.6. Перевірки з питань дотримання органами та підрозділами Націо-
нальної поліції:

16.6.1. Режиму збереження інформації з обмеженим доступом.
16.6.2. Порядку організації роботи щодо доступу на режимні об’єкти.
17. Забезпечує виконання письмових доручень слідчого, прокурора щодо 

здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кри-
мінальному провадженні, а також з питань здійснення оперативно-розшукової 
діяльності за напрямками роботи підрозділів внутрішньої безпеки.

18. Аналізує результати роботи підрозділів внутрішньої безпеки, визна-
чення напрямків удосконалення їх оперативно-службової діяльності щодо 
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виявлення, попередження та припинення кримінальних правопорушень та 
корупційних діянь в оперативно-службовій діяльності органів та підрозділів 
Національної поліції.

19. Накопичує статистичні, аналітичні, службові та інші матеріали за на-
прямками діяльності підрозділів внутрішньої безпеки та створює на їх базі 
оперативно-довідкових баз даних, за напрямками роботи Департаменту вну-
трішньої безпеки.

20. Взаємодіє та обмінюється інформацією з органами та підрозділами 
Національної поліції, іншими правоохоронними органами, міністерствами, 
відомствами та органами виконавчої влади з питань попередження та вияв-
лення кримінальних правопорушень та корупційних діянь серед особового 
складу Національної поліції.

21. Взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання 
спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населен-
ня та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї 
завдань. надає підтримку програмам правового виховання, пропагує пра-
вові знання в освітніх закладах, що готують поліцейських, засобах масо-
вої інформації.

22. Співпрацює з громадськістю у напрямку виявлення та усунення про-
блем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосу-
ванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності 
здійснення такої діяльності.

23. Залучає представників громадськості до спільного розгляду скарг 
на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належ-
не виконання покладених на них обов’язків відповідно до законів та інших 
нормативно-правових актів України.

Обов’язки та права працівників
Департаменту внутрішньої безпеки
24. Працівники підрозділів внутрішньої безпеки зобов’язані вживати 

заходів щодо недопущення фактів сприяння, здійснення, підбурювання або 
терпимого ставлення поліцейських до будь-яких форм катування, жорстоко-
го, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покаран-
ня. У разі виявлення таких дій негайно мають вжити всіх можливих заходів 
щодо їх припинення.

25. При виконанні службових обов’язків працівники підрозділів вну-
трішньої безпеки зобов’язані:

25.1. Поважати і не порушувати права та свободи людини і громадянина.
25.2. Обмежувати права і свободи людини лише в спосіб та у випадках, 

що встановлені законом.
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25.3. Під час спілкування з особою чітко дотримуватися норм службо-
вої етики.

25.4. В межах компетенції вживати організаційних і практичних заходів 
щодо реалізації вимог антикорупційного законодавства.

25.5. У разі отримання інформації про можливе вчинення правопору-
шення негайно інформувати безпосереднього керівника, чергового та вжити 
всіх передбачених законом заходів для його запобігання.

25.6. Надавати допомогу особам, які постраждали від правопорушень, 
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або 
стані, небезпечному для їх життя та здоров’я.

26. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки для забезпечення 
виконання покладених на них завдань мають право:

26.1. Перевіряти дотримання вимог антикорупційного законодавства в 
діяльності органів і підрозділів Національної поліції.

26.2. Отримувати в підрозділах Національної поліції відомості, необ-
хідні для проведення повної, усебічної та об’єктивної перевірки інформації 
щодо кримінальних правопорушень та корупційних діянь працівників Наці-
ональної поліції.

26.3. Під час проведення перевірки інформації про можливі криміналь-
ні правопорушення та корупційні діяння працівників поліції відповідно до 
вимог законодавчих і відомчих нормативно-правових актів та в установле-
ному порядку:

26.3.1. Вивчати службову та фінансову документацію підрозділів Наці-
ональної поліції, при необхідності отримувати завірені копії цих документів.

26.3.2. Вилучати, у разі наявності законних підстав, документи, предме-
ти, інші носії інформації.

26.3.3. Ознайомлюватися в підрозділах кадрового забезпечення з мате-
ріалами особових справ та іншими відомостями щодо проходження служби 
працівниками Національної поліції, а в разі потреби за письмовими запита-
ми отримувати вказані справи.

26.4. Викликати і опитувати посадових осіб Національної поліції під час 
проведення працівниками внутрішньої безпеки перевірок організації служ-
бової та оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції, 
у тому числі за дорученням слідчого чи прокурора.

26.5. Отримувати в межах виконання завдань в підрозділах Національ-
ної поліції інформацію щодо їх територіальної дислокації, розташування ад-
міністративних приміщень, кількості особового складу та забезпеченості 
його матеріально-технічним оснащенням.

26.6. Знайомитися з матеріалами оперативно-розшукової діяльнос-
ті та оперативною інформацією структурних підрозділів Національної 
поліції.
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26.7. Перевіряти дотримання підрозділами Національної поліції режиму 
збереження інформації з обмеженим доступом та організацію роботи щодо 
доступу на режимні об’єкти.

26.8. В установленому порядку користуватися інформаційними базами 
даних Національної поліції.

26.9. Ініціювати перед процесуальними керівниками підрозділів досудо-
вого розслідування підрозділів Національної поліції проведення уповнова-
женими особами перевірок законності та обґрунтованості прийняття слідчи-
ми цих підрозділів процесуальних рішень по кримінальним провадженням.

26.10. Вносити начальникам структурних підрозділів Національної по-
ліції подання щодо проведення службового розслідування та вжиття заходів 
реагування до осіб, які вчинили корупційні правопорушення чи не викону-
ють вимог антикорупційного законодавства.

26.11. Направляти в разі виявлення недоліків, порушень вимог законо-
давства та відомчих нормативно-правових актів у роботі перевірених під-
розділів Національної поліції, подання їх начальникам, а також керівникам 
структурних підрозділів Національної поліції для вжиття заходів реагування, 
вимагати своєчасного інформування про результати вжитих заходів.

26.12. Оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, 
фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців) чи їх уповноваже-
них представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, бо-
єприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і ре-
човини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні прави-
ла або порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх 
справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки 
дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.

27. За дорученням Голови Національної поліції перевіряти стан вико-
нання наказів, доручень, прийнятих керівництвом Національної поліції рі-
шень та інших відомчих документів за напрямками службової діяльності 
підрозділів Національної поліції.

28. З письмового дозволу Голови Національної поліції, заступника Голови 
Національної поліції, керівників структурних підрозділів оперативної служби та 
оперативно-технічних заходів Національної поліції здійснювати перевірки інфор-
мації щодо протиправних дій особового складу підрозділів оперативної служби 
та оперативно-технічних заходів визначеними працівниками внутрішньої безпе-
ки із обов’язковим залученням представників служб, що перевіряються.

29. За погодженням із керівниками структурних підрозділів апарату На-
ціональної поліції, начальниками підрозділів Національної поліції залучати 
відповідних працівників та спеціалістів для підготовки і здійснення заходів, 
що проводяться підрозділами внутрішньої безпеки відповідно до покладе-
них на них завдань.
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30. При виконанні службових повноважень безперешкодно, у будь-який 
час доби, відвідувати органи та підрозділи Національної поліції України та 
здійснювати їх перевірки за всіма напрямками службової діяльності неза-
лежно від підпорядкування та призначення.

31. Покладення на працівників Департаменту внутрішньої безпеки 
обов’язків та завдань, що не передбачені цим Положенням не допускається. 

Керівництво Департаменту внутрішньої безпеки
32. Департамент внутрішньої безпеки очолює начальник, що признача-

ється на посаду та звільняється з посади Головою Національної поліції за по-
годженням з Міністром внутрішніх справ України. 

33. Начальник ДВБ організовує роботу підрозділів внутрішньої безпе-
ки, забезпечує ефективне виконання покладених на них завдань і функцій. 
Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльнос-
ті Департаменту.

34. Начальник Департаменту внутрішньої безпеки має заступників, 
яких  він призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Головою 
Національної поліції.

35. Начальник Департаменту внутрішньої безпеки:
35.1. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками та затверджує 

функціональні обов’язки.
35.2. Організовує та контролює проведення підрозділами внутрішньої 

безпеки оперативно-розшукової діяльності. 
35.3. Організовує обмін інформацією з іншими правоохоронними ор-

ганами, а також проведення спільних профілактичних та оперативно-
розшукових заходів.

35.4. Здійснює контроль за збереженням державної таємниці, режиму 
секретності та конспірації в роботі підрозділів внутрішньої безпеки.

35.5. Забезпечує добір кадрів ДВБ та формує кадровий резерв на відпо-
відні посади Департаменту, організовує професійну підготовку працівників 
підрозділів внутрішньої безпеки.

36. Очолює комісію з проведення службового атестування працівників 
підрозділів внутрішньої безпеки.

37. Призначає та організовує проведення службових розслідувань за 
фактами порушення дисципліни і законності та надзвичайних подій, учине-
них працівниками підрозділів внутрішньої безпеки.

38. Видає в межах компетенції накази, дає доручення та здійснює контр-
оль за їх виконанням.

39. У встановленому порядку вносить Голові Національної поліції про-
позиції щодо:
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39.1. Удосконалення діяльності і структури підрозділів внутрішньої без-
пеки змін їх штатної чисельності  та ужиття заходів до впровадження новіт-
ніх форм і методів їх роботи.

39.2. Заохочення працівників підрозділів внутрішньої безпеки, а також 
згідно з положеннями Дисциплінарного статуту Національної поліції засто-
сування до них заходів дисциплінарного впливу.

40. Бере участь у підготовці нормативно-правових актів, з питань діяльнос-
ті підрозділів внутрішньої безпеки та інших питань правоохоронної діяльнос-
ті, розроблення яких ініційовано Головою Національної поліції, Міністерством 
внутрішніх справ України, а також у розробленні проектів нормативно-
правових актів, що надходять до Національної поліції на опрацювання.

41. Організовує заходи з питань обміну досвідом роботи підрозділів 
внутрішньої безпеки з іншими правоохоронними органами як в Україні, так 
і за її межами.

42. Організовує роботу з питань соціального захисту особового складу 
підрозділів внутрішньої безпеки.

43. У межах своїх повноважень підписує від імені ДВБ листи, звернен-
ня, повідомлення та інші документи.

44. Візує нормативно-правові акти, підписує та візує оперативно-
розпорядчі документи, накази по особовому складу, контролює їх виконан-
ня в межах компетенції.

45. За дорученням Голови Національної поліції або особи, яка виконує 
його обов’язки, організовує і проводить перевірки стосовно працівників ор-
ганів та підрозділів Національної поліції.

46. Відповідно до вимог законодавства за погодженням з Головою На-
ціональної поліції, за ініціативою структурного підрозділу апарату МВС, що 
відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ організовує і 
проводить перевірки стосовно працівників органів та підрозділів інших цен-
тральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і коорди-
нує Міністр та апарата МВС України.

47. У встановленому порядку отримує в керівників органів та підрозділів 
Національної поліції інформаційні, звітні документи та інші матеріали, необ-
хідні для виконання завдань, покладених на підрозділи внутрішньої безпеки.

48. За рішенням Голови Національної поліції або особи, яка виконує 
його обов’язки, використовує сили та засоби органів Національної полі-
ції для виконання завдань, покладених на підрозділи внутрішньої безпеки, 
у тому числі шляхом створення зведених оперативних груп для здійснен-
ня комплексу оперативно-розшукових заходів щодо виявлення і запобігання 
вчиненню працівниками поліції кримінальних правопорушень, а також для 
виконання інших функцій цих підрозділів.
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49. Заслуховує звіти працівників підрозділів внутрішньої безпеки про 
стан і результати боротьби зі злочинністю та протидії корупції в органах На-
ціональної поліції.

50. За дорученням Голови Національної поліції або особи, яка вико-
нує його обов’язки, здійснює інші повноваження, визначені нормативно-
правовими актами Національної поліції.

Обов’язки начальників УВБ в областях та місті Києві
50.1. Організовують роботу очолюваних підрозділів, забезпечують якіс-

не й ефективне виконання покладених на них завдань і функцій та несуть 
персональну відповідальність за виконання підлеглими працівниками сво-
їх функціональних обов’язків, стан службової дисципліни, виконання вимог 
цього Положення і постійно їх контролюють.

50.2. Подають начальникові ДВБ на затвердження свої функціональні 
обов’язки.

50.3. Затверджують функціональні обов’язки заступників та підлеглих 
працівників, а також правила внутрішнього розпорядку.

50.4. Уживають заходів щодо забезпечення режиму доступу в службові 
приміщення очолюваного підрозділу, спеціального захисту цих приміщень 
та інформації незалежно від форм зберігання.

50.5. Забезпечують постійний контроль за збереженням державної та-
ємниці, режиму секретності та конспірації в роботі очолюваного підрозділу.

50.6. Забезпечують загальну організацію проведення оперативно-
розшукової діяльності працівниками підпорядкованого підрозділу, безпосе-
редній контроль за обґрунтованістю та законністю її здійснення.

50.7. З дозволу начальника ДВБ організовують обмін інформацією з під-
розділами інших правоохоронних органів, а також проведення спільних про-
філактичних та оперативно-розшукових заходів.

50.8. За погодженням з начальником ДВБ та начальниками ГУНП ви-
користовують сили та засоби інших структурних підрозділів органів Націо-
нальної поліції для виконання скоординованих дій з виконання завдань, по-
кладених на підпорядковані підрозділи.

50.9. Звітують начальникові ДВБ про стан і результати боротьби зі зло-
чинністю, протидії корупції в органах Національної поліції, а також виконан-
ня інших завдань, покладених на підрозділи внутрішньої безпеки.

50.10. Направляють начальникам ГУНП у регіонах, територіальних ор-
ганів Національної поліції подання щодо проведення службових розсліду-
вань за виявленими порушеннями та усунення причин і умов, що призво-
дять до скоєння працівниками поліції кримінальних правопорушень та ко-
рупційних діянь.
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50.11. Здійснюють розстановку особового складу, організовують служ-
бову підготовку та підвищення кваліфікації, забезпечують дотримання дис-
ципліни і законності підлеглими працівниками.

50.12. Проводять службові перевірки за фактами порушення дисциплі-
ни і законності, надзвичайних подій, учинених підлеглими працівниками, та 
направляють указані матеріали начальнику ДВБ на розгляд.

50.13. У межах своїх повноважень підписують від імені УВБ листи, 
звернення, повідомлення та інші документи.

Права начальників УВБ в областях та місті Києві
51.1. Подають начальникові ДВБ у встановленому порядку пропозиції 

та клопотання щодо:
– призначення, переміщення і звільнення працівників підпорядковано-

го підрозділу;
– заохочення чи накладення дисциплінарного стягнення на працівників 

підпорядкованого підрозділу;
– установлення та зміни посадових окладів, надбавок та доплат працівни-

кам підпорядкованого підрозділу в межах, передбачених штатним розписом;
– присвоєння спеціальних звань працівникам підпорядкованого підрозділу.
51.2. Дають доручення та приймають рішення з питань організації ді-

яльності підпорядкованого підрозділу, а також здійснюють контроль за їх ви-
конанням.

Обов’язки та права командира підрозділу

52.1. Підрозділ очолює командир, який призначається на посаду та 
звільняється з посади наказом ГУМВС, УМВС за погодженням з начальни-
ком Департаменту громадської безпеки МВС України.

52.2. Командир підрозділу є прямим начальником для працівників і за-
безпечує бойову готовність підрозділу, успішне виконання покладених на 
підрозділ завдань, затверджує функціональні обов’язки керівників та пра-
цівників підрозділу, відповідає за стан і збереження озброєння, боєприпа-
сів, спеціальних засобів, засобів зв’язку, автомобільної та бронетехніки, ін-
ших матеріальних засобів підрозділу, організацію і стан пожежно ї безпеки.

52.3. Командир контролює дотримання працівниками підрозділу службо-
вої дисципліни, виконання вимог Дисциплінарного статуту органів внутріш-
ніх справ України, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 року № 
3460-IV, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким скла-
дом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Української РСР від 29 липня 1991 року № 114, та цього Положення.
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52.4. Командир підрозділу зобов’язаний:
1) здійснювати добір, комплектування та розстановку особового складу. 

Організовувати професійну підготовку працівників, залучати до проведення 
занять фахівців інших служб органів внутрішніх справ;

2) забезпечувати проведення практичних занять з особовим складом 
підрозділу з питань дій в екстремальних ситуаціях, контролювати дотриман-
ня необхідних заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною 
зброєю, спеціальними засобами, засобами зв’язку і технікою, а також при 
проведенні спеціальних занять та практичних стрільб;

3) не рідше одного разу на рік проводити перевірку особового складу на 
придатність до служби в підрозділі;

4) проводити інструктажі особового складу перед його заступанням 
на службу з поставленням конкретних завдань щодо стану оперативної об-
становки;

5) забезпечувати додержання особовим складом режиму секретності;
6) уживати заходів для впровадження в діяльність підрозділу досягнень 

науково-технічного прогресу, передових форм і методів роботи, сприяти під-
вищенню ефективності діяльності особового складу;

7) уживати заходів для забезпечення особового складу підрозділу озбро-
єнням, спеціальними засобами відповідно до норм належності, а також до-
тримання працівниками заходів особистої безпеки під час виконання ними 
службових завдань;

8) перед проведенням кожного заходу, спрямованого на розшук і за-
тримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, 
озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнен-
ня заручників, припинення діяльності не передбачених законом воєнізова-
них або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних орга-
нізацій на території України, а також заходів, пов’язаних із припиненням те-
рористичної діяльності, розробляти план проведення заходу з визначенням 
розстановки сил і засобів, організації зв’язку, екіпірування та озброєння осо-
бового складу.

52.5. Командир підрозділу має право:
1) застосовувати до особового складу підрозділу заохочення і наклада-

ти дисциплінарні стягнення в межах, установлених Дисциплінарним стату-
том органів внутрішніх справ України, затвердженим Законом України від 22 
лютого 2006 року № 3460-IV;

2) установлювати щоденний режим роботи працівників підрозділу, ви-
значати форму одягу та екіпірування працівників, ураховуючи покладені на 
підрозділ завдання;

3) уживати заходів щодо проведення атестування працівників підрозді-
лу, порушувати клопотання перед старшим прямим начальником про перемі-
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щення їх по службі, присвоєння чергового спеціального звання або його пони-
ження, заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо;

4) вносити керівництву ГУМВС, УМВС подання щодо встановлення гро-
шового забезпечення працівникам підрозділу, порушувати перед керівництвом 
ГУМВС, УМВС клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирі-
шення соціально-побутових питань та оздоровлення в межах асигнувань;

5) установлювати черговість відпусток працівникам підрозділу та контр-
олювати їх надання.

Правовий статус працівників Департаменту 

53. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної по-
ліції під час виконання своїх службових обов’язків є представниками дер-
жавної влади та мають правовий статус поліцейських, визначений Законом 
України «Про Національну поліцію». 

54. Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника (за винятком ви-
падків, прямо передбачених законом), не може надавати будь-які письмові чи 
усні вказівки, вимоги, доручення працівникам Департаменту або іншим спо-
собом втручатися в їх законну діяльність, у тому числі діяльність, пов’язану 
з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністра-
тивні правопорушення.

Контроль та нагляд за діяльністю підрозділів 
внутрішньої безпеки

55. Контроль за діяльністю підрозділів внутрішньої безпеки здійснюється 
Головою національної поліції, структурним підрозділом апарату МВС, що від-
повідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, керівництвом ДВБ.

56. Нагляд за дотриманням законності при проведенні підрозділами 
внутрішньої безпеки оперативно-розшукової діяльності здійснюється на під-
ставах та в порядку, що передбачені законодавством України.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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ТИПОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСУ НА СЛУЖБУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
М.І. Легенький, Ф.М. Олійник

Загальні положення

1. Цей Типовий порядок проведення конкурсу на службу до Національ-
ної поліції України (далі – Порядок) визначає  умови та порядок проведен-
ня конкурсу на заміщення вакантних посад  молодшого  складу Національ-
ної поліції України (далі – Конкурс).

2. Метою проведення Конкурсу є забезпечення прийому на службу до 
Національної поліції на конкурсних умовах кандидатів, які за своїми діло-
вими, моральними та фізичними якостями здатні виконувати повноваження 
співробітника  Національної поліції України.

3. Проведення Конкурсу здійснюється згідно з Конституцією України, 
Законами України «Про міліцію», «Про Національну поліцію», іншими за-
конодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами МВС України і Національної поліції України та цим Положенням.

4. Конкурс проводяться з дотриманням таких принципів:
–  відкритості;
–  гласності;
–  законності;
–  демократичності;
–  забезпечення рівності прав учасників конкурсу.
5. Конкурс на службу в поліцію проводиться серед осіб, які вперше прийма-

ються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції.
6. Проведення Конкурсу та прийняття рішення за його результатами 

здійснюється поліцейською комісією відповідного рівня, діяльність якої ре-
гламентується Законом України «Про Національну поліцію».

7. Проведення Конкурсу складається з наступних етапів:
–  оголошення Конкурсу;
–  прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі;
–  перевірки;
–  іспит і співбесіда;
–  прийняття рішення за результатами Конкурсу.
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8. Організаційне забезпечення Конкурсу покладається на підрозділ ка-
дрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції України, 
яким оголошено Конкурс.

Оголошення Конкурсу та оприлюднення
інформації про вакантну посаду
 9. Конкурс оголошується наказом керівника  органу (підрозділу) Націо-

нальної поліції, який має право прийому на службу та призначення на поса-
ду, по якій оголошено конкурс.

В наказі визначається повне найменування посади (або перелік посад), 
строк прийняття документів, який не повинен бути меншим за 10 днів, та 
більшим за 30 днів з дня публікації оголошення а також дату і місце прове-
дення кваліфікаційного іспиту та засідання конкурсної комісії.

10. Конкурс оголошується на заміщення вакантної посади (або всіх на-
явних посад  молодшого  складу підрозділу).

11. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-
порталі  органу  (підрозділу)  Національної поліції,  друкованих засобах масової ін-
формації регіону та відповідних стендах (дошках оголошень) органів (підрозділів).

12. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
– повне найменування посади з зазначенням органу (підрозділу) та ін-

формацією щодо строковості (безстроковості) призначення на посаду;
–  стислий зміст службових обов’язків та умови грошового забезпечення (або 

посилання на відповідні веб-сторінки, які містять вищезазначену інформацію);
–  інформацію про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту та 

засідання конкурсної комісії;
– вимоги до вікового цензу, освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму під-

готовки, спеціальності, професійної компетентності, досвіду служби в органах 
внутрішніх справ,  Національній поліції   та  Збройних Силах України;

– інформацію про перелік документів, які подаються претендентами, 
строк їх подання та адресу, за якою здійснюється прийом;

– контактну інформацію кадрового підрозділу, який здійснює прийом та 
опрацювання документів і надає додаткову інформацію з питань проведен-
ня конкурсу.

Порядок прийняття та розгляду
документів для участі в конкурсі
13. Підготовчі заходи з проведення конкурсу покладаються на підрозділ 

кадрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції, яким ого-
лошено конкурс.
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14. Для участі в конкурсі особи, які виявили бажання взяти участь у кон-
курсі (далі – Претенденти)   подають  такі документи:

–  заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника, наказом якого оголошено 
конкурс. В заяві зазначається надання особою згоди на  проходження військово-
лікарської комісії та проведення    спеціальної перевірки а також на обробку пер-
сональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних»;

–  автобіографію, особовий листок з обліку кадрів визначеного зразка та 
2 фотографії розміром 4х6;

– декларацію, визначену законом про запобігання корупції (за минулий рік);
– копії паспорта громадянина України,  документів про  освіту та  трудо-

вої книжки (за наявності);
– медичну довідку про стан здоров’я встановленого зразка;
– копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця 

(для військовозобов’язаних або військовослужбовців).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мо-

жуть бути засвідчені підрозділом кадрового забезпечення або нотаріально.
Претенденти, мають право додати до заяви про участь у конкурсі інші 

документи.
15. Претендент, особисто пред’являє працівнику кадрового підрозділу 

та поліцейській комісії паспорт громадянина України. 
16. Заборонено вимагати від Претендента, інших документів, за винят-

ком випадків, коли їх надання визначено законом.
17. Претендент має право:
– знімати з розгляду свою кандидатуру на будь-якому етапі конкурсу;
– подавати додаткові заяви, клопотання та документи для розгляду комісією;
– оскаржувати рішення поліцейської комісії перед вищою комісією чи 

керівництвом Національної поліції.     
18. Претендент може мати також інші права, які випливають з його учас-

ті у Конкурсі і передбачені чинним законодавством та підзаконними норма-
тивними актами. Всі Претенденти мають рівні права.

19. Список Претендентів, які подали документи, розміщуються на спе-
ціальній сторінці офіційного веб-порталі  органу  (підрозділу)  Національної 
поліції з можливістю обговорення кандидатур в режимі он-лайн. У разі над-
ходження відгуків про кандидатуру з ними обов’язково ознайомлюють чле-
нів Поліцейської комісії для урахування.

20. Опрацювання документів Претендентів здійснюється підрозділом 
кадрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції.

У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вва-
жається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого стро-
ку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА СЛУЖБУ
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21. Після завершення перевірки документів, наданих претендентами, 
підрозділом кадрового забезпечення протягом десяти днів з дня завершен-
ня строку прийому документів вноситься до поліцейської комісії подання 
щодо відповідності документів вимогам чинного законодавства та можли-
вості проведення перевірок щодо Претендента.

22. Поліцейська комісія розглядає зазначене подання та документи пре-
тендента і приймає рішення про можливість проведення перевірок.

Про прийняте негативне рішення щодо претендента він повідомляється 
письмово у триденний термін.

Порядок проведення перевірок
23. Щодо Претендентів, допущеними рішенням комісії до наступного 

етапу конкурсу, проводяться перевірки, а саме:
– спеціальна перевірка;
– перевірка стану здоров’я;
– перевірка фізичного стану;
– психологічне вивчення.
Ці перевірки розпочинаються у триденний термін після прийняття по-

ліцейською комісією відповідного рішення і проводяться протягом місяця.
24. Проведення спеціальної перевірки регламентується положенням, за-

твердженим наказом керівника Національної поліції України.
25. Перевірка стану здоров’я претендента  здійснюється шляхом прохо-

дження ним військово-лікарської комісії. Критерії стану здоров’я та порядок 
проходження військово-лікарської комісії визначаються положенням, яке за-
тверджується наказом керівника Національної поліції України.

26.  Перевірка фізичного стану здійснюється шляхом здачі заліків з фі-
зичної підготовки. Критерії фізичної підготовленості та методика прийняття 
заліків затверджується керівництвом Національної поліції України.

27. Психологічне вивчення Претендента здійснюється за спеціальними 
методиками, затвердженими керівником Національної поліції, або його пер-
шим заступником (заступником). Під час вивчення можуть бути застосова-
ні спеціальні технічні засоби (психо-фізіологічні прилади), які не становлять 
загрозу для життя та здоров’я кандидата на службу. Сертифікаційні та тех-
нічні вимоги до цих засобів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Висновок за результатами психологічного вивчення носить рекоменда-
ційний характер і доводиться до відома поліцейської комісії для урахування.

28. Протягом п’яти днів після завершення перевірок підрозділом кадро-
вого забезпечення вноситься до поліцейської комісії подання щодо їх резуль-
татів та можливості допущення Претендента до кваліфікаційного іспиту та 
співбесіди.
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29. Поліцейська комісія розглядає зазначене подання та документи пре-
тендента і приймає відповідне рішення.

30. Підрозділ кадрового забезпечення своєчасно повідомляє претенден-
та про прийняте комісією рішення щодо його допуску до складання іспитів 
та проходження співбесіди.

Порядок проведення кваліфікаційного іспиту
31. Кваліфікаційний іспит (далі – Іспит) з претендентами  проводиться у 

день, визначений наказом про проведення конкурсу.
32. Іспит приймається екзаменаційною комісією, склад якої затверджу-

ється наказом начальника відповідного органу (підрозділу) Національної по-
ліції, у якому проводиться Конкурс.  

До складу екзаменаційної комісії входять не менше двох представників 
поліцейської комісії, представники юридичної служби та підрозділу кадро-
вого забезпечення та заступник керівника органу (підрозділу) у якому прово-
диться конкурс, який і очолює комісію.

Можливе включення до екзаменаційної комісії науково-педагогічних 
працівників відповідного профілю, представників громадських організацій 
за умови, що їх фахова підготовка відповідає змісту Іспиту

33. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень органу (підрозділу) та посади, по 
якій оголошено конкурс, затверджується керівником  органу (підрозділу).   
Питання публікуються на сайті органу (підрозділу) Національної поліції, 
яким оголошено конкурс.

34. На основі затверджених питань формуються екзаменаційні білети. 
До екзаменаційного білета входять три питання: на знання загальних основ 
законодавства, на знання законодавства, яке регламентує діяльність Націо-
нальної поліції та на знання основ нормативного забезпечення відповідно-
го напрямку роботи.

Можливе формулювання перших двох питань у формі тесту, а третьо-
го – у вигляді практичного завдання.

Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (три-
валість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкри-
тістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

За рішенням поліцейської комісії допускається шифрування відповідей, 
з тим, щоб перевіряючим був відомим тільки спеціальний шифр, а не особис-
ті дані Претендента.

35. Претендент отримує екзаменаційний білет на аркуші зі штампом ор-
гану (підрозділу) Національної поліції, яким оголошено конкурс, та письмо-
во, протягом години,  відповідає на поставлені відповіді. 
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36. Перед текстом відповіді Претендент обов’язково вказує своє прізви-
ще, ім’я та по-батькові, а після відповіді – підпис та дату.

37. Написання відповідей здійснюється  державною мовою.
38. претендентам під час Іспиту не дозволяється спілкуватися між со-

бою а також самостійно залишати приміщення, у якому проводиться Іспит.
39. Під час написання відповідей у приміщенні, в якому проводиться Іс-

пит, повинні перебувати не менше трьох представників екзаменаційної комісії.
40. Проведення Іспиту підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів.
41. Відповідь на кожне питання оцінюється окремо. Для оцінки знань 

Претендентів використовується п’ятибальна система:
– п’ять балів виставляють претендентам, які виявили  глибокі знання Кон-

ституції України, Закону України «Про Національну поліцію» , інших законів 
та  нормативних актів, які регламентують їх майбутню службову діяльність.

– чотири бали виставляють претендентам, якi виявили достатні знання Кон-
ституції України, Закону України  «Про Національну поліцію» , основ інших за-
конів та  нормативних актів, які регламентують їх майбутню службову діяльність.

– три бали виставляють претендентам, якi виявили розумiння поставле-
них питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

– два бали виставляють претендентам, якi розумiють основнi понят-
тя нормативно-правових актiв, але в процесi вiдповiдi допустили значну 
кiлькiсть помилок.

– один бал виставляють претендентам, якi не вiдповіли на питання у 
встановлений термін.

42. Перевірка та оцінка відповідей відбувається відразу ж пiсля 
закiнчення часу, вiдведеного на складання iспиту. Члени екзаменаційної ко-
місії повинні прийняти спiльне рiшення  щодо оцiнки вiдповiдi на кожне пи-
тання екзаменацiйного бiлета.

43. Для загальної оцінки результатів іспиту вираховують середній бал. 
Претенденти, які отримали середній бал нижче трьох, до проведення наступ-
них етапів Конкурсу не допускаються.

44. Результати іспиту фіксуються у спеціальному протоколі і доводяться 
до відома претендентів під підпис.

Порядок проведення співбесіди з Претендентом
45. З метою уточнення результатів вивчення документів, іспиту та фор-

мування повної і об’єктивної думки про особистість претендента з ним про-
водиться співбесіда.

46. Співбесіда з претендентами проводиться поліцейською комісією. 
Під час проведення співбесіди можуть бути присутні:
керівник (заступник керівника) органу (підрозділу), в якому проводить-

ся конкурс
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представник підрозділу кадрового забезпечення який готував докумен-
ти на претендентів;

прямий керівник по посаді, на яку оголошено конкурс, керівник служби;
фахівці-психологи;
фахівці відповідного напряму, запрошені головою поліцейської комісії;
члени поліцейської комісії вищого рівня;
представники громадських організацій, статутна діяльність яких перед-

бачає сприяння Національній поліції;
представники друкованих засобів масової інформації, акредитовані в 

установленому порядку. 
47. Співбесіда проводиться не пізніше, ніж через чотири робочих дні 

після завершення Іспиту.
48. Не пізніше, ніж за два дні до проведення співбесіди членам поліцей-

ської комісії надаються результати Іспиту та наявні характеризуючі матеріа-
ли на претендентів.

49. Під  час проведення співбесіди поліцейській  комісії необхідно 
оцінити якості претендентів за наступними параметрами:

– основи професійної компетенції (володіння державною мовою, осно-
вами законодавства з урахуванням специфіки посадових повноважень, праг-
нення до підвищення власного професійного рівня, уміння користуватись 
технікою, у т.ч. обчислювальною);

– професійна спрямованість (причини вибору поліцейської професії, ба-
жання служити в поліції, бачення власних перспектив по службі, тощо);

– морально-етичні погляди, стандарти і переконання (патріотизм, само-
критичність, принциповість, неупередженість, відповідальність, прагнення 
дотримуватися норм професійної та службової етики, тощо);

– комунікативні здібності (уміння ефективно спілкуватися з керівни-
цтвом, колегами та громадянами, такт);

– стресостійкість (спроможність ефективно діяти  як у штатних, так і 
екстремальних ситуаціях).

50. Проведення співбесіди  фіксується за допомогою відеозасобів.

Прийняття рішення за результатами Конкурсу, 
його оголошення та реалізація.
51. Обговорення результатів Конкурсу та прийняття рішення здійсню-

ється поліцейською  комісією  на засіданні, яке проводиться негайно після 
завершення співбесіди.

На засіданні з правом дорадчого голосу можуть бути присутні особи, 
перераховані у п. 46 цього Порядку.

52. Рішення приймається шляхом відкритого голосування.
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53. Переможцем вважається Претендент, який набрав найбільшу кіль-
кість голосів.

У разі наявності лише одного Претендента він для перемоги в Конкурсі 
повинен набрати більше половини голосів членів  поліцейської комісії, при-
сутніх на засіданні.

У разі, якщо декілька претендентів отримали однакову кількість голосів, 
переможцем вважається той, хто отримав більш високий бал під час Іспиту.

У разі, коли має місце співпадіння кількості голосів та результатів Іспи-
ту, остаточне рішення приймає голова комісії.

54. Комісія має право винести рішення згідно якого Претенденти, які на-
брали однакову кількість голосів, або зайняли за результатами конкурсу дру-
ге місце, можуть  протягом шести місяців бути прийняті на вакансії (у разі їх 
появи) без повторного проходження конкурсу.

55. Комісія за наявності підстав може прийняти рішення про те, що жо-
ден з претендентів не відповідає вимогам посади. У такому випадку Конкурс 
оголошується повторно.

56. Результати Конкурсу фіксуються у спеціальному протоколі, який 
підписують всі члени  комісії.

57. Результати Конкурсу оприлюднюються протягом 24 годин після скла-
дення протоколу шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної ін-
формації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, 
розташованих у приміщеннях органу (підрозділу) Національної поліції, а та-
кож на офіційному веб-сайті органу (підрозділу) Національної поліції.

Претендентів ознайомлюють з результатами конкурсу під підпис.
58. Переможця (переможців) Конкурсу приймають на службу до Наці-

ональної поліції та призначають на посаду протягом десяти днів після при-
йняття Комісією відповідного рішення.

59. Документація, пов’язана з проведенням Конкурсу, зберігається у 
підрозділі кадрового забезпечення відповідного органу (підрозділу) Націо-
нальної поліції  протягом п’яти років, а документи Претендентів, прийнятих 
на службу до Національної поліції – в  їх особових справах
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади середнього та вищого складу

Національної поліції України

М.І. Легенький, Ф.М. Олійник

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади середнього та вищого складу Національної поліції Украї-
ни (далі – Конкурс).

2. Метою проведення Конкурсу є забезпечення підвищення якості ке-
рівних кадрів Національної поліції на умовах демократичності, відкритості, 
об’єктивності та прозорості.

3. Проведення Конкурсу здійснюється згідно з Конституцією України, 
Законами України «Про органи внутрішніх справ», «Про Національну полі-
цію», іншими законодавчими актами України, міжнародними правовими до-
кументами, ратифікованими Україною в установленому порядку, постанова-
ми Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міні-
стрів України, нормативно-правовими актами МВС України і Національної 
поліції України та цим Положенням.  

4. Конкурс проводяться з дотриманням таких принципів:
відкритості;
гласності;
законності;
демократичності;
забезпечення рівності прав учасників конкурсу.

5. Перелік посад середнього та вищого складу Національної поліції, які 
заміщуються за результатами конкурсу визначається Законом України «Про 
Національну поліцію». Цей перелік не є вичерпним. Рішення щодо заміщен-
ня за результатами конкурсного відбору посад середнього та вищого скла-
ду, які не регламентовані Законом України «Про національну поліцію» при-
ймається керівником Національної поліції, його заступником, або керівни-
ком відповідного органу (підрозділу), який має право призначати на посаду, 
що підлягає заміщенню за поданням керівника органу (підрозділу) у підпо-
рядкуванні якого перебуває посада.
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Подання керівника органу (підрозділу) щодо проведення конкурсу, роз-
глядається керівником, який має право призначати на посаду, протягом 10 
днів з письмовим повідомленням про прийняте рішення.

6. Підготовчі заходи з проведення конкурсу покладається на підрозділ 
кадрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції, яким ого-
лошено конкурс. Проведення конкурсу і прийняття рішення за його резуль-
татами здійснюється поліцейською комісією відповідного рівня, діяльність 
якої регламентується Законом України «Про Національну поліцію».

7. Процедура проведення конкурсу складається з таких етапів:
1) оголошення конкурсу; 
2) прийом документів від претендентів на посаду середнього та вищого 

складу  (далі – претенденти), їх опрацювання та вивчення;
3) кваліфікаційний іспит;
4) співбесіда з кандидатами;
5) прийняття рішення за результатами конкурсу, його оголошення та ре-

алізація.

Оголошення конкурсу
8. Конкурс оголошується наказом керівника Національної поліції, його 

першого заступника (заступника), начальника органу (підрозділу) Націо-
нальної поліції, яким має право призначати на посаду, що підлягає замі-
щенню.

9. Конкурс оголошується на заміщення вакантної посади, або посади, 
займаної працівником, що працює за контрактом не пізніше, ніж за два міся-
ці до закінчення строку контракту.

10. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіцій-
ному веб-порталі центрального органу управління Національної поліції або 
відповідного органу (підрозділу) Національної поліції. Також можливе роз-
міщення відповідних оголошень на спеціальних сайтах пошуку роботи, у 
друкованих засобах масової інформації, на відповідних стендах (дошках ого-
лошень) органів (підрозділів) та доведення до відома персоналу на службо-
вих нарадах та інструктажах.

Також на офіційному веб-сайті органу (підрозділу) Національної полі-
ції, керівник якого має право призначення на посаду, на яку оголошено кон-
курс, ведеться окрема сторінка, присвячена конкурсу. На ній зокрема, розмі-
щуються списки претендентів, з зазначенням усіх рішень, прийнятих щодо 
них (отримання документів, їх повнота та відповідність вимогам, допуск до 
складання кваліфікаційного іспиту, його результати, рішення поліцейської 
комісії щодо результатів конкурсу, тощо). Зазначена інформація повинна 
бути розміщеною протягом доби з дня прийняття відповідного рішення.
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11. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
повне найменування посади з зазначенням органу (підрозділу) та інфор-

мацією щодо строковості(безстроковості) призначення на посаду;
стислий зміст службових обов’язків та умови грошового забезпечення (або 

посилання на відповідні веб-сторінки, які містять вищезазначену інформацію);
інформацію про строк прийняття документів, а також дату і місце про-

ведення конкурсу;
вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки, спеціаль-

ності, професійної компетентності, досвіду роботи, у тому числі у Національ-
ній поліції, органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах України;

інформацію про перелік документів, які подаються претендентами, 
строк їх подання та адресу, за якою здійснюється прийом;

дата і місце проведення конкурсу;
контактну інформацію кадрового підрозділу, який здійснює прийом та 

опрацювання документів і надає додаткову інформацію з питань проведен-
ня конкурсу.

12. Претенденти, які проходять службу в Національній поліції,  подають 
для участі у конкурсі такі документи:

рапорт про участь у конкурсі на ім’я керівника, наказом якого оголоше-
но конкурс у якому також зазначається про надання особою згоди на оброб-
ку та оприлюднення персональних даних відповідно до Закону «Про захист 
персональних даних»;

автобіографію;
2 фотографії розміром 4х6.
13. Претенденти з числа цивільних осіб подають для участі в конкурсі 

такі документи:
заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника, наказом якого оголошено 

конкурс у якій також зазначається про надання особою згоди на проходжен-
ня військово-лікарської комісії та спеціальної перевірки, а також на обробку 
персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних»;

особовий листок з обліку кадрів визначеного зразка;
автобіографію;
2 фотографії розміром 4х6;
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України  «Про 
запобігання корупції».

копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (за 

наявності);
копію трудової книжки (за наявності);
медичну довідку про стан здоров’я встановленого зразка;
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копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця 
(для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мо-
жуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, підрозділом кадрового 
забезпечення або нотаріально.

14. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфіка-
ційного іспиту пред’являє поліцейській комісії паспорт громадянина України. 

15. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної 
посади в Національній поліції, інших документів, за винятком випадків, коли 
їх надання документів визначено законом.

16. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви 
про участь у конкурсі інші документи.

Прийом документів від претендентів,
їх опрацювання та вивчення 
17. Прийом документів претендентів здійснюється підрозділом кадро-

вого забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції протягом одного 
місяця з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважа-
ється дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого стро-
ку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

18. Підрозділом кадрового забезпечення здійснюється опрацювання на-
даних претендентом матеріалів та вивчення його особової справи.

У разі, коли претендент проходить службу в іншому органі (підрозділі) 
Національної поліції, підрозділом кадрового забезпечення готується, затвер-
джується та направляється запит на направлення особової справи претенден-
та. При цьому керівництво органу (підрозділу), у якому проходить службу 
претендент, зобов’язане забезпечити направлення особової справи претен-
дента у триденний термін з дня надходження запиту.

19. Підрозділ кадрового забезпечення направляє претендента для прове-
дення психологічного вивчення.  Психологічне вивчення претендентів здій-
снюється за спеціальними методиками, затвердженими керівником Націо-
нальної поліції, або його першим заступником (заступником). Під час вивчен-
ня можуть бути застосовані спеціальні технічні засоби (психо-фізіологічні 
прилади), які не становлять загрозу для життя та здоров’я кандидата на 
службу. Сертифікаційні та технічні вимоги до цих засобів затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

Висновок за результатами психологічного вивчення носить рекоменда-
ційний характер і доводиться до відома поліцейської комісії для урахування.
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20. У разі, якщо вимоги до стану здоров’я чи фізичної підготовленості 
по посаді, на яку оголошено конкурс, відмінний від вимог по посаді, на якій 
проходить службу претендент, підрозділом кадрового забезпечення прийма-
ється рішення про його направлення для проходження медичного огляду та 
(або) складання заліків з фізичної підготовки.

21. Підрозділ кадрового забезпечення в місячний термін з дня завершен-
ня прийому документів вносить до поліцейської комісії висновок про резуль-
тати їх опрацювання, вивчення особових справ, психологічне вивчення та, у 
разі необхідності, – додаткового медичного обстеження та перевірки рівня 
фізичної підготовленості.

22. Поліцейська комісія розглядає подані матеріали та приймає рішення 
про допуск претендента до іспиту. 

23. Підставами для прийняття негативного рішення щодо допуску пре-
тендента до складання іспиту є:

невідповідність документів, поданих претендентом вимогам п. 12 або п. 
13 цього Положення;

ненадання претендентом документів, передбачених п. 12 або п. 13 цьо-
го Положення;

невідповідність претендента вимогам до освітньо-кваліфікаційного рів-
ня, напряму підготовки, спеціальності, професійної компетентності, досвіду 
роботи, у тому числі у Національній поліції, органах внутрішніх справ, ін-
ших правоохоронних органах України;

невідповідність стану здоров’я чи фізичної підготовленості претенден-
та вимогам, які пред’являються до посади, на яку оголошено конкурс;

наявність у претендента дисциплінарного стягнення.
Цей перелік є вичерпним.
23. Підрозділ кадрового забезпечення негайно повідомляє претен-

дента про прийняте комісією рішення щодо його допуску до складання 
іспитів.

24. Претендент має право:
ознайомлюватися з документами, укладеними за результатами вивчен-

ня його кандидатури;
бути присутнім під час обговорення його кандидатури поліцейською ко-

місією;
знімати з розгляду свою кандидатуру на будь-якому етапі конкурсу;
подавати додаткові заяви, клопотання та документи для розгляду комі-

сією;
оскаржувати рішення поліцейської комісії перед вищою комісією.
Претендент може мати інші права, які випливають з його участі у кон-

курсі і передбачені відповідними нормативними документами.
Усі претенденти мають рівні права.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ



310

Кваліфікаційний іспит
25. Кваліфікаційний іспит з претендентами (далі – Іспит) проводиться у 

день, визначений наказом про проведення конкурсу.
26. Для приймання Іспиту створюється комісія, до складу якої входять 

два представника поліцейської комісії, представники юридичної служби та 
підрозділу кадрового забезпечення та заступник керівника органу (підрозді-
лу) у якому проводиться конкурс, який і очолює комісію.

Можливе включення до екзаменаційної комісії науково-педагогічних 
працівників відповідного профілю, представників громадських організацій 
за умови, що їх фахова підготовка відповідає змісту іспиту.

27. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень органу (підрозділу) та посади, по 
якій оголошено конкурс, затверджується керівником цього органу (підрозді-
лу). Ці питання публікуються на сайті органу (підрозділу) Національної по-
ліції, яким оголошено конкурс.

28. На основі затверджених питань формуються екзаменаційні білети. 
До екзаменаційного білета входять три питання: на знання загальних основ 
законодавства, на знання законодавства, яке регламентує діяльність Наці-
ональної поліції та на знання нормативного забезпечення відповідного на-
прямку роботи.

За рішенням керівника органу (підрозділу) Національної поліції, яким 
оголошено конкурс до екзаменаційного білету може бути включене додатко-
ве питання, яке має творчий характер і безпосередньо стосується функціо-
нальних обов’язків по посаді, на яку оголошено конкурс.

29. Претендент отримує екзаменаційний білет і аркуші з штампом орга-
ну (підрозділу) Національної поліції, яким оголошено конкурс та письмово 
відповідає на поставлені запитання. 

30. Для письмового надання відповідей відводиться одна астрономічна 
година. У випадку включення до екзаменаційного білета четвертого питання 
цей час може бути подовжено, але не більше, ніж на 30 хвилин.

31. Перед текстом вiдповiді претендент обов’язково вказує своє прізви-
ще, ім’я та по-батькові, а після відповіді – підпис та дату.

32. Написання відповідей здійснюється  державною мовою.
33. Претендентам під час Іспиту не дозволяється спілкуватися між со-

бою, а також самостійно залишати приміщення, у якому проводиться Іспит.
34. Під час написання відповідей у приміщенні, в якому проводиться Іс-

пит, повинні перебувати не менше трьох представників екзаменаційної комісії.
35. Проведення Іспиту підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів.
36. Для оцінки знань претендентів використовується п’ятибальна система.
Відповідь на кожне питання оцінюється окремо.
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П’ять балів виставляють претендентам, які виявили глибокі знання Кон-
ституції України, Закону України «Про органи внутрішніх справ», «Про На-
ціональну поліцію», «Про запобігання корупції», інших законів та  норма-
тивних актів, які регламентують діяльність відповідної служби та уміння 
творчо використовувати їх на практиці.

Чотири бали виставляють претендентам, які виявили достатні знання 
Конституції України, Закону України «Про органи внутрішніх справ», «Про 
Національну поліцію», «Про запобігання корупції», інших законів та  норма-
тивних актів, які регламентують діяльність відповідної служби та уміння ви-
користовувати їх на практиці.

Три бали виставляють претендентам, які виявили розуміння поставле-
них питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи .

Два бали виставляють претендентам, які розуміють основні понят-
тя нормативно-правових актів , але в процесі вiдповiдi допустили значну 
кiлькiсть помилок.

Один бал виставляють претендентам, які не вiдповiли на питання у 
встановлений термін.

37. Для загальної оцінки результатів Іспиту вираховують середній бал.
Претенденти, які отримали середній бал нижче трьох, до проведення на-

ступних етапів конкурсу не допускаються.
38. Написані роботи оцінюються та результати оприлюднюються впро-

довж двох діб з часу написання.
Результати Іспиту фіксуються у спеціальному протоколі і доводяться до 

відома претендентів під підпис.

Співбесіда з претендентами
39. Співбесіда з претендентами (далі – Співбесіда) проводиться полі-

цейською комісією відповідного рівня.
40. Співбесіда проводиться не пізніше, ніж через чотири робочих дні 

після завершення Іспиту.
41. Співбесіда проводиться з метою уточнення результатів вивчення доку-

ментів, іспиту та формування у членів комісії повної і об’єктивної думки про 
особистість претендента, його професійну компетентність та фахові якості.

42. Не пізніше, ніж за два дні до проведення співбесіди членам поліцей-
ської комісії надаються результати Іспиту та інші характеризуючи матеріали 
на претендентів.

43. Під час проведення співбесіди можуть бути присутні:
претенденти;
представник підрозділу кадрового забезпечення який готував докумен-

ти на претендентів;
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прямий керівник по посаді, на яку оголошено конкурс, куратор служби;
фахівці відповідного напряму, запрошені головою поліцейської комісії;
члени поліцейської комісії вищого рівня;
представники громадських організацій, статутна діяльність який перед-

бачає сприяння Національній поліції;
представники друкованих засобів масової інформації, акредитовані в 

установленому порядку. 
44. Під  час проведення співбесіди поліцейській комісії необхідно оці-

нити якості претендентів за наступними параметрами:
лідерські здібності (психологічна готовність до керівництва, спромож-

ність максимально використати можливості підлеглих, індивідуальний під-
хід до підлеглих, вміння розподіляти службове навантаження);

організаторські здібності (вміння організувати роботу, спроможність ре-
ально оцінювати ситуацію, планувати, реалізувати заплановане та здійсню-
вати ефективний контроль);

професійна компетентність (знання законодавства, яке регламентує ді-
яльність Національної поліції, знання та досвід роботи з урахуванням специ-
фіки посадових повноважень, прагнення до підвищення власного професій-
ного рівня, уміння самостійно здобувати знання, користуватися технікою, у 
т.ч. обчислювальною);

морально-етичні погляди, стандарти і переконання (патріотизм, само-
критичність, чесність, почуття власної гідності, культура спілкування, так-
товність,  принциповість, неупередженість, відповідальність, прагнення до-
тримуватися норм професійної та службової етики, тощо);

аналітичні здібності (володіння навичками аналізу професійних про-
блем та завдань та пошуку шляхів вирішення, самостійність мислення, умін-
ня чітко, зрозуміло і переконливо формулювати свої думки та ідеї);

комунікативні здібності (уміння ефективно спілкуватися з керівни-
цтвом, колегами, підлеглими та громадянами,  професійний такт, володіння 
основами конфліктології);

стресостійкість (спроможність ефективно діяти і керувати як у штатних, 
так і екстремальних ситуаціях, спроможність у разі нагальної потреби бра-
ти на себе додаткові завдання, готовність докладати зусиль для досягнення 
професійної мети)

45. Проведення співбесіди підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів.

Прийняття рішення за результатами конкурсу, 
його оголошення та реалізація.
46. Обговорення результатів конкурсу та прийняття рішення здійсню-

ється поліцейською комісією негайно після завершення співбесіди.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



47. Рішення приймається шляхом голосування, яке може бути як відкри-
тим, так і таємним.

Форма голосування визначається комісією шляхом відкритого голосування.
48. Переможцем вважається претендент, який набрав найбільше кіль-

кість голосів.
У разі, якщо декілька претендентів отримали однакову кількість голосів, 

переможцем вважається той, хто отримав більш високий бал під час Іспиту.
49. Комісія за наявності підстав може прийняти рішення про те, що жо-

ден з претендентів не відповідає вимогам посади. У такому випадку конкурс 
оголошується повторно.

50. Результати конкурсу фіксуються у спеціальному протоколі, який під-
писують всі члени поліцейської комісії.

51. Результати конкурсу оприлюднюються протягом 24 годин після скла-
дення протоколу шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної ін-
формації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду міс-
цях, розташованих у приміщеннях органу (підрозділу) Національної поліції, 
а також на офіційному веб-сайті органу (підрозділу) Національної поліції та 
веб-сайті Національної поліції.

Претендентів ознайомлюють з результатами конкурсу під підпис.
52. Переможця конкурсу призначають на посаду протягом десяти діб з 

дня підписання протоколу.
У разі, якщо переможцем є цивільна особа, до цього терміну не включа-

ється час, необхідний для проведення спеціальної перевірки та проходження 
військово-лікарської комісії.

53. У разі, якщо переможець конкурсу після проведення конкурсу зні-
ме свою кандидатуру, або якщо під час проведення спеціальної перевірки, 
чи проходження військово-лікарської комісії виявляться обставини, які пере-
шкоджають проходженню служби у Національній поліції, призначення пере-
можця не здійснюється, а на вакантне місце може бути призначеним претен-
дент, який за результатами конкурсу зайняв друге місце.

Також претендент, який за результатами конкурсу зайняв друге місце 
може бути зарахований до кадрового резерву за зазначеною посадою з правом 
призначення протягом року на цю посаду у разі її звільнення, або аналогічну.

54. Довідки за результатами конкурсу додаються до особових справ усіх 
претендентів.

Документація, пов’язана з проведенням конкурсу, зберігається у відпо-
відному  органі (підрозділі) Національної поліції  протягом п’яти років.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) 
ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН

Результати соціологічного дослідження – 2014
Авторський колектив:
Д. Кобзін, А. Черноусов, К. Коренева, С. Щербань, М. Колоколова

ВСТУП
Одним із перших кроків експерименту з реформування органів вну-

трішніх справ у Львівський області стало соціологічне дослідження щодо ді-
яльності міліції, напрямків її реформування та криміногенної ситуації в регі-
оні. Результати дослідження дозволять усебічно розглянути виклики, що по-
стають перед ОВС, та максимально врахувати думку пересічних громадян, 
які й є клієнтами послуг правоохоронців.

Дослідження проводилось Харківським інститутом соціальних дослі-
джень за підтримки Харківської правозахисної групи. Водночас до плану-
вання дослідження, розробки інструментарію долучились як представники 
МВС України у Львівський області, так і громадські діячі Львівщини. 

МЕТОДОЛОГІЯ:
Дослідження було спрямоване на вирішення таких завдань:
– надати МВС України чітке уявлення про те, як населення Львова та 

Львівської області сприймає міліцію, яким є рівень довіри до неї;
– визначити, які напрямки реформування міліції населення вважає першо-

черговими, що потрібно зробити для посилення взаємодії міліції з населенням;
– продовжити тестування доповнень до чинної системи оцінювання рів-

ня злочинності і діяльності міліції, щоб зробити її більш об’єктивною;
Для досягнення поставлених завдань протягом вересня-жовтня було 

проведено соціологічне опитування 2100 респондентів (1600 респондентів у 
місті Львові та Львівській області та 500 працівників міліції) відповідно до 
спеціально розрахованої вибірки. Дослідження  проводилося  методом осо-
бистого (face-to-face)  інтерв’ю.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ

Опитування жителів Львівської області
Обсяг вибіркової сукупності становить 1600 респондентів – жителів 

Львівської області старше 16 років. Вибірка кластерна комбінована – імо-
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вірнісна на першому (відбір населених пунктів) і другому (відбір початко-
вих точок для маршрутного опитування) щаблях і квотна на третьому ща-
блі – етапі відбору респондентів.

Опитування проводилося за маршрутною вибіркою за місцем проживан-
ня респондентів. На першому етапі вибірка була пропорційно стратифікована 
за типами населених пунктів (міста та смт, села) і адміністративними района-
ми обласного центру, після чого було проведено рандомізований відбір клас-
терів (населених пунктів) для опитування. На другому етапі випадковим чи-
ном було відібрано адреси, які були початковими точками маршрутів для про-
ведення опитування. На останньому етапі організації вибірки (відбір респон-
дентів у домогосподарствах) використовувався квотний відбір респондентів за 
заданими соціально-демографічними характеристиками (стать, вікова група).

Статистичні помилки з імовірністю 95 % не перевищують:
2,5 % для показників, близьких до 50 %;
2,1 % для показників, близьких до 25 % чи 75 %;
1,5 % для показників, близьких до 10 % чи 90 %;
1,1 % для показників, близьких до 5 % чи 95 %;
0,5 % для показників, близьких до 1 % чи 99 %.1

Параметри вибіркової сукупності загалом відображають модель генераль-
ної сукупності і відповідають вимогам репрезентативності, що дозволяє поши-
рити висновки дослідження на всіх жителів Львівської області старше 16 років.

Опитування працівників
правоохоронних органів Львівської області
Обсяг вибіркової сукупності становить 500 респондентів – працівників 

ГУМВС України у Львівській області та підпорядкованих йому підрозділів. 
Вибірка імовірнісна стратифікована за ознакою структура ГУМВС (апа-

рат управління та підрозділи, підпорядковані ГУМВС, Львівське міське управ-
ління, міськрайоргани). У вибірці представлені всі головні структурні підрозді-
ли ГУМВС, Львівського міського управління, всі міські й районні відділи. Відбір 
респондентів на останньому щаблі проводився зі збереженням квот за ознакою 
вислуга (до 1 року, 1-3 років, 3-10 років, 10-15 років, 15-20 років, понад 20 років).

Статистичні помилки з імовірністю 95 % не перевищують:
4,2 % для показників, близьких до 50 %;
3,7 % для показників, близьких до 25 % чи 75 %;
2,5 % для показників, близьких до 10 % чи 90 %;
1,9 % для показників, близьких до 5 % чи 95 %;
0,8 % для показників, близьких до 1 % чи 99 %.

1 Статистичні помилки без урахування дизайн-ефекту вибірки.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Параметри вибіркової сукупності загалом відображають модель генераль-
ної сукупності і відповідають вимогам репрезентативності, що дозволяє поши-
рити висновки дослідження на всіх працівників правоохоронних органів Львів-
ської області.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:
•	Рівень довіри громадян до міліції суттєво зменшився порівняно з 2012 

роком. Кількість тих, хто «не довіряє міліції» зросла з 58,5 % до 70,8 %. До 
того ж третина опитаних (33,6 %) виявляє крайній ступінь недовіри. Дослі-
дження показало, що рівень довіри певним чином залежить від досвіду спіл-
кування з працівниками міліції та від джерел інформації про міліцію, які ви-
користовує респондент.

•	За останній рік кожен п’ятий (20,3 %) мешканець м. Львова та Львів-
ської області мав досвід спілкування з міліцією. Найчастіше причинами та-
кого контактування були: оформлення документів, повідомлення про злочин, 
надання свідчень та зупинка міліцією на вулиці.

•	Респонденти відзначають поширеність усіх запропонованих в анкеті ви-
дів правопорушень. Водночас до найбільш поширених належать «перевищен-
ня швидкості автотранспортом», «правопорушення, скоєні в нетверезому ста-
ні», «керування транспортом у нетверезому стані», «хуліганство» та «пору-
шення тиші у вечірній час». Ті ж самі злочини та правопорушення відзначають 
і працівники міліції, але вказують на їх більшу поширеність. Слід також за-
значити, що практично чверть опитаних серед населення та 36,5 % працівни-
ків міліції відзначила поширеність незаконних насильницьких дій працівни-
ків міліції. Також цікавим є той факт, що 63,7 % міліціонерів вказали на поши-
реність корупції в міліції (45,3 % серед населення відзначили цю проблему).

•	Рівень побоювань громадян помірно високий і суттєво зростає, коли 
вони залишають звичне оточення (свій будинок, квартиру, подвір’я). Кожен 
четвертий опитаний почувається в небезпеці, виїжджаючи за межі району 
проживання. Також можна відзначити суттєве зростання відчуття небезпе-
ки у вечірній час. Особливо це помітно серед мешканців міста Львова, серед 
яких кожен п’ятий почувається в небезпеці у вечірній час (17.00–22.00), піс-
ля 22.00 – практично кожен другий (48,2 %).

•	Слід зазначити, що страх стати жертвою злочину є значним – так, 60,0 % 
опитаних побоюються стати жертвою будь-якого злочину взагалі. Серед  фак-
торів, що викликають побоювання й занепокоєння в громадян, найпоширені-
шими є найбільш видимі, пов’язані з порядком на вулицях –  стати жертвою 
ДТП, насильства з боку незнайомих людей, пограбування на вулиці.

•	Більшість опитаних вважають рівень злочинності незмінним протя-
гом останнього року. На це вказали 74,5 % опитаних. Але 14,3 % відзначають 
зростання рівня небезпеки і кожний десятий – зниження.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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•	Оцінюючи те, як поводяться працівники міліції в ході спілкування з 
громадянами, більшість респондентів відповіли, що правоохоронці уважно 
вислухали їх (63,5 % – відповіді «повністю згодні» та «радше згодні») і по-
ставилися з повагою (58,8 %). Водночас лише близько половини респонден-
тів зазначили, що працівники міліції діяли оперативно (39 %) та пояснюва-
ли громадянам, що саме вони роблять і чому (50,5 %). Крім того, приблизно 
кожному шостому респонденту (15,8 %) міліціонери натякнули, що він по-
винен дати гроші чи подарунок. Дослідження також виявило, що мешканці 
Львівської області оцінюють роботу міліції нижче, ніж мешканці м. Львів.

•	Оцінити роботу різних служб міліції змогли трохи більше половини рес-
пондентів. В оцінках усіх без винятку правоохоронних служб відсоток незадо-
волених їхньою роботою виявився вдвічі (а то й утричі) більшим, ніж задово-
лених. Відповідно до результатів дослідження, рівень обізнаності про роботу 
органів міліції у Львові є значно вищим, ніж у Львівській області. Звісно, пра-
цівники міліції вище оцінюють роботу різних підрозділів. Так, найбільше за-
доволення викликає робота чергових частин (20,5 % – населення; 69,2 % – мі-
ліція). Найбільше незадоволені роботою ДАІ (41,8 % – населення, 62,6 % – мі-
ліція) та дільничних інспекторів (40,0 % – населення, 42,5 % – міліція).

•	Дослідження дало змогу засвідчити, що задоволеність діяльністю тих чи 
інших служб міліції впливає на готовність громадян допомагати правоохорон-
цям у разі потреби. Так, серед тих, хто задоволений роботою міліції, готових 
допомагати їй приблизно вдвічі більше, ніж серед тих, хто нею незадоволений.

•	 Результати опитування показали, що загалом населення Львова та 
Львівської області підтримує ідею реформування органів внутрішніх справ. 
Так, 88,7 % опитаних зазначили, що це «дуже актуально» або «радше акту-
ально, ніж не актуально». Ця думка практично збігається з думкою опитаних 
працівників міліції, серед яких 91,4 % вважають реформи актуальними. Ра-
зом з тим серед міліціонерів у 2 рази більше тих, хто вважає зміни радше або 
взагалі не актуальними (10,6 %), ніж серед населення (5,2 %).

•	Реформування органів внутрішніх справ вважають актуальним («дуже 
актуально» та «радше актуально, ніж не актуально») переважна більшість 
жителів усіх районів Львівської області, але найбільша підтримка є у Борис-
лавському (100 %), Стрийському (98 %), Жидачівському (97,7 %) та Самбір-
ському (94 %) районах. Найменше підтримують реформування ОВС жителі 
Бродівського (75 %), Золочівського (77,8 %), Перемишлянського (78,6 %) та 
Городоцького (81,4 %) районів. 

•	 Серед низки запропонованих до впровадження у діяльність мілі-
ції конкретних змін найбільшу підтримку від населення отримали такі но-
вовведення, як більш оперативне реагування міліції на звернення громадян 
(80,3 % опитаних повністю згодні із цим); перетворення міліції з карального 
органу на сервісний, який обслуговує інтереси громадян (76,6 %); покращен-
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ня ставлення працівників міліції до людей, рівня їх толерантності та куль-
тури під час спілкування з громадянами (76,5 %); оновлення складу міліції 
(74,6 %); збільшення відповідальності міліціонера за порушення (74,1 %). 
Найменше погоджувалися з такими змінами, як перейменування міліції у по-
ліцію (20,6 %), зменшення обсягу повноважень міліції (19,6 %), збільшення 
обсягу повноважень міліції (16,1 %).

•	Що стосується думки самих міліціонерів, то вона щодо низки запи-
тань є кардинально протилежною думці населення. Більшість опитаних пра-
цівників ОВС вбачають реформування міліції передусім у тому, щоби були 
покращені умови їхньої праці. Так, 96,3 % опитаних вважають, що міліціо-
нери повинні мати більш значущі соціальні гарантії; 95,9 % міліціонерів за-
значили, що треба покращити екіпірування та забезпечення; 93,7 % вказали, 
що заробітна платня працівника міліції повинна бути збільшена до середньої 
заробітної платні працівника поліції європейських країн. Разом з тим дуже 
мало тих, хто повністю згоден, що треба зменшувати обсяг повноважень мі-
ліції (5,1 %) та й узагалі зменшувати кількість працівників міліції. 

•	У результаті аналізу існуючих уявлень щодо працівників міліції було 
виявлено, що найбільше населення Львова та Львівської області погоджу-
ється з тим, що працівників міліції підтримує місцева влада (68,2 %), підтри-
мує державна влада (64,8 %) та працівники міліції працюють разом з місце-
вою владою (59,7 %). При цьому те, що міліціонерів підтримує місцева гро-
мада, відзначили лише 24,1 % опитаних. Найменше респонденти погоджува-
лися з твердженнями, що міліціонери поважають права людини (23,6 %); ви-
конують свої обов’язки чесно та в повному обсязі (20,4 %); добре ставляться 
до потерпілих (19,6 %) та не підтримують корупцію (8,2 %). 

•	Працівники міліції, навпаки, висловили найбільшу згоду щодо вище-
названих характеристик. Так, 83,7 % опитаних відповіли, що повністю або 
радше згодні з тим, що працівники міліції добре ставляться до потерпілих; 
так само 83,7 % зазначили, що вони поважають права людини; 71,8 % відзна-
чили, що міліціонери виконують свої обов’язки чесно та в повному обсязі. 

•	Щодо впровадження змін у взаємодії з населенням у діяльності право-
охоронних органів більшість опитаних вважають, що місцева міліція пови-
нна бути орієнтованою на потреби громади (83,5 % повністю із цим згодні); 
80,3 % респондентів зазначили, що місцева міліція повинна не менше ніж 1 
раз на рік звітувати перед громадою; ще 70,8 % людей заявили, що місцева 
міліція повинна оцінюватися громадою (70,8 %). Разом з тим, тільки 31,5 % 
населення готові фінансувати місцеву міліцію за місцеві податки. 

•	Самі працівники міліції меншою мірою згодні із запропонованими твер-
дженнями. Так, повністю згодні з тим, що місцева міліція повинна бути орієн-
тованою на потреби громади, трохи більше половини опитаних (56,9 %). Ще 
половина міліціонерів (52,7 %) зазначили, що місцева міліція повинна не мен-
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ше ніж 1 раз на рік звітувати перед громадою. При цьому думка працівників 
ОВС про те, що місцева міліція повинна фінансуватися з місцевих податків, 
майже збігається з думкою населення: 38,6 % опитаних повністю із цим згодні.

•	Найбільш доцільною моделлю підпорядкування, на думку більшості 
опитаних, є така модель, коли місцева міліція має подвійне підпорядкування 
(з одних питань – місцевим органам влади, з інших – МВС України) (54,3 %). 
Разом з тим майже кожен четвертий респондент зазначив, що місцева міліція 
повинна підпорядковуватися тільки місцевим органам влади (23,9 %). 

•	 На думку населення, громада має обирати передусім дільничних 
(51,6 %) та начальників управління, відділу міліції (46,7 %). Думка міліції 
лише частково збігається з думкою населення в цьому питанні. Так, трохи 
більше половини опитаних міліціонерів (51,2 %) вважають, що громада по-
винна обирати начальника управління, відділу міліції. Вже менше згоди спо-
стерігається щодо обрання керівників служб (23,7 %), заступників начальни-
ків управління міліції (18,8 %) та дільничних (14,7 %). Удвічі більше міліці-
онерів (30,2 %), ніж опитаних громадян (15,2 %), зазначили, що громада вза-
галі не повинна обирати працівників міліції.  

•	Щодо тих підрозділів ОВС, які мають увійти до складу місцевої мі-
ліції, то такими, на думку населення, мають бути більшою мірою дільничні 
інспектори міліції (74,5 % опитаних). Майже кожен другий респондент та-
кож зазначав патрульно-постові підрозділи (47,6 %). Менше за все називали 
слідчі підрозділи – 29,5 % опитаних. У відповідях на запитання про те, які 
саме підрозділи міліції повинні увійти до складу місцевої міліції, думка на-
селення та міліції збіглася тільки щодо дільничних. Близько 75 % респон-
дентів обох груп підтримало цю ідею. 73,1 % працівників міліції також вва-
жають, що до складу місцевої міліції повинні увійти патрульно-постові під-
розділи. Близько половини працівників міліції також зазначили, що ДАІ по-
винне бути у складі місцевої міліції. Цю ідею підтримало 33,1 % населення. 

•	Відповіді на запитання щодо форм, у яких повинен втілюватись контр-
оль громади над міліцією, засвідчують, що це мають бути регулярні звіти про 
діяльність (населення – 73,0 %, міліція – 44,1 %). Ще більш значущою для 
міліціонерів є оцінка діяльності за допомогою опитувань населення (45,1 %). 
Для населення значущими формами контролю є участь громадськості у розслі-
дуваннях скарг на працівників міліції (39,0 %) та можливість моніторингу від-
ділень міліції (37,0 %). Слід особливо відзначити, що серед працівників міліції 
більше таких, які вважають, що громадськість повинна брати участь у призна-
ченнях на певні посади в міліції (36,5 %), ніж серед населення (25,0 %).

•	Важливим є той факт, що самі міліціонери підтримують усі методи 
оцінювання їхньої діяльності – як внутрішні, так і зовнішні.    Використання 
результатів опитування працівників міліції щодо рівня роботи керівництва 
та працівників органів внутрішніх справ, у яких вони працюють, підтрима-
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ло загалом 85 % респондентів (відповіді «повністю згодний» і «радше згод-
ний»), оцінку міліції населенням – 79 %, а використання статистичних даних 
щодо роботи за різними сферами – 73 %.

•	Найбільш важливою статистикою при оцінюванні своєї діяльності мі-
ліціонери вважають статистику щодо розкриття злочинів, вчинених органі-
зованими групами та злочинними організаціями (78 % – «дуже важливо»), 
корупційних злочинів (75 %), випадків торгівлі людьми (75 %), тяжких на-
сильницьких злочинів (умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушко-
джень, зґвалтувань) (74 %), розбійних випадків та грабежів (72 %). Також 
важливими, але меншою мірою, міліціонери назвали розкриття злочинів у 
сфері господарювання (48 % – «дуже важливо»), запобігання порушенням 
правил дорожнього руху (48 %), здійснення профілактичних заходів щодо 
неповнолітніх (46,5 %), здійснення індивідуально-профілактичних заходів 
щодо осіб, які перебувають на обліку в ОВС (39 %).

•	Дослідження показало, що міліція та населення Львівщини мають 
потужний потенціал для співпраці, але дещо по-різному бачать форми вза-
ємодії. Так, практично кожен опитаний працівник міліції (понад 95 %) вва-
жає, що населення повинне виступати свідками, понятими; повідомляти 
про злочини, що готуються або скоєні, про підозрілих осіб або ситуації. 
Водночас серед громадян кількість охочих співпрацювати у такий спосіб 
нижча (готові бути свідком – 66,0 %, повідомити про злочин, що готуєть-
ся, – 70 %, скоєний – 78 %). Разом з тим, слід відзначити, що 41,0 % грома-
дян висловили готовність допомогти затримати злочинця, а 29,0 % – патру-
лювати разом з міліцією. 

•	Окрему увагу було звернуто на оцінку працівниками міліції їхнього 
матеріально-технічного забезпечення, адже це одна із запорук успішної ро-
боти органів правопорядку. Виявилося, що повною мірою міліція забезпече-
на лише табельною зброєю (65 % «добре» і 26 % – «задовільно»). Приблизно 
третина працівників львівської міліції зазначила, що не має доступу до спе-
ціальних засобів захисту (35 %), необхідних баз даних (33 %), засобів зв’язку 
(31 %), спеціальних засобів активної оборони (30 %), службового приміщен-
ня (29 %). Ще гіршою є ситуація з можливістю використовувати службовий 
автотранспорт (38 % – «незадовільно»), залучати криміналістичні засоби для 
збору і аналізу доказів (41,4 %), замовити необхідну експертизу (47 %). Най-
більш критичною є ситуація із забезпеченням міліції паливно-мастильними 
матеріалами (53 % – незадовільно) і оргтехнікою та канцтоварами (56 %). 

•	Окремим блоком дослідження стало вивчення думки працівників міліції 
щодо умов праці та задоволеності працею.  Так, опитування показало, що пе-
реважно працівники міліції не вважають свою заробітну платню достатньою 
для підтримки нормального рівня життя (93,6 %). Суттєво менша частка опи-
таних вважає заробітну платню тією чи іншою мірою достатньою (6,1 %). 
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•	Цікавим є також те, як працівники міліції оцінюють матеріальний стан 
своєї сім’ї. Найбільша частка серед опитаних (48,5 %) вказує, що на харчу-
вання їм вистачає, але придбання одягу чи взуття вже викликає труднощі. Ще 
31,3 % зазначили, що в цілому на життя вистачає, але не на купівлю цінних 
речей (меблі, холодильник). Особливо прикрим є той факт, що 14,5 % опита-
них відповіли, що ледве зволять кінці з кінцями, іноді їм не вистачає на хар-
чування.

•	Слід також відзначити, що значним демотивуючим фактором є те, що 
працівник міліції часто не знає, з яких статей нарахувань складається його 
платня. Таким чином, він не розуміє, скільки грошей йому повинні виплати-
ти, наскільки його зарплатня залежить від того, як він буде працювати. Так, 
тільки 23,2 % працівників міліції вказали, що повністю знають структуру 
зарплати. Ще 46,0 % зазначили, що знають це частково. Однак слід зауважи-
ти, що 30,8 % узагалі не знають, чому саме таку зарплату було нараховано. 
Також із цього випливає той факт, що 38,5 % опитаних працівників узагалі 
не знають, чи в повному обсязі їм виплачується заробітна платня. Ще 30,1 % 
впевнені, що отримують її не в повному обсязі. Крім того, 13,2 % не знають, 
чи отримують вони компенсацію за понаднормову роботу, а 65,6 % упевнені, 
що не отримують. Усе це, безперечно, негативно впливає на мотивацію пер-
соналу та його сумлінність під час виконання обов’язків.

•	Для багатьох працівників міліції залишається актуальним ще одне бо-
люче питання – житлове. Власне житло мають тільки 22 % опитаних, ще 
13,1 % проживають із родичами та не потребують додаткового житла. З них 
73,6 % отримали житло у спадок від родичів, а 14,6 % – придбали за допомо-
гою родичів. Працівники міліції практично не мають можливості використа-
ти інші шляхи отримання житла – придбали власним коштом 5,1 %, у кре-
дит – 2,9 %, отримали від МВС – 0,6 %. 

•	Зрозуміло, що невдоволеність умовами праці певної частини працівни-
ків міліції веде до планування звільнення з лав ОВС. Так, планує звільнитись 
з ОВС протягом найближчого року 11,2 %, а через 2-3 роки – 8,4 %. Не раніше 
ніж через 4 роки планують звільнитись ще 4,5 %. У цілому ж більшість опита-
них працівників міліції (75,8 %) не мають планів щодо звільнення.

1. ДОВІРА ДО МІЛІЦІЇ
Одним із ключових завдань дослідження стало вивчення того, наскіль-

ки населення Львівщини довіряє сьогодні працівникам міліції. На жаль, ре-
зультати виявилися невтішними – 70,8 % опитаних не довіряють міліції тією 
чи іншою мірою (37,2 % – радше не довіряю, 33,6 % – не довіряю зовсім). 
19,1 % опитаних відповіли, що довіряють міліції, але тільки 1,9 % вказали, 
що довіряють цілком, більшість – радше довіряє, ніж ні (рис. 1).
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Рис. 1. Довіра населення до міліції Львівщини (у % до тих, хто відповів)

Як показало дослідження, довіра до міліції не залежить від того, має 
особа юридичну освіту чи ні. Але рівень довіри пропорційно залежить від 
рівня добробуту респондентів. Так, серед тих, хто ледве зводить кінці з кін-
цями, довіряють міліції лише 11,5 %, у той час як серед тих, у кого практич-
но немає матеріальних труднощів, – 23,8 % (табл. 1). Таблиця 1
Аналіз довіри до міліції залежно від матеріального стану респондента

Довіряю Не довіряю
Ледве зводимо кінці з кінцями 11,5 50,9
На їжу вистачає 19,2 66,9
На життя вистачає 18,3 74,8
Матеріальних труднощів немає 23,8 69,3
Можемо дозволити усе – –
Відмова відповідати 10,6 70,2

Також довіра до міліції певним чином пов’язана з віком респондентів. 
Так, найбільше тих, що довіряють міліції, – серед наймолодших (16-19 ро-
ків) – 33,7 % та найстарших респондентів (60 років та старших) – 22,5 % 
(табл. 2). При цьому частка тих, що не довіряють міліції, серед інших віко-
вих груп впевнено перевищує 70 %. Таблиця 2

Аналіз довіри до міліції залежно від віку респондентів
Довіряю Не довіряю

16-19 років 33,7 56,5
20-29 років 18,9 70,7
30-39 років 16,4 76,8
40-49 років 16,8 74,0
50-59 років 14,8 76,9
60 років та більше 22,5 62,8
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Довіряю повністю 1,9

Не довіряю зовсім 33,6 Радше не довіряю 37,2

Радше довіряю 17,2
Важко відповісти 10,1



323

Слід також зазначити, що серед людей, які мають низький освітній рівень, 
довіра до міліції значно вища (33,3 % – довіряють), ніж серед тих, хто отримав 
середню освіту (16,5 % – довіряють) та вищу (21,4 %) (табл. 3).

Таблиця 3
Аналіз довіри до міліції залежно від освіти респондентів

Довіряю Не довіряю

Навчальна, неповна середня 33,3 45,3
Середня, середня спеціальна 16,5 73,0
Вища, неповна вища 21,4 70,5

Результати опитування демонструють також певний вплив досвіду спіл-
кування респондентів на їхнє ставлення до міліції (табл. 4). Так, найбіль-
ше не довіряють міліції ті, хто перебував у міліції в якості підозрюваного 
(100 %), намагався повідомити про ДТП (85,8 %) та намагався повідомити 
про необхідність надання медичної допомоги (90,9 %). З іншого боку, біль-
ше за інших довіряють ті, кого запрошували до райвідділу (42,8 %), хто сам 
завітав до міліції, бо йому було потрібно оформити документи (26,8 %), і ті, 
хто звертався, щоб отримати допомогу та пораду (28,4 %).

Таблиця 4
Аналіз довіри до міліції залежно від досвіду спілкування з міліцією

Довіряю Не довіряю

У якості жертви злочину 13,9 78,5
У якості підозрюваного – 100
За потребою оформити документи  26,8 67,8
Повідомлення про ДТП 4,8 85,8

Повідомлення про необхідність надання 
медичної допомоги 9,1 90,9

Міліція зупинила на вулиці 13,0 77,7
Міліція приходила додому 17,9 74,3
Був у міліції та надавав свідчення 17,4 75,4
Запрошували до райвідділу 42,8 57,1
Повідомили про підозру 18,4 73,4

Звертався, щоб отримати допомогу та 
пораду 28,4 66,7

Контактів не було 19,1 69,8
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Було проаналізовано залежність довіри до міліції від джерел, з яких 
респонденти отримують інформацію про її діяльність. Так, найбільша до-
віра спостерігається серед тих, хто має особистий досвід роботи в міліції 
(38,1 %); тих, хто отримує інформацію з радіо (26,3 %), Інтернету (23,1 %) 
та журналів, газет (22,5 %) (табл. 5).  Водночас найбільше тих, хто не дові-
ряє міліції, серед громадян, які використовують офіційну інформацію, нада-
ну органами правопорядку (80,3 %); мають особистий досвід спілкування 
(78,1 %); спостерігали за діями працівників без втручання (75,4 %), нефор-
мально спілкувались із працівниками міліції (75 %) та спираються на історії 
з життя знайомих та родичів (73,5 %).

Таблиця 5
Аналіз довіри до міліції залежно від джерел
отримання інформації про діяльність міліції

Довіряю Не довіряю
Особистий досвід звернення до міліції 17, 4 78,1
Особисті спостереження за діями 
працівників міліції без прямого контакту

17,3 75,4

Особистий досвід роботи
в правоохоронних органах 

38,1 52,4

Історії з життя знайомих та родичів 17,8 73,5
Кінофільми, серіали про міліцію 20,0 70,8
Телепередачі на кримінальну тематику 19,7 69,8
Офіційна інформація, надана органами 
правопорядку

12,1 80,3

Неформальне спілкування
з працівниками міліції 

18,5 75,0

Новини в журналах та газетах 22,5 70,0
Новини по радіо 26,3 59,9
Новини в Інтернет 23,1 68,0
Новини по ТБ 19,3 69,3

2. ПОШИРЕНІСТЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ТА ПОЧУТТЯ БЕЗПЕКИ
Вельми актуальними для дослідження були питання, пов’язані з оцін-

кою криміногенної ситуації. Саме ці питання можуть бути альтернативою іс-
нуючим показникам діяльності міліції і демонструвати, наскільки пошире-
ними є ті чи інші правопорушення, та окреслювати побоювання стати жерт-
вою злочину (табл. 6).
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Таблиця 6
Поширеність правопорушень

№
з/п

Види 
правопорушень

Проблеми
немає

Незначні Серйозні Дуже
серйозні

Важко
відповісти

1 Кишенькові 
крадіжки

40,8 29,8 11,6 3,1 14,6

2 Квартирні 
крадіжки

32,8 28,4 19,7 8,5 10,6

3 Крадіжки авто 42,7 17,8 12,4 2,8 24,3

4 Крадіжки
з авто

36,1 18,2 14,1 3,3 28,3

5 Пограбування, 
розбійні напади

49,6 24,2 9,4 1,3 15,5

6 Злочини, 
пов’язані з 
наркотиками

41,3 18,1 12,6 8,3 19,9

7 Керування 
транспортом у 
нетверезому
стані

15,4 29,2 27,5 14,5 13,4

8 Правопорушення
в нетверезому
стані

13,6 32,1 26,4 17,9 9,9

9 Порушення тиші
у вечірній час 

23,8 39,1 18,3 10,2 8,5

10 Хуліганство 23,2 36,9 23,7 8,1 8,1

11 Неліцензована
торгівля

26,7 21,0 14,0 7,3 30,7

12 Перевищення 
швидкості
керування авто-
транспортом

16,6 25,5 23,9 25,5 8,4

13 Корупція в 
міліції

17,1 14,5 19,7 11,1 37,5

14 Незаконні 
насильницькі
дії працівників 
міліції

27,8 12,4 8,7 3,3 47,8

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Усі запропоновані в дослідженні правопорушення турбують значну 
частину жителів Львова та області. Згідно з результатами опитування, до 
п’ятірки найбільш поширених увійшли: «перевищення швидкості керуван-
ня автотранспортом» – 74,9 %; «правопорушення, скоєні в нетверезому ста-
ні» – 76,4 %, «керування транспортом у нетверезому стані» – 71,2 %, «хулі-
ганство» – 68,7 % та «порушення тиші у вечірній час» – 67,6 % (рис. 2). Не-
законні насильницькі дії працівників міліції найменш поширені, але 24,4 % 
опитаних також назвали цей злочин, як такий, що існує.

Рис. 2. Поширеність правопорушень
Слід одразу зазначити, що для працівників міліції, які щодня стика-

ються з тими чи іншими злочинами по роботі, сприйняття їх поширенос-
ті є дещо іншим. Працівники міліції взагалі частіше відзначають, що зло-
чини поширені. Так, практично всі опитані працівники вказали на поши-
реність хуліганства (93,7 %); правопорушень у нетверезому стані (93,4 %), 
керування транспортом у нетверезому стані (90,7 %), квартирних  крадіжок 
(93,1 %) (рис. 3). Слід особливо відзначити, що опитані працівники мілі-
ції частіше, ніж населення, називають такі злочини, як «незаконні насиль-
ницькі дії працівників міліції» (36,5 %) та «корупція в міліції» – (63,7 %). 
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Міліція        Населення
Рис. 3. Порівняння думки населення та міліції  про поширеність 

правопорушень
Дослідження демонструє деякі відмінності у сприйнятті криміногенної 

ситуації у Львові та області (табл. 7). Так, на думку жителів області, най-
більш поширеними злочинами є «керування в нетверезому стані» – 83,7 %; 
«корупція в міліції» – 83,7 %; «правопорушення, скоєні в нетверезому ста-
ні» – 87,2 %; «хуліганство» – 78,2 % та «неліцензована торгівля» – 76,0 %. У 
свою чергу, львів’яни також найбільше занепокоєні поширенням правопору-
шень, скоєних у нетверезому стані, керуванням у нетверезому стані та хулі-
ганством. Але вони частіше, ніж жителі області, відзначають такі правопо-
рушення, як «перевищення швидкості» – 83,7 % і «порушення тиші в нічний 
час» – 78,2 %. У місті та області практично однаково відбувся розподіл від-
повідей щодо поширеності «пограбувань та розбійних нападів».
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Таблиця 7
Порівняння думки жителів Львова та області 

про поширеність правопорушень
Львів

Злочин
Львівська область

Проблема 
відсутня

Про-
блема є

Проблема 
відсутня

Про-
блема є

25,8 67,0 Кишенькові крадіжки 25,8 67,8
21,5 68,9 Крадіжки з квартир 21,5 68,9
30,5 45,4 Крадіжки авто 30,5 45,4
22,1 52,8 Крадіжки речей з авто 22,1 52,8
40,1 48,3 Пограбування, розбійні 

напади
40,1 48,0

26,8 54,8 Злочини, пов’язані
з наркотиками

26,8 54,8

10,3 83,7 Керування
в нетверезому стані

10,3 83,7

9,5 87,2 Правопорушення, скоєні 
в нетверезому стані

9,5 87,2

20,5 76,0 Хуліганство 20,4 78,2
21,2 58,0 Неліцензована торгівля 20,5 76,0
13,2 83,7 Перевищення швидкості 21,2 58,0
10,1 67,4 Корупція в міліції 13,2 83,7
27,2 36,5 Незаконне насильство

з боку працівників міліції
10,1 67,4

20,4 78,2 Порушення тиші
у нічний час

27,2 35,9

Вивчення  того, наскільки жителі різних районів Львівщини вважають 
поширеними ті чи інші злочини, показує, що серед найбільш поширених ви-
діляються чотири – «порушення в стані алкогольного сп’яніння», «переви-
щення швидкості», «хуліганство» та «керування в нетверезому стані». Вод-
ночас слід відзначити, що серед районів області, де населення стурбоване 
одразу всіма переліченими видами правопорушень, відзначається Борислав-
ський. Також люди стурбовані декількома видами правопорушень у Микола-
ївському, Стрийському районах.     

Важливим показником діяльності міліції є відчуття населенням своєї без-
пеки. Слід відзначити, що найбільше респондентів, які почуваються в небез-
пеці у своїй квартирі або будинку – в Бориславському (10,7 %), Стрийсько-
му (16,8 %) та Жовківському (19,05 %) районах (табл. 8). У своєму під’їзді, 
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подвір’ї та своєму районі найбільшу небезпеку відчувають жителі цих самих 
районів. Зовсім інша картина з відчуттям небезпеки в інших районах міста або 
області – разом з тим, що лідирує трійка перелічених вище районів, в інших та-
кож не менш, ніж кожен шостий відчуває загрозу. Також слід зазначити, що по-
ловина жителів Жовківського району, третина Миколаївського, близько чверті 
Жидачівського та Пустомитівського та п’ята частина Яворівського почувають-
ся в небезпеці у громадському транспорті.

Таблиця 8
Відчуття небезпеки жителями різних районів Львівщини

№
з/п Район

Частка респондентів,
що почуваються в небезпеці

1 2 3 4 5 6
1 Бориславський 10,7 25,0 64,3 78,6 - -
2 Самбірський 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 3,7
3 Городоцький 1,4 1,4 7,1 12,9 7,1 6,9
4 Яворівський 5,9 8,8 15,7 21,6 21,8 16,7
5 Червоноградський 4,2 5,6 11,1 15,3 8,3 5,3
6 Золочівський 4,3 2,6 3,4 6,0 2,6 3,8
7 Стрийський 16,8 25,8 40,6 51,1 13,2 8,0
8 Миколаївський 7,1 9,5 13,1 17,1 32,1 8,7
9 Сокальський – 3,6 3,6 17,9 10,7 –

10 Пустомитівський 5,6 9,9 11,3 18,6 28,2 –
11 Жовківський 19,0 19,0 31,0 45,6 50,0 18,5
12 Жидачівський 2,3 2,3 2,3 16,3 25,6 –
13 Кам’янка-Бузький 1,8 – 1,8 5,4 3,6 –
14 Бродівський 3,6 3,6 7,1 3,6 – –
15 Дрогобицький 3,5 7,9 14,9 25,4 11,4 4,4
16 Перемишлянський – – 7,1 21,4 – –
17 Львівська область 6,2 8,6 14,4 21,2 14,9 5,9
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№
з/п Район

Правопорушення

1 2 3 4 5 6 7

1 Бориславський 67,9 97,5 76,8 57,1 78,5 97,5 96,4

2 Самбірський 44,0 65,0 37,0 38,0 37,0 38 63,0

3 Городоцький 38,6 35,7 40,0 28,6 38,6 34,3 67,1

4 Яворівський 9,8 23,5 1,0 – 14,8 6,9 85,6

5 Червоноградський 56,9 55,6 34,7 62,6 29,2 61,2 90,2

6 Золочівський 30,0 44,5 19,7 26,4 12,8 17,1 60,7

7 Стрийський 38,6 84,1 38,6 33,7 31,7 60,4 81,2

8 Миколаївський 60,7 89,3 65,5 59,6 65,5 48,8 78,5

9 Сокальський 16,1 12,5 10,7 17,9 16,1 17,9 60,7

10 Пустомитівський 18,4 46,4 19,7 12,6 15,5 18,3 63,4

11 Жовківський 51,7 43,1 12,0 15,5 46,6 6,8 72,4

12 Жидачівський 2,3 7,0 2,3 4,7 2,3 2,3 46,5

13 Кам’янка-Бузький 39,3 29,1 3,6 25,0 10,7 21,4 83,8

14 Бродівський 0,0 64,3 – 3,6 25,0 7,1 78,6

15 Дрогобицький 36,0 62,1 41,3 30,8 34,2 41,3 67,5

16 Перемишлянський 14,3 – – – – 14,3 28,6

17 Львівська область 34б5 50,9 27,1 28,1 29,2 31,9 76,3
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Таблиця 9 
Поширеність різних правопорушень
очима жителів районів Львівщини
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№
з/п Район

Правопорушення

8 9 10 11 12 13 14

1 Бориславський 97,5 92,8 97,5 57,1 85,7 96,4 71,4

2 Самбірський 54,0 60,0 54,0 43,0 77,0 56,0 28,0

3 Городоцький 40,0 57,2 67,2 34,3 75,7 40,0 27,1

4 Яворівський 73,5 83,3 72,5 53,5 81,4 43,1 20,6

5 Червоноградський 69,4 76,4 59,7 50,0 86,1 57,0 27,8

6 Золочівський 48,7 65,9 47,9 11,1 78,6 35,1 17,1

7 Стрийський 73,2 66,3 75,3 25,0 70,4 29,8 20,8

8 Миколаївський 75,0 86,9 78,6 46,4 83,4 42,8 33,4

9 Сокальський 64,3 48,2 51,8 50,0 28,6 12,8 10,7

10 Пустомитівський 69,0 53,6 70,5 19,7 52,1 18,3 7,0

11 Жовківський 62,0 77,5 81,0 53,4 81,1 34,4 10,3

12 Жидачівський – 41,9 7,1 – 48,8 4,6 –

13 Кам’янка-Бузький 74,9 91,1 71,4 33,9 89,3 35,7 1,8

14 Бродівський 60,7 32,2 67,9 3,6 96,4 7,1 3,6

15 Дрогобицький 76,2 49,9 84,2 44,8 50,0 25,5 14,9

16 Перемишлянський 57,1 35,7 14,3 35,7 35,7 21,4 –

17 Львівська область 63,2 65,8 65,6 35,9 71,0 35,8 19,1
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Таблиця 9 (продовження)
Поширеність різних правопорушень
очима жителів районів Львівщини

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)



332

У власній автівці

У громадському 
транспорті

В інших районах

У своєму районі

У своєму під’їзді, 
подвір’ї

У власній домівці

6,6
                                                        67,5
          17,9
                                                                76
                24,30
                                                      65,5
        15,3
                                                                      82,5
   9,7
                                                                            88,5
 7,7
                                                                               92,6

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

              Небезпечно                     Безпечно

Дослідження також дозволило вивчити почуття безпеки жителів Львів-
щини. Загалом у запропонованих в опитуванні видах локацій більшість жи-
телів регіону почуваються у безпеці. Водночас слід відзначити, що практично 
кожен четвертий відчуває небезпеку, коли перебуває в інших районах міста або 
області; 17,9 % – у громадському транспорті, а кожен шостий (15,3 %) – у сво-
єму районі проживання (рис. 4, табл. 10). Очікувано, найбезпечнішим місцем є 
власна домівка, але навіть тут 7,7 % не почуваються в безпеці.

Рис. 4. Почуття безпеки жителів у різних локаціях

Таблиця 10
Відчуття безпеки респондентів у різних локаціях

№ 
з/п

Повністю 
безпечно

Радше 
безпечно

Радше 
небезпечно

Повністю 
небезпечно

Важко 
сказати

1 У власній
квартирі, хаті 59,8 32,8 6,1 0,6 0,8

2 У власному
під’їзді, подвір’ї 50,5 38,0 8,6 1,1 1,8

3 У власному 
районі 36,0 46,5 12,2 3,1 2,3

4 В інших районах 24,6 40,9 18,1 6,2 10,2
5 У громадському

транспорті 30,0 46,0 15,6 2,3 6,1

6 У власній автівці 30,4 37,1 5,9 0,7 25,9
7 У власному насе-

леному пункті 65,3 32,2 2,2 0,1 0,3

 0                20                40               60               80              100
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Слід відзначити, що відчуття безпеки у різних локаціях жителями як Льво-
ва, так і Львівщини переважно є схожими. Найбезпечнішим є власне помешкан-
ня, а найбільше відчуття небезпеки – в іншому районі. Водночас не можна не 
відзначити, що інший район викликає почуття небезпеки у практично третини 
мешканців Львова, тоді як в області таких – кожний п’ятий (табл. 11).

Таблиця 11Порівняння відчуття безпеки жителів Львова
та Львівської області в різних локаціях

Львів Львівська область
Безпечно Небезпечно Безпечно Небезпечно

91,3 7,6 Квартира 93,2 6,2
84,9 12,1 Під’їзд, подвір’я 90,1 8,6
81,2 17,1 Власний район 83,0 14,5
60,8 31,3 Інший район 67,6 21,3
67,5 14,8 Громадський транспорт 79,7 14,8
52,7 8,4 Власне авто 75,1 5,7
97,9 1,9 На вулиці 97,2 2,5

Також було проаналізовано відчуття жителями рівня безпеки залежно 
від часу доби. Так, у вечірній час (17.00 – 22.00) значна кількість опитаних 
відчуває себе повністю безпечно (46,4 %), а ще 37,1 % радше безпечно, ніж 
небезпечно (табл. 12). Таким чином, частка тих, хто почувається в цей час у 
небезпеці, не перевищує 15,5 %, серед яких тільки 1,6 % вказали, що почува-
ються повністю небезпечно.

Дещо інша ситуація після 22.00 – кількість тих, що почуваються без-
печно, становить 55,3 %, серед них 20,8 % – повністю безпечно. Разом з тим 
зростає частка тих, що відчувають загрозу – 35,6 % (серед них 12,8 % вказа-
ли, що почуваються повністю небезпечно).

Таблиця 12
Почуття безпеки жителів у вечірній та нічний час

Повністю 
безпечно

Радше 
безпечно

Радше 
небезпечно

Повністю 
небезпечно

Важко
сказати

У вечірній час
(з 17.00 до 22.00)

46,4 37,1 13,9 1,6 0,9

У нічний час
(після 22.00)  

20,8 34,5 22,8 12,8 9,1

Разом з тим, слід відзначити дещо більше відчуття небезпеки серед жи-
телів Львова. Так, у вечірній час почуваються безпечно 76,2 %, а відчувають 
небезпеку 21,9 % львів’ян (табл. 13). Серед жителів області в цей проміжок 
часу почуваються безпечно 86,7 %, а небезпечно – 12,8 %.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Після 22.00 кількість львів’ян, які відчувають небезпеку, зростає більш ніж 
удвічі – до 48,2 %. Ще більше зростає кількість тих, що відчувають небезпеку, 
серед жителів області – до 30,1 %. Загалом, можна констатувати, що серед жите-
лів області більше таких, що почуваються безпечніше в темний час доби.

Таблиця 13 Почуття безпеки жителів Львова та області
у вечірній та нічний час

Львів Львівська область
Безпечно Небезпечно Безпечно Небезпечно

76,2 21,9 17.00 – 22.00 86,7 12,8
55,8 48,2 Після 22.00 59,6 30,1
Серед районів Львівщини, де значна кількість опитаних відчуває небез-

пеку у вечірній час, можна виділити Бориславський (53,6 %), Стрийський 
(32,7 %), Миколаївський (71,1 %) та Жовківський (46,6 %) райони (табл. 14). 
Дещо більше респондентів почуваються небезпечно після 22.00 на вулиці – 
71,4 % у Бориславському, 34,2 % – у Золочівському, 37,6 % – у Стрийському, 
42,7 % – у Миколаївському та 62,1 % – у Жовківському.

Таблиця 14
Частка респондентів, що почуваються в небезпеці

у вечірній час  за районами Львівський області
Район Частка респондентів, що почуваються в небезпеці

Бориславський 53,6 71,4
Самбірський 8,0 31,0
Городоцький 1,4 20,0
Яворівський 18,6 48,1
Червоноградський 4,2 23,6
Золочівський 9,4 34,2
Стрийський 32,7 37,6
Миколаївський 71,1 42,7
Сокальський - 8,9
Пустомитівський 9,9 26,8
Жовківський 46,6 62,1
Жидачівський - 7,0
Кам’янка-Бузький 3,6 3,6
Бродівський - 17,9
Дрогобицький 7,9 15,8
Перемишлянський 7,1 14,3
Львівська область 12,8 30,1

У вечірній час (17.00 – 22.00) Після 22.00

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Стати жертвою будь-якого злочину

Стати жертвою образи на вулиці або
в громадському місці

Стати жертвою фізичного насильства
з боку незнайомих людей

Стати жертвою ДТП

Крадіжки з авто

Крадіжки авто

Бути пограбованим чи обкраденим
на вулиці

Бути обманутим шахраями

Крадіжки з будинку

Вельми важливим показником успішності роботи міліції є побоюван-
ня жителів щодо конкретних видів злочинів. Саме цей показник, навіть якщо 
він не підтверджується офіційною статистикою, демонструє, на що праців-
никам міліції слід звернути увагу, щоб якнайкраще відповідати інтересам 
громади. Так, опитування показало, що жертвою будь-якого злочину взагалі 
побоюються стати 60 % опитаних (рис. 5, табл. 15). Найбільше побоювання 
викликає ризик стати жертвою ДТП (71,1 %). Трохи більше половини опита-
них вказали, що побоюються стати жертвою фізичного насильства з боку не-
знайомих осіб, бути пограбованим чи обкраденим на вулиці, бути обманутим 
шахраями, а також того, що будинок обкрадуть.

Найменше жителі регіону побоюються стати жертвою образи на вулиці 
або в громадському місці, а також крадіжок авто та з авто (що в першу чергу 
пов’язано з тим, що більшість його не має).  

Рис. 5. Побоювання стати жертвою різних злочинів
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Таблиця 15
Побоювання стати жертвою різних злочинів

№
з/п

Дуже
побоююсь

Радше 
побоююсь

Радше не 
побоююсь

Зовсім не 
побоююсь

Важко 
сказати

1 Крадіжки
з вашого
будинку

12,8 39,6 30,5 11,3 5,9

52,4 41,8

2 Бути
обманутим 
шахраями

9,7 38,8 28,3 19,0 4,2

48,5 47,3

3 Бути
пограбованим
чи обкраденим
на вулиці

13,3 38,3 29,6 14,8 3,9

51,6 44,4

4 Крадіжки авто 4,4 11,8 14,7 17,8 51,4

16,2 32,5

5 Крадіжки з авто 4,4 12,5 12,8 18,5 51,8

16,9 31,3

6 Стати жертвою
ДТП

21,1 50,0 15,3 7,8 5,9

71,1 23,1

7 Стати жертвою 
фізичного
насильства
з боку
незнайомих
людей

11,3 41,0 26,1 13,9 7,7

52,3 40,0

8 Стати жертвою
образи на
вулиці або в
громадському 
місці

7,5 31,0 33,6 18,8 9,0

38,5 52,4

9 Стати жертвою
будь-якого
злочину взагалі

11,2 47,8 22,4 8,9 9,7

60,0 31,3

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Щодо побоювань стати жертвою злочину, то дослідження не виявило іс-
тотної різниці між побоюваннями жителів міста та області. Так, і в тих, і в ін-
ших найбільшу стурбованість викликає ризик стати жертвою ДТП (табл. 16). 
У першій трійці також – побоювання бути пограбованим на вулиці і ста-
ти жертвою насильства. Незначні відмінності полягають у тому, що серед 
львів’ян дещо менше тих, що занепокоєні ризиком крадіжки з будинку, квар-
тири, але більше тих, хто побоюється ДТП, пограбування на вулиці та на-
сильства.

Таблиця 16
Побоювання стати жертвою різних злочинів

серед жителів Львова та області

Львів Львівська область

Побоююсь Не побоююсь Побоююсь Не побоююсь

49,9 45,8 Крадіжка
з будинку

53,5 40,0

49,3 48,9 Бути
обманутим 
шахраями

48,1 46,7

53,8 45,0 Бути
пограбованим

на вулиці

50,8 44,2

20,0 29,2 Крадіжка авто 14,4 33,9

20,0 29,8 Крадіжка з авто 15,6 32,3

74,8 23,7 Стати жертвою
ДТП

67,4 22,8

54,8 43,1 Стати жертвою 
насильства

51,1 38,7

36,7 61,6 Стати жертвою 
образи

39,3 48,5

55,2 29,1 Стати жертвою 
будь-якого

злочину

55,2 32,4

Серед злочинів, жертвами яких найбільше побоюються стати, лідиру-
ють ДТП, крадіжка з будинку та фізичне насильство з боку незнайомих лю-
дей. Найбільше ці побоювання поширені в Бориславському, Яворівському, 
Миколаївському, Пустомитівському, Жовківському районах (табл. 17).   
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Таблиця 17
Побоювання стати жертвою різних злочинів

серед жителів Львова та області

№
з/п Район

Правопорушення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бориславський 100 46,5 64,3 10,7 10,7 100 67,9 57,1 53,6
2 Самбірський 38,0 41,0 35,0 12,0 12,0 60,0 41,0 41,0 44,0
3 Городоцький 28,8 32,9 30,0 7,1 8,6 40,0 32,9 18,6 31,4
4 Яворівський 64,7 69,5 59,8 13,7 11,7 88,2 68,7 54,9 66,6
5 Червоноградський 63,9 37,5 70,8 18,0 20,9 79,2 66,7 45,9 68,1
6 Золочівський 42,8 43,1 44,4 5,1 7,7 54,7 47,7 30,0 71,8
7 Стрийський 30,1 53,4 78,2 19,8 19,8 88,1 69,3 42,6 57,5
8 Миколаївський 64,3 46,4 48,8 19,0 22,6 64,3 61,2 37,0 60,7
9 Сокальський 16,1 39,3 21,4 7,1 19,6 57,1 16,1 30,4 26,8

10 Пустомитівський 52,1 69,0 40,9 12,7 14,1 83,1 35,2 32,4 40,8
11 Жовківський 44,9 65,5 67,2 21,1 20,7 81,0 74,1 62,0 79,3
12 Жидачівський 65,1 55,8 51,2 2,3 2,3 48,8 51,2 41,9 44,2
13 Кам’янка-Бузький 78,5 55,4 78,6 46,4 44,7 98,2 85,7 51,7 96,4
14 Бродівський 28,6 13,9 3,6 - - 28,6 - 3,6 25,0
15 Дрогобицький 45,6 36,0 51,8 18,4 17,5 61,4 43,8 37,7 46,5
16 Перемишлянський 14,3 64,2 7,1 - - 85,6 14,3 21,4 14,3
17 Львівська область 53,4 48,1 50,7 14,5 15,7 69,4 51,0 39,4 55,3
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Оцінюючи зміни рівня безпеки в місці проживання, більшість респонден-
тів (74,5 %) зійшлася на тому, що змін не відбулося (рис. 6). Незначне погіршен-
ня ситуації відмітили 12,4 % опитаних, а 1,9 % відповіли, що ситуація значно по-
гіршилась. Дещо менша кількість опитаних зазначили, що ситуація стала трохи 
безпечнішою (8,9 %), і 1,4 % опитаних побачили значне поліпшення.

Рис. 6. Оцінка населенням того,
як змінився рівень безпеки протягом 12 місяців

Можна також відзначити розбіжності в тому, як львів’яни та жителі області 
оцінюють безпеку у своєму районі. Однаково незначна кількість опитаних міста 
й області вказують на те, що стало небезпечніше (табл. 18). Тих, хто вважає, що 
ситуація не змінилася – переважна більшість. Водночас серед жителів області 
таких більше (78,0 %), ніж серед жителів Львова (66,4 %). Найбільші розбіжнос-
ті – між кількістю жителів області та міста, які вважають, що ситуація змінилась 
на краще. Так, покращення побачив майже кожен п’ятий львів’янин (19,0 %), а 
серед жителів області таких тільки 6,5 %

.
Таблиця 18

Оцінка населенням Львова та області того,
як змінився рівень безпеки протягом 12 місяців

Стало безпечніше Не змінився Стало небезпечніше

Львів 19,0 66,4 2,9

Львівська область 6,5 78,0 2,8

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Кращою оцінкою діяльності міліції є, на наш погляд, не довіра, а думка 
про те, наскільки змінився рівень безпеки в населеному пункті. Саме це відо-
бражає повсякденне буття жителів. За даними дослідження, більшість опи-
таних вважає, що рівень безпеки залишився таким, яким був. Але водночас 
тих, що вважають, що стало безпечніше, 42,9 % у Перемишлянському районі 
(табл. 19). Також, слід відзначити, що 16,0 % респондентів Самбірського ра-
йону побачили підвищення рівня безпеки. Дещо більше районів, у яких жи-
телі зазначили, що рівень безпеки в населеному пункті знизився. Так, на це 
вказали 37,9 % жителів Жовківського району; 28,6 % – Кам’янка-Бузького; 
29,6 % – Пустомитівського; 21,4 % – Бориславського.

Таблиця 19
Оцінка населенням різних районів області того, 
як змінився рівень безпеки протягом 12 місяців

№
з/п Район

Рівень безпеки в населеному пункті

1 2 3 4
1 Бориславський - 75,0 21,4 3,6
2 Самбірський 16,0 73,0 6,0 5,0
3 Городоцький 10,0 81,4 8,6 4,3
4 Яворівський 5,0 86,1 7,9 1,0
5 Червоноградський 7,0 76,4 16,7 -
6 Золочівський 5,1 86,3 7,7 0,9
7 Стрийський 5,0 81,2 10,9 3,0
8 Миколаївський 4,8 79,8 15,5 -
9 Сокальський - 82,1 17,9 -

10 Пустомитівський 12,7 57,7 29,6 8,5
11 Жовківський 8,6 53,4 37,9 -
12 Жидачівський - 100 - -
13 Кам’янка-Бузький 8,9 62,5 28,6 -
14 Бродівський - 85,7 14,3 -
15 Дрогобицький 0,9 85,1 14,0 -
16 Перемишлянський 42,9 50,0 7,1 -
17 Львівська область 6,6 77,9 14,5 1,0

Стало
безпечніше

Не
змінився

Стало не-
безпечніше

Важко
відповісти

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



341

3. КОНТАКТИ З МІЛІЦІЄЮ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Згідно з роботами сучасних поліцеїстів, в оцінці роботи поліції найваж-

ливішим фактором є не те, наскільки вона ефективно реагувала на злочини, 
а те, яким чином вона спілкується з громадянами. Саме це зумовлює сприй-
няття працівника поліції, готовність до нього звернутись, знижує побоюван-
ня, збільшує довіру. Водночас особистий досвід спілкування з міліцією може 
скластись тільки як результат контактів, взаємодій різного характеру. Саме 
збільшення позитивних контактів населення та міліції повинно стати пер-
шим і найважливішим кроком до взаємодії та довіри в цілому. 

Тому дослідники вивчали, як часто жителі Львівщини контактували з 
міліцією та з яких причин. 

За минулий рік контакти з міліцією з різних причин мав кожен п’ятий 
мешканець Львівської області (20,3 %). Але більшість (79,7 %) протягом 
останнього року не мали нагоди спілкуватися з міліцією.

Найчастішими причинами спілкування з міліцією були: оформлення до-
кументів (25,5 %), респондент, його родичі або знайомі стали жертвами зло-
чину (24,5 %), надання респондентом свідчень (21,4 %), зупинка міліцією на 
вулиці (16,8 %) (табл. 19). Таблиця 19

Кількість опитаних, що контактували з міліцією

Причини % тих, що 
контактували

Ви, Ваші родичі або знайомі стали жертвою злочину 24,5 %
Ви, Ваші родичі або знайомі були підозрювані у злочині 4,3 %
Необхідність оформити якісь документи 25,5 %
Ви повідомляли про дорожню пригоду 6,5 %
Ви повідомляли про необхідність надання медичної допомоги 3,4 %
Мiлiцiя зупинила Вас на вулиці 16,8 %
До Вас приходили додому працівники міліції 12,1 %
Ви надавали свідчення 21,4 %
Вас запрошували до райвiддiлу працівники міліції 4,3 %
Ви повідомляли про сигналізацію, що спрацювала 0,6 %
Ви повідомляли про злочин 15,2 %
Ви повідомляли про підозрілу людину 1,2 %
Ви скаржились на шум або гучну музику 2,8 %
Ви звернулись, щоб отримати допомогу або пораду 13,0 %
Iнше 9,3 %
Усього 161,2 %

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Незважаючи на те, що явної залежності між контактами з міліцією та 
віком респондентів не було виявлено, дані дослідження засвідчують, що 
найчастіше такі контакти протягом останніх 12 місяців траплялися у ві-
кової категорії 30-39 років (25,3 %), найрідше у тих, кому за 60 (14,2 %) 
(рис. 7).

Рис. 7. Рівень контактів з міліцією протягом останнього року 
залежно від віку респондентів (у % до тих, хто відповів)

Дещо розходяться і причини контактування серед різних вікових груп. 
Так, молодь віком 16-19 років частіше стикалася з міліцією через оформ-
лення документів (найімовірніше, мається на увазі паспорт) та через на-
дання свідчень. Натомість серед людей старшого віку більше тих, хто ста-
вав жертвою злочину або звертався до міліції, щоб повідомити про скоє-
ний злочин.

Контактування з міліцією певною мірою залежить від рівня освіти рес-
пондентів. Так, найчастіше контактують з міліцією люди з вищою осві-
тою (23 %), найрідше люди з початковою або неповною середньою освітою 
(13,3 %) (рис. 8).

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Рис. 8. Контакти з міліцією протягом останнього року 
залежно від рівня освіти респондентів (у % до тих, хто відповів)

Спілкування з львівською міліцією залишило задоволеними трохи біль-
ше третини мешканців Львівщини (11,8 % – відповідь «повністю задоволе-
ний» і 23,3 % – «радше задоволений»). Більшість залишилась тією чи ін-
шою мірою незадоволеними спілкуванням з міліцією (31,4 % незадоволені і 
24,8 % радше незадоволені).

Звертає на себе увагу той факт, що ці результати значно відрізняються від 
результатів попереднього опитування, проведеного у Львівській області у 2012 
році за репрезентативною вибіркою (n=600), коли задоволених контактуван-
ням з міліцією було значно більше – 56,9 % (табл. 20). Це може пояснюватись 
погіршенням ставлення до міліції, яка досить часто діяла всупереч закону під 
час Майданів наприкінці 2013 – на початку 2014 рр.

Таблиця 20
Задоволеність громадян спілкуванням з міліцією: порівняння
даних опитувань 2012 і 2014 років (у % до тих, хто відповів)

2012 (n=600) 2014  (n=1600)
Повністю задоволений 23,6 11,8
Радше задоволений, ніж ні 33,3 23,3
Рідше не задоволений 12,2 24,8
Не задоволений 20,3 31,4
Важко відповісти 10,6 8,7
Усього (%) 100 100

Оцінюючи те, як поводилися працівники міліції в ході спілкування з гро-
мадянами, більшість підтвердила, що правоохоронці уважно вислухали їх (по-

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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вністю згодні – 20,2 %, радше згодні, ніж ні – 43,3 %). Водночас менше поло-
вини оцінили дії співробітників міліції як оперативні. У половині випадків мі-
ліціонери пояснили громадянам, що саме вони роблять і чому. Більше полови-
ни респондентів все ж зазначили, що працівники міліції поставилися до них із 
повагою (20 % повністю згодні і 38,8 % радше згодні) (рис. 9). Приблизно кож-
ному шостому респонденту міліціонери натякали, що він повинен дати гроші 
або подарунок (загалом 15,8 %). 3,5 % опитаних зазначили, що під час спілку-
вання з міліцією до них було застосовано силу, коли це не було потрібно.

Рис. 9. Поводження працівників міліції, з якими спілкувалися 
громадяни протягом 12 останніх місяців (у % до тих, хто відповів)
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Жителі Львова оцінили міліцію вище, ніж жителі Львівської області 
(далі для легкості сприйняття відсотки «не згодний» і «радше не згодний» та 
«повністю згодний» і «радше згодний» – об’єднані попарно). Так, зазначили, 
що міліціонери їх уважно вислухали, 70,1 % львів’ян і 59,8 % жителів Львів-
ської області (рис. 10). Назвали дії міліції оперативними 40,2 % львів’ян і 
38,2 % жителів області. Міліціонери пояснили, що роблять і чому в 56,4 % 
випадків у Львові і у 47 % випадків у Львівській області. Працівники міліції 
поставилися з повагою до 75,8 % містян і 49 % жителів області (рис. 11). Ви-
падки хабарництва з боку міліції частіше траплялися в області, ніж у Льво-
ві. Лише факт надмірного застосування сили є однаково поширеною пробле-
мою як для області, так і для обласного центру. 

З цього можна зробити висновок, що культура спілкування працівників 
міліції в обласному центрі вища, ніж в області.

Рис. 10. Кількість респондентів, які зазначили, що працівники
міліції уважно вислухали їх, залежно від місця проживання

(у % до тих, хто відповів)
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Рис. 11. Кількість респондентів, які зазначили, що працівники
міліції поставились до них із повагою, залежно від місця проживання 

(у % до тих, хто відповів)

Оцінити роботу різних служб міліції змогли трохи більше половини рес-
пондентів (табл. 21). При цьому найбільш легкою для оцінювання виявилась 
робота дільничних інспекторів (вагалися з відповіддю 40,6 % респондентів), 
а найменш видимою – робота слідчих органів, а також кримінального роз-
шуку і різних оперативних груп (не змогли відповісти на запитання 62,6 % і 
64 % відповідно). В оцінках усіх без винятку правоохоронних служб відсо-
ток незадоволених їхньою роботою виявився вдвічі більшим, ніж задоволе-
них. Найбільш негативно респонденти оцінили роботу ДАІ (41,8 % – незадо-
волені та радше незадоволені, ніж задоволені). 

Таблиця 21
Задоволеність громадян роботою різних служб міліції

 (у % до тих, хто відповів)

Чергова 
частина ДАІ Дільничні 

інспектори ППС Слідчі 
органи

Криміналь-
ний розшук

Важко 
відповісти 47,2 44,9 40,6 46,8 62,6 64

Повністю та 
радше не- 
задоволені

32,3 41,8 40 33,5 29,7 29

Повністю 
та радше 

задоволені
20,5 13,3 19,4 19,7 7,7 7

Усього 100 100 100 100 100 100

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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При цьому жителі області значно менш обізнані про діяльність тих чи 
інших міліцейських служб, ніж жителі м. Львів (табл. 22). Найбільш схожим, 
як у Львові, так і в області, є рівень обізнаності щодо ДАІ, рівень задоволе-
ності її роботою також приблизно однаковий повсюдно.

Таблиця 22

Задоволеність громадян роботою різних служб міліції 
залежно від місця проживання (у % до тих, хто відповів)

Чергова 
частина ДАІ

Дільничні 
інспек-

тори
ППС Слідчі

органи

Кримі-
нальний
розшук

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

Важко
відповісти 38,1 51,3 41,4 46,4 35,3 43,0 30,9 53,8 49,6 68,2 52,8 68,9

Повністю
та радше

не
задоволені

33,2 31,8 40,2 42,6 41,5 39,3 36,5 32,2 39,2 25,6 27,7 25,1

Повністю
та радше

задоволені
28,7 16,9 18,4 13 23,2 17,7 32,6 14 11,2 6,2 9,5 6

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Працівники міліції оцінюють роботу різних служб значно вище, ніж на-
селення. І населення, і міліція найвище оцінюють роботу чергових частин 
(20,5 %), але оцінка міліції є втричі вищою (69,2 %) (табл. 23). Найбільше не-
задоволення у працівників міліції викликає робота працівників ДАІ (62,6 %), 
а у населення – ДАІ (41,8 %) та дільничних інспекторів (40,0 %).

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)



348

Таблиця 23
Задоволеність роботою різних служб міліції 

(у % до тих, хто відповів)

Чергова
частина ДАІ

Дільничні
інспек-

тори
ППС Слідчі

органи

Кримі-
нальний
розшук

Важко
відповісти

47,2 44,9 40,6 46,8 62,6 64 Населення

3,3 5,5 4,5 53,5 8,1 9,0 Міліція

Повністю та
радше не-
задоволені

32,3 41,8 40 33,5 29,7 29 Населення

27,5 62,6 42,5 40,2 45,1 40,3 Міліція

Повністю 
та радше 

задоволені

20,5 13,3 19,4 19,7 7,7 7,0 Населення

69,2 32,0 53,0 53,5 46,8 50,7 Міліція

Дослідження дало змогу виявити, що задоволеність громадян роботою 
тієї чи іншої служби міліції впливає на їхню готовність допомагати міліції. 
Серед тих, хто найбільш задоволений роботою міліції, готових допомагати їй 
у разі потреби значно більше, ніж серед тих, хто нею незадоволений. Напри-
клад, серед тих, хто тією чи іншою мірою задоволений діяльністю чергової 
частини, готових допомагати міліції – 62,3 %, натомість серед тією чи іншою 
мірою незадоволених таких виявилося вдвічі менше – 33,2 %. Стосовно допо-
моги ДАІ таке співвідношення становить 65,7 % до 37,2 %; дільничних інспек-
торів – 53 % до 36 %, патрульно-постової служби – 60,7 % до 35 %.

4. ГОТОВНІСТЬ ДОПОМАГАТИ МІЛІЦІЇ
Одним з основних концептуальних принципів реформування міліції є 

налагодження партнерських та взаємовигідних відносин із населенням. Вза-
ємовигода такого партнерства виявляється в тому числі й у потенційній го-
товності (та у реальному втіленні намірів) допомагати органам внутрішніх 
справ у їхній роботі, в тому числі й деяких напрямках оперативної діяльнос-
ті. Ідеться про готовність долучатися до вирішення профілактичних, опера-
тивних, матеріально-технічних і фінансових питань роботи міліції. У рам-
ках дослідження було здійснено спробу виявити настрої населення щодо та-
кої співпраці. Результати відповідей демонструють таку картину. Допомага-
ти затримувати злочинців, брати участь в активній фазі припинення злочину 
готові 41 % всіх опитаних (рис. 12). Це доволі великий відсоток, враховуючи 
реальність ризиків для здоров’я та життя учасників таких дій.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Рис. 12.
Готовність населення допомогти
міліції затримати злочинця

При цьому тільки 29 % погодились би брати участь у патрулюванні ву-
лиць разом із працівниками міліції (рис. 13).

Рис. 13.
Готовність населення допомогти
міліції у патрулюванні вулиць

2/3 респондентів готові виступати в ролі свідка або понятого у тих ви-
падках, коли це потрібно (рис. 14).

Рис. 14.
Готовність населення допомогти
міліції та бути свідком або понятим

Ще більше (78 %) учасників опитування без вагань повідомлять про 
злочин, що його було скоєно, незалежно від того, чи стали вони самі свідка-
ми цього, чи їм стало це відомо з інших джерел (рис. 15).

Рис. 15.
Готовність населення допомогти
міліції та повідомити про злочин,
що було скоєно

Трохи менше, але все ж багато людей (70 %) готові повідомити про зло-
чин, який тільки готується, якщо вони будуть знать про це (рис. 16). 

Рис. 16.
Готовність населення допомогти
міліції та повідомити про злочин,
що готується
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Приблизно на таку саму підтримку (67 %) можуть розраховувати львів-
ські органи внутрішніх справ у тому випадку, якщо люди будуть знати про 
підозрілих осіб або підозрілу ситуацію в певному місці або на певній тери-
торії (рис. 17).

Рис. 17.
Готовність населення допомогти
міліції та повідомити про
підозрілих осіб, або ситуацію

Натомість збирати та надавати працівникам міліції інформацію, яка має 
значення у забезпеченні громадського порядку та законності, готові значно мен-
ше опитаних – тільки 31 % (рис. 18).

Рис. 18.
Готовність населення допомогти
міліції  та збирати й передавати
інформацію, що має значення
для забезпечення громадського
порядку та законності

Активно брати участь у запобіганні злочинам та правопорушенням, які 
вчиняються безпосередньо у їх присутності, готові майже половина опита-
них (45 %) (рис. 19).

Рис. 19.
Готовність населення допомогти
міліції та запобігати злочинам,
які вчиняються 

Зазвичай доволі невелика частка населення готова надати власне майно, 
тим більше, якщо воно на колесах, для виконання правоохоронної діяльнос-
ті. Так, тільки 15 % опитаних погодились надати свій транспортний засіб для 
потреб міліції (рис. 20).

Рис. 20.
Готовність населення
допомогти міліції та надати
власний автотранспорт

На відміну від армії, яка на тлі останніх подій отримала значну мораль-
ну та фінансову підтримку з боку суспільства, міліція таким кредитом народ-
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ної любові похвалитися ще не може. Мабуть, тому і надавати кошти із влас-
ного гаманця на фінансову допомогу мало хто готовий. Наприклад, допома-
гати екіпірувати міліцію погодилися всього 15 % опитаних (рис. 21).

Рис. 21.
Готовність населення
допомогти міліції
з екіпіруванням

Співробітництво передбачає критичне ставлення, оцінку якості роботи 
іншої сторони партнерських взаємин. У практиці роботи більшості сучас-
них поліцейських структур заведено врахування думки громадськості щодо 
їх роботи. Така оцінка проводиться на регулярній основі та потребує витрат 
часу та зусиль з боку громадян. Серед наших респондентів готовність до та-
кої роботи не досить велика, адже погодилися брати участь у постійній оцін-
ці якості роботи міліції тільки 36 % опитаних (рис. 22).

Рис. 22.
Готовність населення
допомогти міліції та взяти
участь в оцінюванні
роботи міліції

На це запитання відповіли в різних формах як міліція, так і населення. Ми 
навели однакові альтернативи й запитали у працівників міліції, які вони бачать 
форми допомоги з боку громади. У самих представників громади ми запитали, 
наскільки вони готові допомагати міліції в тій чи іншій формі. Таким чином, 
наведена нижче порівняльна таблиця наочно демонструє існуючий розрив між 
тим, як міліція бачить допомогу з боку громадян та готовністю громадян до-
помагати (табл. 24). Так, практично всі опитані працівники міліції (більш ніж 
90 %) вважають, що громадяни повинні виступати свідками, понятими, пові-
домляти про злочини, що скоюються або готуються; повідомляти про підозрі-
лих осіб або ситуації. Громадяни дійсно найбільше готові співпрацювати саме 
в такий спосіб, але кількість таких серед респондентів менша. Так, бути свід-
ком готові 66 %, повідомити про злочин, що готується, – 70 %, а про той, що 
вже скоєний – 78 %. Повідомити про підозрілих осіб або ситуації готові 67 %. 
Слід також зазначити, що 41 % громадян готові допомагати міліції затримати 
злочинця, а 29 % – брати участь у патрулюванні разом із працівниками міліції. 
Брати участь в оцінюванні діяльності міліції можуть 36 %. Найменше респон-
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дентів висловилися про готовність надати власний автотранспорт для потреб 
міліції та екіпірувати міліцію – 15 %. Але й наведені вище дані про готовність 
населення Львова та Львівської області співпрацювати вражають тим, який ще 
потенціал для взаємодії існує.

Таблиця 24 
Порівняння очікувань міліції щодо співпраці

з населенням  та реальної готовності населення співпрацювати

 Населення Міліція

Допомагати затримувати злочинців 41 69,9

Виступати в ролі свідка, понятого, коли це потрібно 66 97,5

Повідомити про злочин, який було скоєно 78 98,8

Повідомити про злочин, який готується 70 99,2

Повідомити про підозрілих осіб або підозрілу 
ситуацію, яка склалася на певній території або 
в певному місці

67 96,9

Брати участь у патрулюванні вулиць разом із 
працівниками міліції

29 57,6

Збирати і надавати працівникам міліції 
інформацію, яка має значення для забезпечення 
громадського порядку і законності

31 89,2

Запобігати злочинам та правопорушенням, які 
вчиняються у присутності громадянина

45 84,7

Надавати свій транспортний засіб для потреб міліції 15 71,7

Постійно брати участь в оцінюванні роботи міліції 36 65,3

Допомагати екіпірувати міліцію 15 48,6

5. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ ПОБУДОВИ
МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ ТА НАСЕЛЕННЯ
Респондентам було запропоновано оцінити декілька різних форм контро-

лю роботи міліції з боку громади. Деякі з них навіть випробовувалися у якос-
ті експериментів у певні періоди історії міліції незалежної України. На дум-
ку опитаних, перш за все, саме міліція повинна регулярно звітувати про свою 
діяльність (73 %) (табл. 25). Також активну участь респонденти залишають 
за представниками третього сектору – громадськими організаціями, які пови-
нні брати участь у розслідуванні скарг на дії працівників міліції (39 %). Ще 
37 % опитаних вважають, що не треба недооцінювати роль уповноважених 
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представників громадськості у моніторингу діяльності міліції. Опитування на-
селення як інструмент контролю за діяльністю міліції здається доцільним та 
ефективним для 31 % респондентів. Чверть опитаних (25 %) вважають, що по-
одинокі випадки призначення на посади в міліції за участю громадськості, що 
мали місце останнім часом, потрібно зробити правилом. Ще 23 % вважають 
доцільним силами громадських організацій вести регулярне спостереження за 
діяльністю міліції на вулицях. Яку б форму не було обрано в результаті, голо-
вне – щоб такий контроль здійснювався, адже країна вже має жахливі резуль-
тати безконтрольної діяльності силових органів. І це явно демонструє громад-
ська думка – відсутність будь-якого контролю є нормальним явищем тільки 
для 1 % опитаних у ході дослідження.

Таблиця 25
Розподіл відповідей населення на запитання

про те,  як громада повинна контролювати міліцію

  Форми контролю  % до
відповідей

Міліція повинна регулярно звітувати про свою діяльність 73

Представники громадських організацій повинні брати 
участь у розслідуваннях скарг на дії працівників міліції

39

Уповноважені представники громадськості повинні мати 
можливість моніторингу

37

Оцінювання діяльності міліції повинне здійснюватися з 
урахуванням результатів опитувань населення

31

Громадськість повинна брати участь у призначенні на 
певні посади в міліції

25

Члени громадських організацій мають вести регулярне 
спостереження за діяльністю міліції на вулицях

23

Громада не повинна контролювати міліцію 1

Важко відповісти 4

Відповіді на запитання щодо форм, у яких повинен втілюватись контр-
оль громади над міліцією, засвідчують, що це повинні бути регулярні звіти про 
діяльність (населення – 73,0 %, міліція – 44,1 %) (табл. 26). Ще більш значу-
щою для міліціонерів є оцінка діяльності за допомогою опитувань населення 
(45,1 %). Для населення значущими формами контролю є участь громадськос-
ті у розслідуваннях скарг на працівників міліції (39,0 %) та можливість моніто-
рингу відділень міліції (37,0 %). Слід особливо відзначити, що серед працівни-
ків міліції більше таких, які вважають, що громадськість повинна брати участь 
у призначеннях на певні посади в міліції (36,5 %), ніж серед населення (25,0 %).   
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Таблиця 26

Порівняння відповідей населення та міліції на запитання
про те, як громада повинна контролювати міліцію (% до відповідей)

Форми контролю Населення Міліція

Міліція повинна регулярно звітувати про свою 
діяльність

73 44,1

Представники громадських організацій повинні 
брати участь у розслідуваннях скарг на дії 
працівників міліції

39 18,6

Уповноважені представники громадськості
повинні мати можливість моніторингу

37 20,0

Оцінювання діяльності міліції повинне 
здійснюватися з урахуванням результатів 
опитувань населення

31 45,1

Громадськість повинна брати участь
у призначенні на певні посади в міліції

25 36,5

Члени громадських організацій мають вести 
регулярне спостереження за діяльністю міліції
на вулицях

23 10,6

Громада не повинна контролювати міліцію 1,0 10,8

Важко відповісти 4 5,7

Важливим є той факт, що самі міліціонери підтримують як внутрішні, 
так і зовнішні методи оцінювання своєї діяльності. На першому місці за рів-
нем підтримки є все ж внутрішня оцінка, а саме використання результатів 
опитування працівників міліції щодо рівня роботи керівництва та працівни-
ків органів внутрішніх справ, у яких вони працюють (84,7 % із цим згодні 
тією чи іншою мірою) (табл. 27). На другому місці – оцінювання міліції на-
селенням (78,8 %), що свідчить про значний потенціал можливої співпраці 
львівської міліції з населенням і врахування нею думки громадян. Характер-
но, що використання статистичних даних щодо результатів роботи як методу 
оцінювання підтримало найменше опитаних, він посів третє місце серед за-
пропонованих (72,6 %, з яких повністю згодних лише чверть). Майже кожен 
п’ятий працівник міліції (19 %) взагалі не підтримує використання статис-
тичних показників для оцінювання роботи міліції.
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Таблиця 27 
Підтримка працівниками міліції використання

різних методів оцінки їхньої діяльності (у % до тих, хто відповів)

№
з/п

Повністю 
згодний

(-на)

Радше 
згодний

(-на)

Радше не
згодний

(-на)

Не
згодний

(-на)

Важко
від-

повісти

1 Статистичні
дані щодо 
результатів 
роботи за 
основними 
сферами

25,3 47,3 12 7 8,4

72,6 19

2 Результати 
опитування 
працівників 
міліції щодо 
рівня роботи 
керівництва
та працівників
ОВС, у яких
вони працюють

46,5 38,2 7,5 2,2 5,6

84,7 9,7

3 Результати 
опитування 
населення
щодо оцінки
діяльності органу
внутрішніх
справ

39,1 39,7 9,8 5,5 6,9

78,8 15,3

Серед усіх статистичних показників найбільш важливими для оціню-
вання міліції респонденти назвали розкриття та розслідування таких зло-
чинів: злочинів, учинених організованими групами та злочинними орга-
нізаціями (78,4 % – «дуже важливо»), корупційних злочинів (75,2 %), ви-
падків торгівлі людьми (75 %), тяжких насильницьких злочинів (умисних 
убивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань) (74,3 %), роз-
бійних випадків та грабежів (72 %) (табл. 28). Також важливими, але мен-
шою мірою, міліціонери назвали розкриття злочинів у сфері господарюван-
ня (48,3 % – «дуже важливо»), запобігання порушенням правил дорожньо-
го руху (47,8 %), здійснення профілактичних заходів щодо неповнолітніх 
(46,5 %), здійснення індивідуально-профілактичних заходів щодо осіб, які 
перебувають на обліку в ОВС (39 %).
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 Таблиця 28
Оцінка працівниками міліції важливості

врахування статистичних показників за основними сферами діяльності
№
з/п

 Дуже 
важливо Важливо Не

важливо
Важко

відповісти

1 Розкриття та розслідування 
злочинів, вчинених 
організованими групами та 
злочинними організаціями

78,4 17,6 2,2 1,8

2 …корупційних злочинів 75,2 20,4 2,6 1,8
3 …випадків торгівлі людьми 75 19,1 3,9 2,0
4 …тяжких насильницьких 

злочинів
74,3 21,2 2,2 2,4

5 …розбійних нападів та 
грабежів

72,2 23,5 2,0 2,4

6 …злочинів, пов’язаних 
із розповсюдженням 
наркотичних засобів

64,5 31 2,9 1,6

7 …масових шахрайських 
оборудок

60,9 32,8 3,5 2,8

8 …квартирних крадіжок 58,8 36,3 2,7 2,2
9 …крадіжок автотранспорту 52,7 42,2 3,5 1,6

10 Здійснення спеціальних
операцій з метою виявлення
та запобігання злочинам

50 42 5 3

11 Розкриття та розслідування 
злочинів у сфері 
господарювання, які 
завдали значної шкоди

48,3 43 5,7 3

12 Здійснення заходів 
запобігання порушенням 
правил безпеки
дорожнього руху

47,8 44,7 5,3 2,2

13 Здійснення профілактичних 
заходів відносно 
неповнолітніх

46,5 45,5 4,9 3,1

14 Здійснення індивідуально-
профілактичних заходів 
щодо осіб, які перебувають 
на обліку ОВС

39 50,3 8 2,7
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                                                                                58,9

                                         29,8

     3,8

 1,4

        6,1

Аналіз розподілу середніх показників готовності допомагати міліції за 
різними напрямками залежно від місця проживання показує, що у більшос-
ті районів області така готовність нижча, ніж у самому Львові та області 
загалом. Найбільша активність проявляється у Червоноградському (64 %), 
Кам’янка-Бузькому (62 %), Жовківському (54 %) та Бродівському (53 %). 
Найменше охочих допомагати міліції у Перемишлянському (33 %), Сокаль-
ському (32 %) та Бориславському (26 %) районах.

В Україні вже не один рік поспіль йде обговорення повного або частко-
вого реформування органів внутрішніх справ. Але здебільшого ініціаторами 
цього процесу є різного роду недержавні організації, громадські об’єднання 
та наукове середовище, що займається питаннями діяльності правоохорон-
них органів в Україні. Що стосується Міністерства внутрішніх справ та його 
керівників у різні роки, то, на жаль, робота частіше залишається на рівні ви-
сування пропозицій і деінде проведення одиничних змін, які здійснюються 
не комплексно та не системно на території однієї області, міста та навіть рай-
відділу. Саме тому окремим блоком дослідження були запитання, присвяче-
ні актуальності реформування міліції та оцінці населенням конкретних ідей 
щодо зміни її роботи. Результати опитування показали, що загалом населен-
ня Львова та Львівської області підтримує ідею реформування органів вну-
трішніх справ. Так, 88,7 % опитаних зазначили, що це «дуже актуально» або 
«радше актуально, ніж не актуально» (рис. 23). Зовсім не актуальним це пи-
тання розглядають менше 2 % респондентів (1,4 %).

 

Рис. 23. Розподіл відповідей населення на запитання: «Як Ви вважаєте,
наскільки актуально наразі проводити реформування міліції?»

Практично збігаються думки міліції та населення у питанні про необхід-
ність реформування міліції. Більше половини опитаних вказує на те, що рефор-
мування дуже актуально. Ще 22,2 % працівників міліції та 29,8 % населення вва-
жають реформування просто актуальним (рис. 24). Незгодних з актуальністю ре-
формування міліції рекордно мало – до 10 % в міліції та до 5 % серед населення.
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Важко відповісти
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Дуже
актуально

Радше актуально, 
ніж не актуально

Радше не актуально, 
ніж актуально

Взагалі
не актуально

Важко відповісти Міліція
Населення

                                                                                              62,9
                                                                                        58,9
                                                                  22,2
                                            29,8
          7,3
     3,8
       3,3
 1,4
      4,3
         6,1
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Рис. 24. Розподіл відповідей населення та міліції на запитання:
«Як ви вважаєте, наскільки актуально наразі проводити

реформування міліції?»

Аналіз того, як відповіли на це запитання працівники міліції з різною 
вислугою показує, що найбільш рішуче налаштовані молоді кадри – ті, хто 
працює в міліції до 1 року (91,3 %) та до 5 років (93,9 %) (табл. 29). Більш 
скептичні щодо реформування ті, що служать довше – так, серед тих, хто 
працює 11-14 років, 16,3 % вважають, що реформування не актуальне; з ви-
слугою 15-19 таких 13,8 %; а серед тих, хто служить більш ніж 20 років, 
29,1 % вважають, що реформування не на часі.

Таблиця 29
Ставлення працівників міліції

до реформування залежно від вислуги

До 1
року

1-4
років

5-10
років

11-14
років

15-19
років

Понад 20
років

Aктуально 91,3 93,9 85,4 79,8 83,6 73,8
Не актуально 6,5 4,4 8,2 16,3 13,8 29,1

Важко відповісти 2,2 3,5 36,4 3,8 2,5 7,1

Важливо зазначити, що відмінностей між думками людей, що прожива-
ють в області та в обласному центрі, щодо актуальності реформування мілі-
ції майже немає. Різниця полягає лише в тому, що серед людей, які мешка-
ють у районних центрах та селах, трохи більше тих, кому важко визначитися 
із цим питанням (7,6 % опитаних) порівняно з мешканцями Львова (2,7 %).

Реформування органів внутрішніх справ вважають актуальним («дуже 
актуально» та «радше актуально, ніж не актуально») переважна більшість 
жителів усіх районів Львівської області, але найбільша підтримка є в Борис-
лавському (100 %), Стрийському (98 %), Жидачівському (97,7 %) та Самбір-
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ському (94 %) районах. Найменше підтримують реформування ОВС жителі 
Бродівського (75 %), Золочівського (77,8 %), Перемишлянського (78,6 %) та 
Городоцького (81,4 %) районів. 

Щодо відмінностей у поглядах серед людей різного віку та статі, то вони 
є мінімальними. Так, актуальним або радше актуальним реформування мілі-
ції вважають дещо більше чоловіків (91,6 %), ніж жінок (86,2 %), причому,  
навпаки, вважають не актуальним або радше не актуальним практично одна-
кова кількість і жінок (5,4 %) і чоловіків (5 %). Такий розподіл зумовлений 
тим, що серед жінок більше тих, хто вагається з відповіддю (8,4 %), ніж се-
ред чоловіків (3,5 %). Що стосується вікового розподілу, то найменша кіль-
кість тих, хто вважає зміни в діяльності міліції актуальними, спостерігаєть-
ся серед опитаних віком 16-19 років (80,4 %) та 60 і більше років (85,6 %). 
Це також пояснюється тим, що серед респондентів зазначеного віку більше 
тих, кому важко відповісти на це запитання. Серед  опитаних іншого віку за 
реформування виступають 89,1 % людей 20-29 років, 91,8 % людей 30-39 ро-
ків, 90,1 % людей 40-49 років і 90,6 % людей 50-59 років. 

Цікавим є взаємозв’язок між рівнем довіри до міліції і думкою щодо ак-
туальності її реформування. Так, ті, хто не довіряють або радше не довіря-
ють органам внутрішніх справ, більшою мірою вважають актуальними зміни 
у їхній діяльності (ті, хто не довіряють зовсім  – 92 %; ті, хто радше не дові-
ряють – 92,3 %), ніж ті, хто довіряє міліції (довіряю повною мірою – 67,7 %; 
радше довіряю – 85,5 %) (табл. 30).

Таблиця 30
Думка населення щодо актуальності

реформування міліції залежно від рівня довіри до неї

Не
довіряю
зовсім

Радше
не

довіряю

Радше
довіряю

Довіряю
повною
мірою

Важко
відповісти

Вважають реформування 
міліції актуальним
(«дуже актуально
та «радше актуально,
ніж не актуально»)

92 92,3 85,5 67,7 74,1

Вважають реформування 
міліції неактуальним 
(«взагалі не актуально та 
«радше не актуально, ніж 
актуально»)

5 5 5,8 16,1 3,1

Важко відповісти 3 2,7 8,7 16,1 22,8

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Працюють чи працювали у державних органах
Не працюють та не працювали у державних органах

Важко 
відповісти

Вважають реформування
міліції актуальним («дуже 

актуально та «радше
актуально, ніж не актуально»)

Вважають реформування 
міліції неактуальним («взагалі 

не актуально та «радше не 
актуально, ніж актуально»)
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При цьому результати дослідження не показали значимого впливу наяв-
ності кримінальної чи адміністративної судимості, а також наявності юри-
дичної освіти опитаних на їхню думку щодо актуальності реформування мі-
ліції. Деякий вплив має лише досвід роботи в державних органах. Так, ті, хто 
працює чи працювали раніше в державних органах, більшою мірою вважа-
ють реформування органів внутрішніх справ неактуальним (10,4 %) порівня-
но з тими, хто ніколи не працював там (4,9 %) (рис. 25). 

Рис. 25. Розподіл відповідей населення щодо актуальності 
реформування міліції залежно від досвіду роботи в державних органах

Важливим для розуміння підтримки/непідтримки населенням змін в ор-
ганах внутрішніх справ є виявлення взаємозв’язку між тим, чи вважають 
люди реформування міліції актуальним і тим, звідки вони загалом отриму-
ють інформацію про діяльність міліції (табл. 31). Виявилося, що тих, хто вва-
жає реформування ОВС дуже актуальним або радше актуальним, ніж не ак-
туальним, більше серед респондентів, які отримують інформацію про діяль-
ність міліції з особистого досвіду звернення до неї (95,5 %) та офіційної ін-
формації, наданої органами правопорядку (93,4 %). Разом з тим, найменше 
таких респондентів серед тих, хто отримує інформацію про діяльність мілі-
ції з особистого досвіду роботи в правоохоронних органах або досвіду спіл-
кування з працівниками міліції в процесі їх роботи (83,3 %). Отже, можна 
припустити, що особисте спілкування з міліціонерами наштовхує людей на 
думку про необхідність реформування органів внутрішніх справ. А от досвід 
роботи в органах правопорядку, навпаки, дещо гальмує погодження з ідеєю 
актуальності реформування міліції.
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Таблиця 31
Розподіл відповідей населення

на запитання щодо актуальності реформування міліції залежно
від джерел отримання інформації  про діяльність міліції

Вважають ре-
формування

міліції
актуальним

Вважають ре-
формування

міліції не-
актуальним

Важко
відповісти

Особистий досвід
звернення до міліції 95,5 3,3 1,2

Офіційна інформація, на-
дана органами правопо-
рядку (наприклад, з центру 
зв’язків із громадськістю)

93,4 3,3 3,3

Особисті спостереження за 
діями працівників міліції
без прямого контакту

91,8 4,5 3,7

Новини в журналах
та газетах 91,4 5,8 2,8

Новини в Інтернеті 91,3 6,3 2,5
Історії з життя знайомих, 
друзів, родичів 91,2 3,9 4,9

Новини по телебаченню 90 3,9 6,1
Неформальне спілкування 
з працівниками міліції, їхні 
розповіді про свою роботу

90 6,4 3,6

Телепередачі на 
кримінальну тематику 88,7 4,7 6,6

Кінофільми, серіали
про міліцію 85,8 4,6 9,6

Інше 85,7 0 14,3
Новини по радіо 83,4 8,5 8,1

Особистий досвід роботи 
в правоохоронних органах 
або досвід спілкування 
з працівниками міліції 
в процесі їх роботи

83,3 9,5 7,1

Важко відповісти 70 0 30

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Порівнюючи думку населення щодо актуальності реформування мі-
ліції із думкою безпосередньо самих міліціонерів, слід зазначити, що 
вони схожі. Більшість працівників ОВС також вважають реформуван-
ня дуже актуальним (62,9 %) або радше актуальним, ніж не актуальним 
(22,2 %) (рис. 26). Разом з тим серед міліціонерів у 2 рази більше тих, хто 
вважає зміни радше або взагалі не актуальними (10,6 %), ніж серед насе-
лення (5,2 %).

Рис. 26. Розподіл відповідей співробітників міліції на запитання: 
«Як Ви вважаєте, наскільки актуально наразі проводити 

реформування міліції?» (у % до тих, хто відповів)

Цілком закономірною є залежність думки міліціонерів щодо актуаль-
ності реформування ОВС від рівня їх задоволеності умовами праці. Так, ті, 
хто повністю не задоволений такими умовами, більшою мірою бажають ре-
формування міліції (91,9 %), ніж ті хто повністю (78,3 %) або радше задово-
лений (77,1 %) (рис. 27). При цьому серед тих, хто вважає реформування мі-
ліції узагалі або радше неактуальним, більше міліціонерів повністю (13,4 %) 
або радше задоволених (16,8 %) умовами праці, ніж повністю (5,4 %) або 
радше (5,8 %) незадоволених.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

                                                                                            62,9

                              22,2

       7,3

 3,3

  4,3

Дуже актуально

Радше актуально,
ніж не актуально

Радше
не актуально,
ніж актуально

Взагалі
не актуально

Важко відповісти
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Рис. 27. Розподіл відповідей міліціонерів щодо актуальності 
реформування міліції залежно від рівня їхньої задоволеності

 умовами праці (у % до тих, хто відповів)

Окремий блок запитань у дослідженні був спрямований на вивчення 
думки населення міста Львова та Львівської області щодо необхідності впро-
вадження низки конкретних змін у діяльність органів внутрішніх справ. Так, 
найбільшу підтримку від населення отримали такі нововведення, як більш 
оперативне реагування міліції на звернення громадян (80,3 % опитаних по-
вністю згодні із цим); перетворення міліції з карального органу на сервісний, 
який обслуговуватиме інтереси громадян (76,6 %); покращення ставлення 
працівників міліції до людей, рівня їх толерантності та культури під час спіл-
кування з громадянами (76,5 %); оновлення складу міліції (74,6 %); збіль-
шення відповідальності міліціонера за порушення (74,1 %). Найменше пого-
джувалися з такими змінами, як перейменування міліції у поліцію (20,6 %), 
зменшення обсягу повноважень міліції (19,6 %), збільшення обсягу повнова-
жень міліції (16,1 %). Слід також відзначити, що на ці альтернативи припа-
дає найбільший процент респондентів, яким було важко відповісти на запи-
тання (20,1 %, 24,8 % та 22,8 % відповідно) (рис. 28). 
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Рис. 28. Думка населення про доцільність втілення різних аспектів 
реформування міліції

Щодо думки самих міліціонерів, то вона у низці запитань є кардинально 
протилежною думці населення. Більшість опитаних працівників ОВС вба-
чають реформування міліції передусім у тому, щоби були покращені умови 
їхньої праці. Так, 96,3 % опитаних вважають, що міліціонери повинні мати 
більш значущі соціальні гарантії; 95,9 % зазначили, що треба покращити екі-
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пірування та забезпечення міліціонерів; 93,7 % вказали, що заробітна плат-
ня працівника міліції повинна бути збільшена до середньої заробітної плат-
ні працівника поліції європейських країн. Разом з тим дуже мало тих, хто по-
вністю згоден, що треба зменшувати обсяг повноважень міліції (5,1 %) та й 
узагалі зменшувати кількість працівників міліції (17,3 %). (рис. 29).

Рис. 29. Рівень погодження працівників міліції із твердженнями 
щодо різних аспектів реформування міліції (у % до тих, хто відповів)
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Таблиця 32
Думка працівників ОВС і населення щодо

різних характеристик міліціонерів (у % до тих, хто відповів)

Повністю
згодний (-на)

Радше згодний
(-на), ніж ні

населення міліція населення мілі ція

Працівників міліції
підтримує місцева влада 26,9 12 41,3 27,8

Працівників міліції
підтримує державна влада 28 8,6 36,8 23,4

Працівники міліції
працюють разом
з місцевою владою

19,1 27,6 40,6 44,5

Працівників міліції
підтримує місцева громада 6 11,6 18,1 24,1

Працівники міліції
поважають права людини 1,8 31,4 21,8 52,3

Працівники міліції
виконують свої обов’язки 
чесно та у повному обсязі

2,1 25,1 18,3 46,7

Працівники міліції добре 
ставляться до потерпілих 1,6 37,8 18,3 45,9

Працівники міліції не 
підтримують корупцію 1,2 26,7 7 31

Актуальним та необхідним для впровадження подальших змін та на-
лагодження роботи органів внутрішніх справ із населенням було дізнати-
ся, які уявлення є наразі щодо працівників міліції. Виявилося, що найбіль-
ше населення Львова та Львівської області погоджується з тим, що пра-
цівників міліції підтримує місцева влада (68,2 %), підтримує державна 
влада (64,8 %) та працівники міліції працюють разом із місцевою владою 
(59,7 %). При цьому те, що міліціонерів підтримує місцева громада, відзна-
чили лише 24,1 % опитаних. Зазначимо також, що, відповідаючи на це пи-
тання, майже кожен четвертий респондент завагався з відповіддю (24,3 %). 
Найменше респонденти погоджувалися з твердженнями про те, що міліці-
онери поважають права людини (23,6 %), виконують свої обов’язки чесно 
та в повному обсязі (20,4 %); добре ставляться до потерпілих (19,6 %) та не 
підтримують корупцію (8,2 %) (табл. 32).

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Таблиця 32 (продовження)
Думка працівників ОВС і населення щодо

різних характеристик міліціонерів (у % до тих, хто відповів)

Радше
не згодний (-на)

Повністю
не згодний (-на)

Важко
відповісти

населення міліція населення мілі ція населення міліція

5,9 30,6 3,6 20,2 22,3 9,4

9,3 29 5,3 29,6 20,6 9,4

10,4 15,3 5,9 7,1 24 5,5

23,6 32,2 28 22,7 24,3 9,4

40,3 12 18,3 2,3 17,8 2

38 20 27,6 5,7 14 2,5

35 11,2 15,1 2 30 3,1

29,1 22 43,5 14,5 19,2 5,8

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Одним із пріоритетів реформування органів внутрішніх справ на сьогодні 
є створення та системне налагодження роботи місцевої міліції, що дозволить 
ефективніше зосередитися на вирішенні місцевих проблем та потреб і зроби-
ти міліцію підконтрольною та підзвітною безпосередньо територіальній гро-
маді. Зрозуміло, що такі ініціативи є новими для України, де протягом багатьох 
десятиліть панувала жорстка централізація управління. Саме тому важливим 
було оцінити, наскільки населення розуміє свою роль у впровадженні змін ді-
яльності правоохоронних органів і головне, чи готове воно брати на себе час-
тину відповідальності за правопорядок на своїй території. Так, виявилося, що 
більшість опитаних вважають, що місцева міліція повинна бути орієнтованою 
на потреби громади (83,5 % повністю із цим згодні); 80,3 % респондентів за-
значили, що місцева міліція повинна не менше ніж 1 раз на рік звітувати перед 
громадою; ще 70,8 % людей заявили, що місцева міліція повинна оцінювати-
ся громадою (70,8 %). Разом з тим, тільки 31,5 % населення готові фінансува-
ти місцеву міліцію за місцеві податки (рис. 30).

Рис. 30. Думка населення щодо різних тверджень про місцеву міліцію

Жителі області та обласного центру різною мірою погоджуються 
з твердженням про фінансування місцевої міліції за рахунок місцевих по-
датків. Так, ті, хто проживає у Львівській області, більше вагаються із від-
повіддю на це запитання (20 %), ніж самі львів’яни (12,4 %). Разом з тим 

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Місцева міліція повинна 
фінансуватись із місцевих 

податків

Діяльність місцевої міліції 
повинна оцінюватись    

громадою

Місцева міліція повинна бути 
орієнтованою на потреби 

громади

Місцева міліція повинна не 
менш ніж раз на рік звітувати 

перед громадою

        31,5           24,5      12   14,3   17,7

                                                               
1,7

                      70,8                        22,8        
3,6                                                                1,1

                                                                    0,5

                            83,5                        14,8  
0,9                                                                0,3

                                                                  0,6
                             80,3                     15,8    

2,3                                                                  1

Повністю
згодний (-на)

Радше
згодний (-на)

Радше
не згодний (-на)

Незгодний
(-на)

Важко
відповісти



369

жителі Львова більше, ніж жителі області, не погоджуються із тим, що міс-
цева міліція повинна фінансуватися за місцеві податки (33,6 % і 23,2 % від-
повідно) (рис. 31).

Рис. 31. Розподіл відповідей населення щодо фінансування місцевої 
міліції за місцеві податки залежно від місця проживання

Також залежно від місця проживання дещо різняться думки щодо оці-
нювання місцевої міліції громадою. Так, львів’яни більшою мірою повністю 
або радше згодні, що така оцінка від громади потрібна (97 %) на відміну від 
жителів області (92,1 %). Щодо альтернатив «повністю або радше не згод-
ні» (Львів – 2,6 %, Львівська область – 2,4 %) та «важко відповісти» (Львів 
– 0,4 %, Львівська область – 0,5 %), то місто Львів і Львівська область майже 
не відрізняються між собою. 

Самі працівники міліції меншою мірою згодні із запропонованими твер-
дженнями. Так, повністю згодні з тим, що місцева міліція повинна бути орі-
єнтованою на потреби громади, трохи більше половини опитаних (56,9 %) 
(рис. 32). Ще половина міліціонерів (52,7 %) зазначили, що місцева мілі-
ція повинна не менше ніж 1 раз на рік звітувати перед громадою. При цьо-
му думка працівників ОВС про те, що місцева міліція повинна фінансувати-
ся з місцевих податків, майже збігається з думкою населення: 38,6 % опита-
них повністю із цим згодні (нагадаємо, серед населення із цим погоджуєть-
ся 31,5 % опитаних).

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)
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Рис. 32. Думка міліціонерів
щодо різних твердженьпро місцеву міліцію

 (у % до тих, хто відповів)

Найбільш доцільною моделлю підпорядкування, на думку більшості 
опитаних, є така модель, коли місцева міліція має подвійне підпорядкування 
(з одних питань – місцевим органам влади, з інших – МВС України) (54,3 %). 
Разом з тим майже кожен четвертий респондент зазначив, що місцева міліція 
повинна підпорядковуватися тільки місцевим органам влади (23,9 %) (рис. 
33). На відміну від населення, більшість працівників міліції (54,3 %) вказа-
ли, що найбільш доцільною моделлю підпорядкування місцевої міліції є під-
порядкування виключно Міністерству внутрішніх справ. Також серед опита-
них міліціонерів у 2 рази менше тих, хто вважає найдоцільнішим підпоряд-
кування органів внутрішніх справ тільки місцевим органам влади (12 %), на 
відміну від населення (23,9 %).
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2014)

Рис. 33. Розподіл відповідей щодо найбільш доцільної моделі 
підпорядкування місцевої міліції (у % до тих, хто відповів)

Із цього питання було виявлено деякі розбіжності між жителями міста 
та області. Так, львів’яни дещо більше підтримують ідею підпорядкування 
міліції виключно на місці (15,3 %), на відміну від жителів Львівської облас-
ті (8,7 %). Ідею ж подвійного підпорядкування підтримують однаково біль-
ше половини жителів як обласного центру, так і населених пунктів в області 
(54,6 % і 54,1 % відповідно) (рис. 34).

Рис. 34. Думка населення щодо найбільш доцільної моделі 
підпорядкування місцевої міліції в залежності від місця проживання 

(у % до тих, хто відповів)
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Важливо також було дізнатися, які саме посади працівника міліції пови-
нні обиратися громадою, на думку населення. Так, найбільше респондентів 
зазначили, що це мають бути дільничні (51,6 %) та начальники управління, 
відділу міліції (46,7 %). Причому на це більше вказували ті респонденти, у 
яких немає досвіду роботи в державних органах (47 % за начальників управ-
лінь і 51,6 % за дільничних), порівняно з тими, хто такий досвід має (42,3 % і 
50,5 % відповідно). 15,2 % опитаних узагалі не захотіли брати на себе відпо-
відальність за призначення посад, зазначивши, що громада не повинна оби-
рати працівників міліції (рис. 35). 

Думка міліції тільки частково збігається з думкою населення в цьому пи-
танні. Так, трохи більше половини опитаних міліціонерів (51,2 %), як і насе-
лення (46,7 %), вважають, що громада повинна обирати начальника управлін-
ня, відділу міліції. Уже менше згоди спостерігається щодо питання обрання ке-
рівників служб (23,7 %), заступників начальників управління міліції (18,8 %) 
та дільничних (14,7 %). У 2 рази більше міліціонерів, ніж опитаних громадян, 
вважають, що громада взагалі не повинна обирати працівників міліції.

Рис. 35. Розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте,
на які з перелічених нижче посад працівника міліції повинна

обирати громада?» (у % до відповідей)

У відповідях на запитання про те, які саме підрозділи міліції повинні 
увійти до складу місцевої міліції, думки населення та міліції збіглися тільки 
щодо дільничних. Близько 75 % респондентів підтримало цю ідею (рис. 36). 
73,1 % працівників міліції також вважають, що до складу місцевої міліції по-
винні увійти патрульно-постові підрозділи. Близько половини працівників 
міліції також зазначили, що ДАІ повинне бути у складі місцевої міліції. Цю 
ідею підтримало 33,1 % населення.
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Рис. 36. Порівняння відповідей населення та міліції на запитання 
щодо підрозділів ОВС, які мають увійти до складу місцевої міліції

6. УМОВИ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ МІЛІЦІЇ
Окремим блоком дослідження стало вивчення думки працівників міліції 

щодо умов праці та задоволеності працею. 
Якість роботи міліції безпосередньо залежить від її матеріально-технічного 

оснащення. Результати опитування працівників міліції засвідчують, що з усіх 
необхідних засобів і можливостей міліція добре забезпечена лише табельною 
зброєю («добре» – 65,3 %, «задовільно» – 25,5 %) (рис. 37). В інших питаннях 
думки респондентів розділилися майже порівну між відповідями «добре», «за-
довільно» та «незадовільно», а в деяких значна частина працівників ОВС зазна-
чила, що їхні можливості і оснащення є суттєво обмеженими. 

Близько 2/3 опитаних (71,5 % – відповіді «добре» і «задовільно») назвали 
доступ до необхідних баз даних у рамках службових повноважень задовільним, 
для третини працівників міліції (32,7 %) такої можливості немає. Схожа ситу-
ація спостерігається щодо забезпечення міліції засобами зв’язку – 31 % назва-
ли його незадовільним. Близько 40 % опитаних зазначили, що не мають можли-
вості використовувати службовий транспорт. Кожен третій співробітник мілі-
ції відчуває нестачу спеціальних засобів захисту: щитів, шоломів, бронежилетів 
(34,9 %). Недостатнім є забезпечення криміналістичними засобами, лише трети-
на працівників міліції тією чи іншою мірою ними забезпечені, а 41,4 % не мають 
можливості скористатися ними у своїй професійній діяльності. Майже поло-
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вина опитаних не мають можливості замовити необхідну експертизу («незадо-
вільно» – 47,3 %). Ще однією нагальною потребою міліції є потреба в паливно-
мастильних матеріалах – незадовільним забезпечення ними назвали 53 % мілі-
ціонерів, а також потреба в оргтехніці і канцтоварах (56,2 %).

Рис. 37. Оцінка працівниками міліції їхньої забезпеченості 
матеріально-технічними засобами і можливостями

(у % до тих, хто відповів)

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Так, завжди своєчасно

У цілому своєчасно, 
але бувають поодинокі 
випадки затримання
Часто бувають 
затримки виплат

Ні, практично завжди  
зі значним запізненням

Так

Радше так, ніж ні

Радше ні, ніж так

Ні

Важко відповісти
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Окремі запитання були присвячені задоволеності оплатою праці спів-
робітників ОВС. Опитування показало, що переважно працівники міліції не 
вважають свою заробітну платню достатньою для підтримки нормального 
рівня життя (93,6 %) (рис. 38). Суттєво менша доля опитаних вважає заробіт-
ну платню тією чи іншою мірою достатньою (6,1 %). 

Рис. 38. Розподіл відповідей працівників міліції на запитання: 
«Чи вважаєте Ви свою заробітну платню достатньою для підтримки 

нормального рівня життя вас і вашої сім’ї?»

До цього слід також додати певні затримки з виплатою платні. Так, за-
вжди своєчасно платню отримують 39,7 % (рис. 39). Ще 48,1 % зазначили, 
що отримують платню своєчасно, але бувають поодинокі випадки затриман-
ня. 11,0 % працівників міліції відповіли, що затримки виплат бувають часто.

Рис. 39. Відповіді працівників міліції на запитання про те, 
наскільки своєчасно їм сплачують заробітну платню
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Знаю повністю

Знаю частково

Не знаю
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Слід також відзначити, що значним демотивуючим фактором є те, що пра-
цівник міліції часто не знає, з яких статей нарахувань його заробітна плат-
ня. Таким чином, він не розуміє, скільки грошей йому повинні виплатити, на-
скільки його зарплатня залежить від того, як він буде працювати. Так, тільки 
23,2 % працівників міліції зазначили, що повністю знають структуру зарплати 
(рис. 40). Ще 46,0 % відповіли, що знають це частково. Однак слід зауважити, 
що 30,8 % узагалі не знають, чому саме така зарплата нарахована.

 

Рис. 40. Розподіл відповідей працівників міліції на запитання:
«Чи знаєте Ви, з яких статей нарахувань складається ваша

заробітна платня?»

Також із цього випливає той факт, що 38,5 % опитаних працівників уза-
галі не знають, чи в повному обсязі їм виплачується заробітна платня. Ще 
30,1 % впевнені, що отримують її не в повному обсязі. 13,2 % не знають, чи 
отримують вони компенсацію за понаднормову роботу, а 65,6 % упевнені, 
що не отримують. Усе це безперечно, негативно впливає на мотивацію пер-
соналу та його сумлінність під час виконання обов’язків. 

Певним позитивним моментом є те, що переважна більшість опитаних 
працівників міліції вважають себе достатньо професійно підготовленими 
для виконання своїх обов’язків (86,7 %). Тих, що вважають таку підготовку 
недостатньою, лише 13,0 %.  

Однак умови праці співробітників міліції залишають бажати кращого. 
Так, тією чи іншою мірою задоволені умовами праці 37,7 %. Незадоволе-
них – 31,1 %, тобто кожен третій. Тільки кожен п’ятий зазначає, що він має 
можливість працювати до 56 годин на тиждень (табл. 33). До 70 годин пра-
цюють 33,3 % міліціонерів. Від 70 до 84 годин – 25,0 %. Ще 11,2 % працю-
ють більш ніж 98 годин, а практично кожен десятий (9,6 %) – понад 98 го-
дин на тиждень.

                               23,2

       30,8

                             46
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Таблиця 33
Розподіл відповідей працівників міліції на запитання:

«Вкажіть, будь ласка, кількість Ваших робочих годин на тиждень»

Кількість робочих годин
на тиждень

Кількість працівників міліції
(у %)

До 56 годин 20,9

57-70 годин 33,3

71-84 години 25,0

85-98 годин 11,2

Понад 98 годин 9,6

Для багатьох працівників міліції залишається актуальним ще одне болю-
че питання – житлове. Власне житло мають тільки 22 % опитаних, ще 13,1 % 
проживають з родичами та не потребують додаткового житла (табл. 34). 
З них 73,6 % отримали житло у спадок від родичів, а 14,6 % придбали за до-
помогою родичів. Працівники міліції практично не мають можливості вико-
ристати інші шляхи отримання житла – придбали власним коштом 5,1 %, у 
кредит – 2,9 %, отримали від МВС – 0,6 %.

Разом з тим 33,7 % живуть з родичами та потребують додаткового жит-
ла, а 31,0 % не мають власного житла.

Таблиця 34
Розподіл відповідей працівників міліції

на запитання: «Чи маєте Ви (Ваша сім’я) власне житло?»

Житловий стан Кількість працівників міліції
(у %)

Так, я (моя сім’я) маю
власну квартиру (будинок) 22,0

Так, я (моя сім’я) проживаю
разом із родичами  і не потребую 

додаткового житла
13,1

Так, я (моя сім’я) проживаю
разом із родичами і потребую 

додаткове житло
33,7

Ні, я (моя сім’я) не маємо
власного житла 31,0



Важливо також те, як працівники міліції оцінюють матеріальний стан 
своєї сім’ї. Найбільша доля серед опитаних (48,5 %) вказують, що на харчу-
вання їм вистачає, але придбання одягу чи взуття вже викликає труднощі. Ще 
31,3 % вказали, що в цілому на життя вистачає, але не на покупку цінних ре-
чей (меблі, холодильник). Особливо прикрим є той факт, що 14,5 % опита-
них відповіли, що ледве зволять кінці з кінцями, іноді їм не вистачає на хар-
чування.

Зрозуміло, що невдоволеність певної частини працівників міліції умова-
ми праці веде до планування звільнення з лав ОВС. Так, планує звільнитись з 
ОВС протягом найближчого року 11,2 %, а через 2-3 роки – 8,4 %. Не раніше 
ніж через 4 роки планують звільнитися ще 4,5 %. Загалом же більшість опи-
таних працівників міліції (75,8 %) не мають планів щодо звільнення.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) 
ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН

Результати соціологічного дослідження – 2015

Авторський колектив:
Д. Кобзін, М. Колоколова, С. Щербань, К. Коренева

Авторський колектив висловлює подяку Євгену Захарову за постійну 
всебічну підтримку у проведенні дослідження.

ВСТУП

Одним із перших кроків експерименту з реформування органів вну-
трішніх справ у Львівський області стало соціологічне дослідження щодо ді-
яльності міліції, напрямків її реформування та криміногенної ситуації в регі-
оні в 2014 році. Результати дослідження дозволили розглянути виклики, що 
постали перед ОВС та максимально врахувати думку пересічних громадян, 
які й є клієнтами послуг правоохоронців. 

Минув рік. На шляху реформування органів внутрішніх справ було зро-
блено низку кроків – розроблено, прийнято та втілено в життя закон Украї-
ни «Про національну поліцію», створено та запущено нову патрульну служ-
бу, розпочато переатестацію працівників. Але в той же час, перехід від мілі-
ції до поліції не є легким та не відбудеться моментально, багато чого ще ли-
шається зробити, а саме – створити постійно працюючу систему, яка дозво-
лить не тільки оцінити діяльність поліції, але й планувати подальшу діяль-
ність з реформування. Саме враховуючі особливості моменту, ми навмисно 
запропонували жителям Львову та Львівщини оцінювати міліцію (поліцію) 
в листопаді 2015 року, не розділяючи їх остаточно, бо це розділення ще не 
відбулось. 

Це дослідження є незалежним оцінюванням поточної ситуації та річних 
змін, та було проведене Харківським інститутом соціальних досліджень за 
підтримки Харківської правозахисної групи.
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МЕТОДОЛОГІЯ

Дослідження було спрямоване на вирішення таких завдань:
– надати суспільству та керівництву національної поліції чітке уявлен-

ня про те, як населення Львова та Львівської області сприймає поліцію, яким 
є рівень довіри до неї;

– вивчити як змінилися основні показники успішності поліції в регіо-
ні протягом року;

– продовжити тестування доповнень до чинної системи оцінювання рів-
ня злочинності і діяльності поліції, щоб зробити її більш об’єктивною.

Для досягнення поставлених завдань протягом вересня-жовтня було 
проведено соціологічне опитування 1600 респондентів у місті Львові відпо-
відно до спеціально розрахованої вибірки. Дослідження  проводилося  мето-
дом особистого (face-to-face)  інтерв’ю.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ

Опитування жителів Львівської області
Обсяг вибіркової сукупності становить 1600 респондентів – жителів 

Львівської області старше 16 років. Вибірка кластерна комбінована – імо-
вірнісна на першому (відбір населених пунктів) і другому (відбір початко-
вих точок для маршрутного опитування) щаблях і квотна на третьому ща-
блі – етапі відбору респондентів.

Опитування проводилося за маршрутною вибіркою за місцем проживан-
ня респондентів. На першому етапі вибірка була пропорційно стратифікована 
за типами населених пунктів (міста та смт, села) і адміністративними района-
ми обласного центру, після чого було проведено рандомізований відбір клас-
терів (населених пунктів) для опитування. На другому етапі випадковим чи-
ном було відібрано адреси, які були початковими точками маршрутів для про-
ведення опитування. На останньому етапі організації вибірки (відбір респон-
дентів у домогосподарствах) використовувався квотний відбір респондентів за 
заданими соціально-демографічними характеристиками (стать, вікова група).

Статистичні помилки з імовірністю 95 % не перевищують:
2,5 % для показників, близьких до 50 %;
2,1 % для показників, близьких до 25 % чи 75 %;
1,5 % для показників, близьких до 10 % чи 90 %;
1,1 % для показників, близьких до 5 % чи 95 %;
0,5 % для показників, близьких до 1 % чи 99 %.1

1 Статистичні помилки без урахування дизайн-ефекту вибірки.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Параметри вибіркової сукупності загалом відображають модель гене-
ральної сукупності і відповідають вимогам репрезентативності, що дозво-
ляє поширити висновки дослідження на всіх жителів Львівської області 
старше 16 років.

ВИСНОВКИ
• Дослідження 2015 року дозволяє констатувати значне зростання 

довіри населення до поліції на Львівщині, яке складається з оцінки дій по-
ліції в регіоні та очікувань громадян від реформ. Так, кількість тих, що до-
віряють поліції зросла з 19,1 % до 40,3%. Слід відзначити, що зростання 
відбулось за рахунок тих, що раніше не довіряли – їх кількість зменшилась 
з 70,0% до 46,0%. 

• За минулий рік кількість контактів з міліцією (поліцією) з різних 
причин зменшилась. Якщо в 2014 році в контакт вступав кожен п’ятий 
мешканець Львівської області (20,3 %), то в 2015 – 17,7 %. Збільшилась до 
87,8% кількість тих, хто протягом останнього року не мали нагоди спілку-
ватися з (поліцією) міліцією. Найчастішими причинами спілкування з мі-
ліцією (поліцією) були: оформлення документів (16,5 %), респондент, його 
родичі або знайомі стали жертвами злочину (24, 5%), надання респонден-
том свідчень (20,5%)

• Можна також відзначити серйозні позитивні зміни в задоволеності 
громадян від роботи міліції (поліції). Так, зросла кількість громадян, які вка-
зують, що правоохоронці уважно вислухали їх (з 63,5 % у 2014 до 82,0% у 
2015). Якщо в 2014 менше половини громадян оцінили дії співробітників мі-
ліції (поліції) як оперативні, в 2015 їх кількість склала 55,1%. Кількість рес-
пондентів, що зазначили, що працівники міліції (поліції) поставилися до них 
із повагою, в 2015 році сягнула 74,8 %. Вдвічі зменшилась кількість таких, 
яким поліція (міліція) натякала, що він повинен дати гроші або подарунок (з 
15,8 % до 8,7%). Кількість опитаних, які зазначили, що під час спілкування з 
міліцією до них було застосовано силу, коли це не було потрібно залишилась 
практично незмінною на рівні 4,0%.

• Порівнюючи відповіді жителів Львова та області щодо сприйнят-
тя криміногенної ситуації у населеному пункті проживання, слід зазначи-
ти, що всіх хвилює поширення правопорушень, скоєних в нетверезому ста-
ні (Львів – 88,1 % опитаних вважають, що така проблема є; Львівська об-
ласть – 81,4 %) та перевищення швидкості автотранспортом (Львів – 89,2 %; 
область – 70,7 %). Разом з тим, львів’яни більшою мірою занепокоєні поши-
ренням крадіжок з квартир (87,7 %) та керуванням автомобілем у нетверезо-
му стані (87,6 %). А от жителів області більше хвилюють хуліганство (74,2 
%) та порушення тиші у нічний час (64,8 %). 
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• Цього року жителі Львова в цілому вказують на більшу поширеність 
тих чи інших правопорушень, ніж у 2014 році. При цьому жителі області на-
впаки зазначають їх зменшення майже вдвічі. 

• Найбільша стурбованість майже усіма запропонованими видами 
правопорушень характерна для Старосамбірського, Миколаївського та Чер-
воноградського районів. Найменше переймаються правопорушеннями жите-
лі Сокальського, Мостиського та Пустомитівського районів.

• Відчуття безпеки у різних локаціях жителями як Львова, так і Львів-
щини переважно є схожими. Найбезпечнішим є власне помешкання, а най-
більше відчуття небезпеки – в іншому районі. Водночас не можна не від-
значити, що інший район викликає почуття небезпеки у практично третини 
мешканців Львова, тоді як в області таких – кожний восьмий. 

• Найбільше респондентів, які почуваються в небезпеці у своїй квар-
тирі або будинку – у Миколаївському (8,9 %) та Самбірському районах (7,6 
%). У своєму під’їзді, подвір’ї та своєму районі найбільшу небезпеку від-
чувають жителі цих же районів. А от найбільш безпечно у власному районі 
почувають себе жителі Кам’янка-Бузького (100 %), Яворівського (100 %), 
Городецького (98,3 %), Жовківського (97,7 %) та Старосамбірського (96,4 
%) районів.

• Відслідковуючи динаміку змін за рік, можна зазначити, що збіль-
шився відсоток львів’ян, які почуваються небезпечно у нічний час (після 
22.00) – з 48,2 % у 2014 році до 59 % цього року.  Разом з тим рівень відчут-
тя небезпеки у жителів області майже не змінився. 

• У вечірній час (17.00–22.00) найбільш небезпечно себе почувають 
ті, хто мешкає також у Миколаївському районі (30,4 %), а також Стрийсько-
му (18,9 %) і Жидачівському (17,9 %). У нічний час (після 22.00) найбіль-
ше почуття небезпеки притаманне тим же самим районам: Миколаївському 
(61,6 %), Жидачівському (57,1 %), проте воно зростає у 2-3 рази. Також у цей 
час доби небезпеку відчувають більше половини жителів Червоноградсько-
му району (65,8 %).

• Щодо побоювань стати жертвою злочину львів’яни більше, ніж 
жителі області побоюються крадіжки автомобіля або крадіжки з автомо-
біля, бути пограбованим на вулиці та загалом стати жертвою будь-якого 
злочину.  У порівнянні із 2014 роком серед жителів Львова у цьому році 
дещо зросли побоювання по кожному виду запропонованих злочинів. Ра-
зом з тим мешканці області трохи більше стали боятися стати жертвою 
ДТП (збільшення на 11,6 %) та жертвою насильства (збільшення на 6,1 %), 
а менше стати жертвою образи на вулиці або в громадському місці (змен-
шення на 8,1 %). 

• Серед злочинів, жертвами яких найбільше побоюються стати в об-
ласті, лідирують ДТП (більше всього  це поширене у Жовківському (100% 
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опитаних), Сокальському (100%) та Городоцькому районах (96,4 %). На дру-
гому місці – будь-який злочин – цього побоюються найбільше також у Жов-
ківському (100 %) та Городоцькому районах (87,5%), а також у Червоноград-
ському (95,9 %). 

• Спілкування з поліцією оцінили вище загалом жителі Львова, 
ніж жителі Львівської області – серед львів’ян на 3 % більше задоволених 
(56,3%). В той же час, прогрес по деяких показниках в області вражає. Так, 
зазначили, що їх уважно вислухали, 79,7 % львів’ян (+9,6%) і 59,8 % жите-
лів Львівської області (+23,3%). Назвали дії міліції (поліції) оперативними 
54,7 % (+14,5%) львів’ян і 55,5 % (+17,3%) жителів області. Слід зазначити, 
що в 2015 міліціонери (поліцейські) ріже пояснювали, що роблять і чому у 
Львові (49,2%), але на 16,9% частіше у Львівській області (63,9%).

• Важливими даними є те, що поліцейські поставилися з повагою до 
71,9% містян (-3,9%) і 49 % жителів області (+27,0%). Неможливо не помі-
тити значний прогрес, якого досягли по цьому показнику саме поліцейські у 
Львівський області. 

• Дослідження показало, що за рік зросла задоволеність роботою 
всіх без винятку правоохоронних служб. Найбільше зросла задоволеність 
патрульно-постовою службою (на 12,5%) та роботою дільничних (на 8,3%). 
В той же час, можна відзначити, що відсоток незадоволених робою більшос-
ті служб (окрім чергових частин, ППС та нової патрульної служби) все ще 
більший за відсоток задоволених. 

• Допомагати затримувати злочинців, брати участь в активній фазі 
припинення злочину готові 47,8 % зі всіх опитаних. Це на 6,8% вище ніж ми-
нулого року, що демонструє позитивну динаміку. При цьому кількість таких, 
що погодились би брати участь у патрулюванні вулиць разом із працівника-
ми міліції (поліції) зменшилась з 29 % до 21,3 %. 

• Значно зросла підтримка (з 67,0 % до 81,0 %), на яку можуть роз-
раховувати львівські поліцейські у тому випадку, якщо люди будуть знати 
про підозрілих осіб або підозрілу ситуацію в певному місці або на певній 
території.   

• Натомість зменшилась кількість громадян, що згодні збирати та на-
давати працівникам поліції інформацію, яка має значення у забезпеченні гро-
мадського порядку та законності - з 31,0 % до 22,6%. 

• За рік громадяни утвердились у думці, що саме вони повинні контр-
олювати міліцію (поліцію). Так, відсоток тих, хто вважає, що міліція (полі-
ція) повинна звітувати перед громадою, збільшився з 73 % до 75,6 %; тих, 
хто вважає, що оцінювання діяльності поліції повинне здійснюватися з ура-
хуванням результатів опитувань населення, з 31 % до 47,3 %; і нарешті тих, 
хто вважає, що громада повинна брати участь у призначенні на певні посади 
в поліції з 25 % до 30,3 %.
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• Опитування свідчить, що мешканці Львівської області, як і рік тому, 
масово підтримують реформування органів внутрішніх справ – 90,4 % рес-
пондентів назвали це актуальним або радше актуальним заходом.

• Населення Львівщини готове допомагати міліції (національній полі-
ції) у багатьох питаннях: повідомити про злочин, що готується (84,1 %); по-
відомити про злочин, що скоєно (88 %); повідомити про підозрілу особу або 
ситуацію (81 %); виступати в ролі свідка чи понятого (70,3 %); і навіть до-
помагати затримувати злочинців (47,8 %). При цьому, львів’яни є більш ак-
тивними в цих питаннях, ніж жителі області, що може пояснюватись впрова-
дженням у м. Львові реформи патрульної служби та високим кредитом дові-
ри до новоявлених поліцейських.

• Результати дослідження показали, наскільки оптимістично громадя-
ни оцінюють нову поліцію, її взаємодію з місцевою громадою і місцевою 
владою. Так, ще більше мешканців Львівщини відзначають, що поліцію під-
тримує місцева влада (72,9 % у 2015-му проти 68,2 % у 2014-му році) та дер-
жавна влада (76,6 % проти 64,8 %). Майже вдвічі збільшилась кількість тих, 
хто вважає, що поліцію підтримує місцева громада (з 24,1 % у 2014 до 40,9 % 
у 2015 році); що поліція поважає права людини (з 23,6 % до 43,8 %); що пра-
цівники поліції не підтримують корупцію (з 8,2 % до 18,3 %).

• Думки населення Львівщини щодо більшості конкретних кроків у 
подальшому реформуванні міліції (поліції) майже не змінилися. Найбільш 
очікуваними населенням є більша оперативність (81,3 %); перетворення з 
карального органу на сервісний, який обслуговуватиме інтереси громадян 
(81,4 %); покращення ставлення до людей, рівня їх толерантності та культу-
ри під час спілкування з громадянами (80,7 %).

1. ДОВІРА

Саме довіра населення була обрана як один з ключових показників ефек-
тивності діяльності у новому законі про діяльність поліції.  Тому найпершим 
завданням дослідження стало вивчення того, наскільки населення Львівщи-
ни довіряє сьогодні працівникам (міліції) поліції.

Результати дослідження 2014 року виявилися невтішними – 70,8 % 
опитаних не довіряли міліції тією чи іншою мірою та тільки 19,1 % опита-
них відповіли, що довіряли міліції. Дослідження 2015 року дозволяє кон-
статувати значне зростання довіри, яке складається з оцінки дій міліції (по-
ліції) в регіоні та очікувань громадян від реформ. Так, кількість тих, хто до-
віряє поліції зросла з 19,1 % до 40,3%. Слід відзначити, що зростання від-
булось за рахунок тих, хто раніше не довіряв – їх кількість зменшилась з 
70,0% до 46,0%. 
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Таблиця 1.1
Рівень довіри населення до міліції (поліції)

Львівщини (у % до тих, хто відповів)
Рівень довіри 2014 2015

Не довіряю зовсім 33,6 13,1
Радше не довіряю 37,2 32,9
Радше довіряю 17,2 37,3
Довіряю повною мірою 1,9 3,0
Важко відповісти 10,1 13,8

Довіра до міліції (поліції) все ще залишається пов’язаною з віком рес-
пондентів. Так, найбільше тих, хто довіряє міліції (поліції), як й у 2014 році 
– серед наймолодших (16-19 років) – 50,1 %. Але в той же час слід відзначи-
ти, що найбільше зростання тих, хто довіряє, відбулося серед осіб віком від 
20 до 29 років – з 18,9% у 2014 до 42,5% у 2015.

Таблиця 1.2
Аналіз довіри до міліції (поліції) залежно від віку респондентів

(у % до тих, хто відповів)

2014 2015
16-19 років 33,7 50,1
20-29 років 18,9 42,5
30-39 років 16,4 39,6
40-49 років 16,8 34,5
50-59 років 14,8 39,2
60 років та більше 22,5 41,3

Особливий прогрес довіри слід відзначити серед людей, які мають осві-
ту. Так, в 2014 довіра до міліції була значною серед людей, які мають низький 
освітній рівень. В 2015 ситуація кардинально змінилась – більше стали довіря-
ти ті, хто мають вищу освіту (45,9 %). І взагалі, чим вище освітній рівень рес-
пондента, тим більше він довіряє міліції (поліції) (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Аналіз довіри до міліції (поліції) 

залежно від рівня освіти респондентів (у % до тих, хто відповів)
Рівень освіти 2014 2015

Навчальна, неповна середня 33,3 39,1
Середня, середня спеціальна 16,5 37,4
Неповна вища, вища 21,4 45,9
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Результати опитування демонструють також певну зміну того, як впливав 
досвід спілкування респондентів на їхнє ставлення до міліції (поліції) (табл. 4). 
Хоча, як і в 2014 році найбільше не довіряють міліції (поліції) ті, хто перебу-
вав там у якості підозрюваного (100 %) серед тих, хто намагався повідомити 
про ДТП та намагався повідомити про необхідність надання медичної допомоги 
відбулись серйозні зміни. Так, кількість довіряючих серед тих, хто повідомляв 
про ДТП, зросла практично втричі (до 14,3%), а тих, хто повідомляв про необ-
хідність надання медичної допомоги – вчетверо (до 40,0%). Також  значно зрос-
ла довіра серед тих, хто ставав жертвою злочину, оформляв документи, звертав-
ся за порадою та навіть був зупинений міліцією (поліцією) на вулиці. З іншого 
боку, якщо раніше більше за інших довіряли ті, кого запрошували до райвідділу 
(42,8 %), то сьогодні їх кількість значно зменшилась (до 25,0%).

Таблиця 1.4
Аналіз довіри до міліції (поліції)

залежно від досвіду спілкування з нею (у % до тих, хто відповів)
2014 2015

У якості жертви злочину 13,9 44,9
У якості підозрюваного – –
За потребою оформити документи  26,8 33,3
Повідомлення про ДТП 4,8 14,3
Повідомлення про необхідність надання 
медичної допомоги

9,1 40,0

Міліція зупинила на вулиці 13,0 26,6
Міліція приходила додому 17,9 34,8
Був у міліції та надавав свідчення 17,4 24,4
Запрошували до райвідділу 42,8 25,0
Повідомлення про підозрілу людину 18,4 12,5
Звертався, щоб отримати допомогу та пораду 28,4 57,6
Контактів не було 19,1 40,0

Також було проаналізовано залежність довіри до міліції (поліції) від 
джерел, з яких респонденти отримують інформацію про її діяльність. Слід 
відзначити значний прогрес в довірі тих, хто мав особистий досвід спілку-
вання та спостерігав за діями працівників без втручання, щоб отримати ін-
формацію про діяльність. Якщо в 2014 році доля тих, що довіряють мілі-
ції серед респондентів цих категорій складала 17 %, то в 2015 – 42,5 % до-
віряє серед тих, хто мав особистий досвід звернення, та 39,1% – серед тих, 
хто спостерігав.
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Таблиця 1.5
Аналіз довіри до міліції (поліції) залежно від

джерел отримання інформації про її діяльність (у % до тих, хто відповів)
2014 2015

Особистий досвід звернення до міліції 17, 4 42,5
Особисті спостереження за діями працівників 
міліції без прямого контакту

17,3 39,1

Особистий досвід роботи в правоохоронних 
органах 

38,1 50,1

Історії з життя знайомих та родичів 17,8 36,4
Кінофільми, серіали про міліцію 20,0 42,0
Телепередачі на кримінальну тематику 19,7 37,9
Офіційна інформація, надана органами 
правопорядку

12,1 39,7

Неформальне спілкування з працівниками 
міліції 

18,5 40,9

Новини в журналах та газетах 22,5 37,9
Новини по радіо 26,3 43,8
Новини в Інтернет 23,1 44,1
Новини по ТБ 19,3 40,2

2. КОНТАКТИ З ПОЛІЦІЄЮ (МІЛІЦІЄЮ)
ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЇЇ РОБОТОЮ
В ході дослідження було вивчено, як часто жителі Львівщини контакту-

вали з (міліцією) поліцією протягом останніх 12 місяців та з яких причин. Це 
є важливим показником того, наскільки (міліція) поліція співпрацює з грома-
дою. Нажаль, дані показали, що за минулий рік кількість контактів з міліці-
єю (поліцією) з різних причин зменшилась. Якщо в 2014 році в контакт всту-
пав кожен п’ятий мешканець Львівської області (20,3 %), то в 2015 – 17,7 %. 
Збільшилась до 87,8% кількість тих, хто протягом останнього року не мав 
нагоди спілкуватися з міліцією (поліцією). Найчастішими причинами спіл-
кування з міліцією (поліцією) були: оформлення документів (16,5 %); рес-
пондент, його родичі або знайомі стали жертвами злочину (24, 5%); надання 
респондентом свідчень (20,5%) (табл. 2.1). 

В той же час відбулось зменшення респондентів, що звертались до мі-
ліції (поліції) задля оформлення документів (- 9%); кількості громадян, яких 
міліція (поліція) зупинила на вулиці (- 5,3%). Також зменшилась кількість 
тих, хто повідомляв міліцію (поліцію) про злочин (- 4,7 %).
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Таблиця 2.1
Кількість опитаних,

що контактували з міліцією (поліцією)

Причини
% тих, що 

контактували
у 2014

% тих, що 
контактували

у 2015

Ви, Ваші родичі або знайомі стали 
жертвою злочину

24,5 % 24,5%

Ви, Ваші родичі або знайомі були 
підозрювані у злочині

4,3 % 0,5%

Необхідність оформити якісь 
документи

25,5 % 16,5%

Ви повідомляли про дорожню 
пригоду

6,5 % 3,5%

Ви повідомляли про необхідність 
надання медичної допомоги

3,4 % 2,5%

Міліція зупинила Вас на вулиці 16,8 % 11,5%

До Вас приходили додому 
працівники міліції

12,1 % 11,5%

Ви надавали свідчення 21,4 % 20,5%

Вас запрошували до райвідділу 
працівники міліції

4,3 % 6,0%

Ви повідомляли про сигналізацію, 
що спрацювала

0,6 % 1,0%

Ви повідомляли про злочин 15,2 % 10,5%

Ви повідомляли про підозрілу 
людину 

1,2 % 4,0%

Ви скаржились на шум або гучну 
музику

2,8 % 5,5%

Ви звернулись, щоб отримати 
допомогу або пораду

13,0 % 13,0%

Інше 9,3 % 10,0%
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Незважаючи на те, що явної залежності між контактами з міліцією (по-
ліцією) та віком респондентів не було виявлено, дані дослідження засвідчу-
ють, що як й у 2014 році, найчастіше такі контакти протягом останніх 12 мі-
сяців траплялися у вікової категорії 30-39 років (14,0 %), а найрідше у тих, 
кому за 60 (9,9 %) (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Частота контактів з міліцією (поліцією) протягом
останнього року залежно від віку респондентів

(у % до тих, хто відповів)

Структура причин контактування серед різних вікових груп практично 
не змінилася. Так, молодь віком 16-19 років частіше стикалася з міліцією 
(поліцією) через оформлення документів (найімовірніше, мається на увазі 
паспорт). Респонденти віком від 20 до 29 – через те, що стали жертвою зло-
чину. Від 30 до 49 років - через надання свідчень та необхідність оформ-
лення документів. Серед людей старшого віку більше тих, хто ставав жерт-
вою злочину або звертався до міліції (поліції), щоб повідомити про скоє-
ний злочин.

Спілкування з львівською міліцією (поліцією) в 2015 році залишило за-
доволеними трохи більше половини мешканців Львівщини (54,7 %). Цей по-
казник зріс протягом року практично на 20%. Кількість незадоволених спіл-
куванням зменшилась, але також залишається високою - 42, 3 %.
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Таблиця 2.2
Рівень задоволеності  громадян

від спілкування з міліцією (поліцією) (у % до тих, хто відповів)

2014 2015 Різниця

Не задоволений 31,4 25,8 – 5,6

Радше не задоволений 24,8 16,5 – 8,3

Радше задоволений 23,3 32,5 + 9,2

Задоволений 11,8 22,2 + 10,4

Оцінюючи те, як поводилися працівники міліції (поліції) в ході спілку-
вання з громадянами, можна також відзначити серйозні позитивні зміни. Так, 
зросла кількість громадян, які вказують, що правоохоронці уважно вислуха-
ли їх (з 63,5 % у 2014 до 82,0% у 2015). Якщо в 2014 менше половини грома-
дян оцінили дії співробітників міліції як оперативні, в 2015 їх кількість скла-
ла 55,1%. Для 59,0% респондентів міліціонери (поліцейські) пояснили, що 
саме вони роблять і чому. Більше половини респондентів в 2014 зазначили, 
що працівники міліції поставилися до них із повагою (58,8%). В 2015 році 
кількість таких сягнула 74,8 % (Таб. 2.3). Вдвічі зменшилась кількість таких, 
яким поліція (міліція) натякала, що він повинен дати гроші або подарунок (з 
15,8 % до 8,7%). Кількість опитаних, які зазначили, що під час спілкування з 
міліцією (поліцією) до них було застосовано силу, коли це не було потрібно, 
залишилась практично незмінною на рівні 4,0%.

Таблиця 2.3
Поводження працівників міліції (поліції), з якими спілкувалися 

громадяни протягом 12 останніх місяців (у % до тих, хто відповів)

2014 2015 Різниця

Уважно вислухали мене 63,5 82,0 + 18,5

Діяли оперативно 38,9 55,1 + 16,2

Пояснили що роблять та чому 50,5 59,0 + 8,5

Ставились з повагою 58,8 74,8 + 16,0

Підштовхували або натякали,
що респондент повинен дати
гроші або подарунки

15,8 8,7 – 7,1

Застосували силу, коли це
не було потрібне

3,7 4,0 – 0,3
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Загалом жителі Львова оцінили спілкування з міліцією (поліцією) вище, 
ніж жителі Львівської області – серед львів’ян на 3 % більше задоволених 
таким спілкуванням (56,3%). В той же час прогрес по деяких показниках 
в області вражає. Так, зазначили, що їх уважно вислухали, 79,7 % львів’ян 
(+9,6%) і 59,8 % жителів Львівської області (23,3%) (Таб. 2.4). Назвали дії 
поліції оперативними 54,7 % (+14,5%) львів’ян і 55,5 % (+17,3%) жителів об-
ласті.  При цьому в 2015 поліцейські ріже пояснювали, що роблять і чому у 
Львові (49,2%), але на 16,9% частіше у Львівській області (63,9%).

Важливими даними є те, що поліцейські поставилися з повагою до 71,9 
% містян (– 3,9%) і 49 % жителів області (+27,0%) (рис. 11). Неможливо не 
помітити значний прогрес, якого досягли по цьому показнику саме поліцей-
ські в області. 

Випадки хабарництва частіше траплялися в області, ніж у Львові. Фак-
ти надмірного застосування сили є проблемою, яка не дуже розповсюджена 
як області, так й в обласному центрі. 

Таблиця 2.4
Поводження працівників міліції (поліції), з якими спілкувалися 

громадяни протягом 12 останніх місяців в у місті та області (у %)

Львів Львівська 
область

Я залишився(-лася) повнiстю задоволений(-а) 56,3 53,9

Працiвники мiлiцiї уважно вислухали мене 79,7 83,1

Працiвники мiлiцiї дiяли оперативно 54,7 55,5

Міліціонери пояснили,
що вони роблять та чому

49,2 63,9

Працівники міліції
ставились до мене з повагою

71,9 76,1

Працівники міліції підштовхували,
або натякали, що я повинен дати хабаря

6,2 10,0

Міліція застосувала силу,
коли це не було потрібне

4,5 3,8

Дослідження показало, що за рік зросла задоволеність роботою всіх без 
винятку правоохоронних служб. Найбільше зросла задоволеність патрульно-
постовою службою (на 12,5%) та роботою дільничних (на 8,3%). В той же 
час, можна відзначити, що відсоток незадоволених роботою більшості служб 
(окрім чергових частин, ППС та нової патрульної служби) все ще більший за 
відсоток задоволених. 
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Таблиця 2.5
Задоволеність громадян роботою

різних служб міліції (поліції) (у % до тих, хто відповів)

Рік Важко
відповісти Задоволений Не

задоволений

Чергова частина
2014 47,2 20,5 32,3

2015 50,3 27,7 (+7,2) 22,0

Дорожня міліція 
2014 44,9 13,3 41,8

2015 51,4 18,4 (+5,1) 30,4

Дільничний
2014 40,6 19,4 40

2015 40,6 27,7 (+ 8,3) 31,6

Патрульно-постова 
служба

2014 46,8 19,7 33,5

2015 40,5 32,2 (+ 12,5) 27,2

Слідчі
2014 62,6 7,7 29,7

2015 60,3 11,7 (+4,0) 28,0

Кримінальний
блок

2014 64,0 7,0 29,0

2015 63,9 10,9 (+3,9) 25,2

Нова патрульна
поліція

2015 8,9 81,0 10,1

Задоволеність діяльністю різних служб міліції (поліції) помітно зросла 
як в місті, так і в області. І якщо в такий службі як чергові частини, це зрос-
тання незначне для міста (+ 3,2 %), то в області воно більш помітне (+8,9%). 
Найбільш вражаюче зростання задоволеності містян помітно при оцінці ді-
яльності патрульної служби (+ 25,3 %). Для жителів області найбільш плідно 
працювали дільничні інспектори (+ 9,7%).

Нажаль, незважаючи на явний позитивний тренд у відношення міліції 
(поліції) та населення в 2015 році, слід відзначити, що значна кількість рес-
пондентів досі не знає, чим саме займається та або інша служба та не в змо-
зі оцінити її діяльність. Особливо це помітно в області. 

Також слід зазначити, високу задоволеність жителів міста Львів робо-
тою нової патрульної поліції. Так, 81,7 % респондентів вказали, що вони за-
доволені роботою цього підрозділу. 
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Таблиця 2.6

Задоволеність громадян роботою різних служб міліції (поліції)
залежно від місця проживання (у % до тих, хто відповів)

Чергова 
частина ДАІ

Дільничні 
інспек-

тори
ППС Слідчі

органи
Кримі-

нальний
розшук

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л
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ів

Ль
ві
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м
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м
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ьк
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об
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м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

м
. Л

ьв
ів

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

л.

Важко
відповісти 40,4 54,6 36,1 58,0 37,2 42,1 14,2 52,0 37,0 70,5 42,9 33,3

Повністю
та радше

задоволені
31,9 25,8 22,4 16,6 28,6 27,4 57,9 21,1 18,3 8,9 16,1 8,6

3. ПОШИРЕНІСТЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ТА ПОЧУТТЯ БЕЗПЕКИ

Важливим для оцінки діяльності міліції (поліції) були питання, пов’язані 
з оцінкою криміногенної ситуації. Саме ці питання можуть бути альтернати-
вою існуючим показникам діяльності і демонструвати, наскільки поширени-
ми є ті чи інші правопорушення, та окреслювати побоювання стати жертвою 
злочину (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
Думка громадян про поширеність правопорушень 

(у % до тих, хто відповів)

№
з/п

Види
правопорушень

Проблеми немає Проблема існує

2014 2015 2014 2015

1 Кишенькові крадіжки 40,8 31,5 44,5 60,0

2 Квартирні крадіжки 32,8 23,0 56,6 71,2

3 Крадіжки авто 42,7 38,4 33,0 37,9

4 Крадіжки з авто 36,1 32,1 32,6 40,4

5 Пограбування, розбійні 
напади

49,6 43,7 34,9 47,0

6 Злочини, пов’язані з 
наркотиками

41,3 33,2 39,0 46,1

7 Керування транспортом у 
нетверезому стані

15,4 10,3 71,2 75,1

8 Правопорушення в 
нетверезому стані

13,6 10,5 76,4 67,0

9 Порушення тиші у вечірній час 23,8 29,4 67,6 67,0

10 Хуліганство 23,2 18,3 68,7 76,4

11 Неліцензована торгівля 26,7 29,9 42,3 35,9

12 Перевищення швидкості 
керування автотранспортом

16,6 13,3 74,8 76,4

13 Корупція в міліції 17,1 11,7 45,3 51,5

14 Незаконні насильницькі дії 
працівників міліції

27,8 19,5 24,4 29,1

Як й рік тому, усі запропоновані в дослідженні правопорушення турбу-
ють значну частину жителів Львова та області. Згідно з результатами опи-
тування, громадян дуже непокоять в першу чергу «хуліганство» та «переви-
щення швидкості керування автотранспортом» – на це вказали 76,4 % опи-
таних. Дві третини опитаних також вказали на розповсюдженість керування 
транспортом у нетверезому стані – 75,1 %. Слід відзначити також те, що про-
тягом року зросла кількість громадян, занепокоєних розповсюдженістю ки-
шенькових (60,0%) та квартирних (71,2 %) крадіжок. Взагалі, за рік, респон-
дентів, що вважають розповсюдженими запропоновані види правопорушень, 
додалось по кожному з видів.    
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Рис. 3.1 Думка громадян про поширеність правопорушень 
(у % до тих, хто відповів)

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)

2014 рік          2015 рік

Незаконні насильницькі дії 
працівників міліції

Корупція в міліції

Перевищення швидкості 
керування автотранспортом

Неліцензована торгівля

Хуліганство

Порушення тиші у вечірній 
час

Правопорушення в 
нетверезому стані

Керування транспортом у 
нетверезому стані

Злочини, пов’язані з 
наркотиками

Пограбування, розбійні 
напади

Крадіжки з авто

Крадіжки авто

Квартирні крадіжки

Кишенькові крадіжки

24,4        29,1

      45,3                    51,5

               74,9                                    76,4

     42,3               35,9

             68,7                                   76,4

             67,6                                 67

               76,4                                    67

              71,2                                  75,1

      39                   46,1

    34,9                 47

    35,6             40,4

    33               37,9

          56,6                             71,2

      44,5                        60



396

Порівнюючи відповіді жителів Львова та області щодо сприйняття кри-
міногенної ситуації у населеному пункті проживання, слід зазначити, що і 
тих, і тих більш за все хвилює поширення правопорушень, скоєних в нетве-
резому стані (Львів – 88,1 % опитаних вважають, що така проблема є; Львів-
ська область – 81,4 %) та перевищення швидкості автотранспортом (Львів 
– 89,2 %; область – 70,7 %). Разом з тим, львів’яни більшою мірою занепо-
коєні поширенням крадіжок з квартир (87,7 %) та керуванням автомобілем у 
нетверезому стані (87,6 %). А от жителів області більше хвилюють хуліган-
ство (74,2 %) та порушення тиші у нічний час (64,8 %).

Порівняння думки жителів обласного центра і області щодо поширенос-
ті інших проблем показує, що львів’яни майже у 2 рази частіше схильні вка-
зувати на наявність тих чи інших проблем, ніж жителі області. Це стосуєть-
ся і пограбувань, розбійних нападів (Львів – 70,1 %, область – 36,9 %), і кра-
діжок автомобіля (Львів – 62,8 %, область – 26,9 %), і крадіжок речей з авто-
мобіля (Львів – 65,9 %, область – 29,1 %), і не ліцензованої торгівлі (Львів 
– 54,2 %, область – 27,9 %) тощо. 

Важливим є і те, що у 2015 році жителі Львова в цілому вказують на 
більшу поширеність тих чи інших правопорушень, ніж у 2014 році. При цьо-
му жителі області навпаки зазначають їх зменшення майже у два рази.

Помінялася думка жителів Львова і області і щодо незаконного насиль-
ства з боку працівників міліції (поліції). У 2014 році на думку населення, 
більшою мірою воно було представлене в області - так вважали 67,4 % опи-
таних жителів. Наразі ж цей показник зменшився до 22,4 %. Разом з тим від-
соток жителів Львова, хто вважає, що насильство з боку міліції (поліції) по-
ширене, навпаки збільшився з 36,5 до 44,4 % опитаних. 
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Таблиця 3.2
Порівняння думки жителів Львова та області про поширеність 

правопорушень (у % до тих, хто відповів, що такі проблеми існують)

Львів
Злочин

Львівська область

2014 2015 2014 2015

67,0 85,6 Кишенькові крадіжки 67,8 48,8

68,9 87,7 Крадіжки з квартир 68,9 63,9

45,4 62,8 Крадіжки авто 45,4 26,9

52,8 65,9 Крадіжки речей з авто 52,8 29,1

48,3 70,1 Пограбування, розбійні напади 48,0 36,9

54,8 70,8 Злочини, пов’язані з 
наркотиками 54,8 35,2

83,7 87,6 Керування в нетверезому стані 83,7 69,6

87,2 88,1 Правопорушення, скоєні 
в нетверезому стані 87,2 81,4

76,0 81,4 Хуліганство 78,2 74,2

58,0 54,2 Неліцензована торгівля 76,0 27,9

83,7 89,2 Перевищення швидкості 58,0 70,7

67,4 72,6 Корупція в міліції 83,7 42,2

36,5 44,4 Незаконне насильство з боку 
працівників міліції 67,4 22,4

78,2 71,8 Порушення тиші у нічний час 35,9 64,8

– 65,4 Насильницькі злочини – 34

Аналізуючи поширеність правопорушень очима жителів різних райо-
нів Львівщини, слід зазначити, що найбільша стурбованість майже усіма 
проблемами характерна для Старосамбірського, Миколаївського та Черво-
ноградського районів. Найменше переймаються правопорушеннями жителі 
Сокальського, Мостиського та Пустомитівського районів (Табл.3.3).

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)
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Таблиця 3.3
Поширеність різних правопорушень очима жителів

районів Львівщини (у % до тих, хто вважає, що такі проблеми існують)

Го
ро

до
ць

ки
й

Д
ро

го
би

ць
ки

й

Ж
ид

ач
ів

сь
ки

й

Ж
ов

кі
вс

ьк
ий

Зо
ло

чі
вс

ьк
ий

Насильницькi злочини 25,0 30,1 89,3 11,6 24,8

Злочини, пов`язанi з наркотиками 14,3 38,5 42,9 32,6 20,8

Кишеньковi крадiжки 28,6 35,0 87,5 30,2 40,6

Крадiжки з квартир 67,9 56,6 87,5 51,2 43,6

Крадiжки автомобiлiв 12,5 13,3 37,5 14,0 15,8

Крадiжки речей з автомобiлiв 10,7 14,7 26,8 18,6 32,7

Грабежi, розбiйнi напади 19,6 32,2 46,4 2,3 14,85

Керування транспортом
у нетверезому станi 67,9 47,6 71,4 69,7 73,3

Правопорушення у станi 
алкогольного сп’яніння 89,3 72,7 89,3 69,7 90,1

Хуліганство 87,5 66,9 98,2 51,2 94,1

Порушення тишi у вечiрнiй
та нiчний час 89,3 39,9 98,2 48,8 58,4

Перевищення швидкостi 
автотранспортом 80,4 46,9 82,1 83,7 82,2

Корупцiя в мiлiцiї 28,6 35,7 7,1 37,2 44,6

Незаконнi насильницькi дiї 
працiвникiв мiлiцiї 10,7 9,8 5,4 11,6 19,8
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Таблиця 3.3 (продовження)
Поширеність різних правопорушень очима жителів

районів Львівщини (у % до тих, хто вважає, що такі проблеми існують)
Ка

м
’я

нк
а-

Бу
зь

ки
й

М
ик

ол
аї

вс
ьк

ий

М
ос

ти
-с

ьк
ий

Пу
ст

ом
ит

ів
сь

ки
й

Са
м

бі
рс

ьк
ий

Со
ка

ль
-с

ьк
ий

Ст
ар

ос
ам

-б
ір

сь
ки

й

Ст
ри

йс
ьк

ий

Че
рв

он
ог

ра
дс

ьк
ий

Яв
ор

ів
сь

ки
й

10,7 93,7 2,4 10,3 24,4 2,4 46,4 35,6 42,5 8,5

32,1 69,6 7,3 1,7 29,6 7,1 28,6 36,6 100,0 15,5

82,1 88,4 4,8 3,5 50,9 4,8 96,4 50,5 94,5 26,8

96,3 96,4 33,3 48,3 59,1 61,9 89,3 64,4 100,0 25,4

0,0 58,0 4,7 8,6 40,5 2,4 75,0 28,7 39,7 21,1

10,7 44,6 4,8 6,9 44,0 4,8 71,4 47,5 34,3 23,9

0,0 91,1 2,38 8,6 50,9 0,0 21,4 22,77 100,0 29,58

57,1 93,8 64,3 74,1 70,4 61,9 96,4 59,4 95,89 54,9

100,0 96,4 66,7 77,6 85,5 71,4 100,0 67,3 95,9 57,8

60,7 91,1 64,3 37,9 82,4 59,5 100,0 63,4 61,6 67,6

60,7 92,0 78,6 72,4 57,9 45,2 96,4 43,6 74,0 69,0

42,9 89,3 54,8 77,6 62,9 47,6 96,4 71,3 97,3 56,3

64,3 47,3 9,5 19,0 59,1 2,4 89,3 43,6 93,2 28,2

42,9 27,7 7,1 15,5 46,5 0,00 96,4 27,7 19,2 5,6

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)
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Важливим показником діяльності міліції є відчуття населенням своєї 
безпеки. Слід відзначити, що найбільше респондентів, які почуваються в не-
безпеці у своїй квартирі або будинку – у Миколаївському (8,9 % почувають 
себе повністю або радше небезпечно) та Самбірському районах (7,6 %). У 
своєму під’їзді, подвір’ї та своєму районі найбільшу небезпеку відчувають 
жителі цих же районів.А от найбільш безпечно у власному районі почувають 
себе жителі Кам’янка-Бузького (100 % почувають себе повністю або радше 
безпечно), Яворівського (100 %), Городецького (98,3 %), Жовківського (97,7 
%) та Старосамбірського (96,4 %) районів. 

Що стосується почуття небезпеки у інших районах, то більше інших її від-
чувають ті, хто проживають у Золочівському (25,8 %), Миколаївському (22,3 %) 
та Мостиському (19,1 %) районах області. А от безпечніше всього інші райони 
для жителів Камянка-Бузького (100 % ) та Жовківського (97,7 %) районів.

Таблиця 3.4
Відчуття небезпеки жителями різних районів Львівщини (у % до тих, 

хто відповів, що почувається повністю або радше небезпечно)

В своїй 
квартирi 

(будинку)

У своєму 
пiд`їздi 

(подвiрї)
У своєму 
районi

В iнших 
районах

В громад-
ському 

транспортi

В своєму 
авто-

мобiлi

Городоцький 0 0 0 16,4 14,3 0

Дрогобицький 3,5 4,9 4,9 7,8 1,4 4,4

Жидачівський 5,4 3,6 5,4 9,1 23,2 25

Жовківський 2,3 0 2,3 0 7 0

Золочівський 3 5,1 6,9 25,7 9,9 14,3

Кам’янка-Бузький 0 0 0 0 0 0

Миколаївський 8,9 14,3 21,4 22,3 34,8 14,3

Пустомитівський 6,9 6,9 5,2 8,6 20,7 5

Самбірський 7,6 8,8 9,4 10,8 9,4 8,6

Сокальський 0 0 0 16,7 4,8 0

Старосамбірський 3,6 3,6 3,6 7,1 3,6 0

Стрийський 6,9 5 6,9 8,9 11,9 0

Червоноградський 0 0 11 9,6 2,8 0

Яворівський 0 0 0 5,6 7 0

Мостиський 2,4 2,4 4,8 19,1 26,8 16,7
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Дослідження також дозволило вивчити почуття безпеки жителів 
Львівщини. Загалом більшість жителів регіону почуваються у безпеці. Та-
кож слід відзначити, що протягом року почуття безпеки зросло по всіх за-
пропонованих в дослідженні локаціях, окрім «власна автівка». Так, якщо 
у 2014 року практично кожен четвертий відчував небезпеку, коли перебу-
вав в інших районах міста або області, то в 2015 цей показник зменшився 
до 19,6%. Незначно, але зменшились показники по громадянах які відчува-
ють небезпеку «в своєму районі» - на 4%; «в своему під’їзді, підвір’ї» - на 
2%.   Навіть кількість респондентів, які відчували небезпеку у власній до-
мівці, зменшилась на 2,3%. В той же час, слід звернути увагу, що було ви-
явлене незначне зростання кількості тих, що відчувають небезпеку у влас-
ній автівці (+2,0 %), що може вказувати на занепокоеність громадян ситу-
ацією на дорогах.

Рис. 3.2 Почуття безпеки жителів у різних локаціях
(у % до тих, хто відповів)

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)
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Таблиця 3.5

Відчуття безпеки респондентів у різних локаціях
(у % до тих, хто відповів)

№ 
з/п

Повністю
безпечно

Радше
безпечно

Радше
небезпечно

Повністю
небезпечно

Важко
сказати

1 У власній
квартирі,
хаті

54,5 39,9 4,6 0,8 0,3

2 У власному
під’їзді,
подвір’ї

42,7 49,3 6,4 1,1 0,5

3 У власному
районі

32,7 53,7 10,0 1,3 2,3

4 В інших
районах

21,1 45,8 17,3 2,3 13,6

5 У громад-
ському 
транспорті

24,0 53,1 15,7 1,4 5,8

6 У власній
автівці

30,1 53,5 7,8 0,8 7,8

Слід відзначити, що відчуття безпеки у різних локаціях жителями як 
Львова, так і Львівщини переважно є схожими. Найбезпечнішим є влас-
не помешкання, а найбільше відчуття небезпеки – в іншому районі. Вод-
ночас не можна не відзначити, що інший район викликає почуття небезпе-
ки у практично третини мешканців Львова, тоді як в області таких – кож-
ний восьмий (табл. 3.6). 

Порівнюючи почуття безпеки за роками, треба відмітити декілька змін. 
По-перше, зросла впевненість при находженні у власному автомобілі як у 
жителів Львова (з 52,7 у 2014 році до 82,9 % у 2015 році), так і у жителів об-
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ласті (з 75,1 до 83,9 %). По-друге, майже у два рази зросло відчуття небез-
пеки у львів’ян під час перебування у громадському транспорті – з 14,8 % у 
2014 до 28,3 % у 2015 році. По-третє, жителі області в цілому стали менше 
відчувати небезпеку у власному (з 14,5 % до 7%)  та інших районах прожи-
вання (з 21,3 % до 12,2 %).

Таблиця 3.6
Порівняння відчуття безпеки жителів Львова

та Львівської області в різних локаціях
(у % до тих, хто відповів)

Львів Львівська область

2014 2015 2014 2015

Без-
печно

Небез-
печно

Без-
печно

Небез-
печно

Без-
печно

Небез-
печно

Без-
печно

Небез-
печно

91,3 7,6 91,8 8,1 Квартира 93,2 6,2 95,5 6,0

84,9 12,1 86,0 13,4 Під’їзд,
подвір’я 90,1 8,6 94,6 5,0

81,2 17,1 78,4 21,0 Власний
район 83,0 14,5 90,0 7,0

60,8 31,3 57,5 36,3 Інший
район 67,6 21,3 71,0 12,2

67,5 14,8 69,7 28,3
Громад-

ський 
транспорт

79,7 14,8 80,2 12,2

52,7 8,4 82,9 13,9 Власне
авто 75,1 5,7 83,9 5,7
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Дослідження дозволило оцінити як протягом ріку змінилось відчуття 
жителями рівня безпеки в населеному пункті де вони проживають, залеж-
но від часу доби. Так, у вечірній час (17.00 – 22.00) відбувся зсув тих, що 
відчувають себе повністю безпечно у бік тих, що  відчувають «радше без-
печно» (табл. 3.7). Якщо в 2014 повністю безпечно себе почували 46,4% 
опитаних, то їх кількість в 2015 зменшилась до 35,3% (- 11,1%). В той же 
час доля тих, що почувають себе «радше небезпечно» в вечірній час зрос-
ла на 12,4 %. Частка тих, хто почувається в цей час у небезпеці, зменши-
лась з 15,5 % до 14,2 %.

Дещо інша ситуація стосовно почуття безпеки після 22.00. Кількість 
тих, що почуваються безпечно, протягом року зменшилась з 55,3 % до 
49,7% (- 5,6%).  Разом з тим зросла частка тих, що відчувають загрозу – з 
35,6 % до 39,9 %.

В той же час, слід відзначити, що доля тих, що почуваються повністю 
небезпечно зменшилась з 12,8 % до 5,5 % ( - 7,3%).

Таблиця 3.7
Почуття безпеки жителів у вечірній та нічний час

(у % до тих, хто відповів)

Повністю
безпечно

Радше
безпечно

Радше
небезпечно

Повністю
небезпечно

Важко
сказати

У вечірній час
(з 17.00

до 22.00)
35,3 49,5 13,1 1,1 1,1

У нічний час
(після 22.00) 15,7 34,0 34,4 5,5 10,4

Разом з тим, слід відзначити дещо більше відчуття безпеки серед жи-
телів Львівської області. Так, у вечірній час почуваються безпечно 88,1 %, 
мешканців області і 77 % львів’ян. (табл. 3.8). Після 22.00 кількість львів’ян, 
які відчувають небезпеку, зростає майже утричі – з 20,3 % до 59,0 %. Серед 
мешканців області цей процент менший – тільки 31,5 % опитаних відчува-
ють небезпеку у нічний час. 

Відслідковуючи динаміку змін за рік, можна зазначити, що збільшився 
відсоток львів’ян, які почуваються небезпечно у нічний час – з 48,2 % у 2014 
році до 59 % цього року.  Разом з тим рівень відчуття небезпеки у жителів об-
ласті майже не змінився. 
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Таблиця 3.8 
Почуття безпеки жителів Львова та області

у вечірній та нічний час (у % до тих, хто відповів)

Львів

Час доби

Львівська область

2014 2015 2014 2015

Бе
зп

еч
но

Не
бе

зп
еч

но

Бе
зп

еч
но

Не
бе

зп
еч

но

Бе
зп

еч
но

Не
бе

зп
еч

но

Бе
зп

еч
но

Не
бе

зп
еч

но

– – 95,5 4,3 6.00 – 17.00 – – 98,6 1,4

76,2 21,9 77,0 20,3 17.00 – 22.00 86,7 12,8 88,1 11,5

55,8 48,2 34,5 59 Після 22.00 59,6 30,1 56,3 31,5

У денний час найбільше почуття небезпеки присутнє у жителів Ми-
колаївського району (4,5 % почувають себе повністю або радше небезпеч-
но). У вечірній час (17.00-22.00) найбільш небезпечно себе почувають ті, 
хто мешкає також у Миколаївському районі (30,4 %), а також Стрийсько-
му (18,9 %) і Жидачівському (17,9 %). У нічний час (після 22.00) найбіль-
ше почуття небезпеки притаманне тим же самим районам: Миколаївському 
(61,6 %), Жидачівському (57,1 %), проте воно зростає у 2-3 рази. Також у 
цей час доби небезпеку відчувають більше половини жителів Червоноград-
ському району (65,8 %).
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Таблиця 3.9
Частка респондентів, що почуваються в небезпеці у вечірній та нічний 

час за районами Львівський області (у % до тих, хто відповів,
що почувається повністю або радше небезпечно)

Район

Частка респондентів, що почуваються в небезпеці

У вечірній час
(17.00 – 22.00)

У нічний час
(після 22.00)

Городоцький 1,8 5,4

Дрогобицький 10,5 17,5

Жидачівський 17,9 57,1

Жовківський 2,3 4,7

Золочівський 8,9 39,6

Кам’янка-Бузький 0,0 39,3

Миколаївський 30,4 61,6

Пустомитівський 3,4 25,9

Самбірський 15,1 23,9

Сокальський 0,0 0,0

Старосамбірський 3,6 35,7

Стрийський 18,8 35,6

Червоноградський 15,1 65,8

Яворівський 0,0 21,1

Мостиський 2,4 16,7

Важливим показником для планування та оцінки роботи міліції є те, на-
скільки жителі регіону побоюються конкретних видів злочинів. Так, опиту-
вання показало, що за рік зросла кількість респондентів, які  побоюються ста-
ти жертвою будь-якого злочину взагалі - з 60,0 % опитаних до 69,1 % (рис. 3.3, 
табл. 3.10). Як й в 2014, найбільше побоювання викликає ризик стати жертвою 
ДТП, більш того, кількість громадян, що побоюються саме цього, зросла про-
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тягом року  з 71,1 % до 80,3 %. Дослідження дозволяє констатувати зростан-
ня побоювань стати жертвою фізичного насильства з боку незнайомих осіб (+ 
7,4 %), бути пограбованим чи обкраденим на вулиці (+3,0%), бути обманутим 
шахраями (+ 4,2%), а також того, що будинок обікрадуть (+ 7,8%).

Зменшилось побоювання стати жертвою образи на вулиці або в громад-
ському місці (- 4,9%).

 

Рис. 3.3 Побоювання стати жертвою різних злочинів
(у % до тих, хто відповів)

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)
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Таблиця 3.10
Побоювання стати жертвою різних злочинів

(у % до тих, хто відповів)

№
з/п

Дуже 
побоююсь

Радше 
побоююсь

Радше не 
побоююсь

Зовсім не 
побоююсь

Важко 
сказати

1
Крадіжки
з вашого
будинку

9,1 51,1 29,5 6,9
3,3

60,2 36,4

2
Бути
обманутим
шахраями

5,3 47,4 34,9 7,4
5,1

52,7 42,3

3

Бути погра-
бованим чи
обкраденим
на вулиці

8,6 46,0 32,1 8,4
4,9

54,6 40,5

4 Крадіжки
авто

3,3 16,5 10,8 13,2
56,3

19,8 24,0

5 Крадіжки
з авто

3,3 16,5 10,8 13,2
56,3

19,8 24,0

6
Стати
жертвою
ДТП

18,9 61,4 14,6 2,6
2,5

80,3 17,2

7

Стати
жертвою
фізичного
насильства
з боку
незнайомих
людей

10,3 49,4 27,6 7,4

5,3

59,7 35,0

8

Стати
жертвою
образи на
вулиці або
в громад-
ському місці

4,0 29,6 42,9 16,1

5,3

33,6 59,0

9

Стати
жертвою
будь-якого
злочину
взагалі

8,8 60,3 18,1 3,6
9,2

69,1 21,7
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Щодо побоювань стати жертвою злочину, то дослідження показало, що 
львів’яни більше, ніж жителі області побоюються крадіжки автомобіля або 
крадіжки з автомобіля, стати жертвою будь-якого злочину та бути пограбо-
ваним на вулиці.  У порівнянні із 2014 роком серед жителів Львова у цьо-
му році дещо зросли побоювання по кожному виду запропонованих злочи-
нів. Разом з тим мешканці області трохи більше стали боятися стати жерт-
вою ДТП (збільшення на 11,6 %) та жертвою насильства (збільшення на 6,1 
%), а менше стати жертвою образи на вулиці або в громадському місці (змен-
шення на 8,1 %).

Таблиця 3.11
Побоювання стати жертвою різних злочинів серед жителів Львова

та області (у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється) 

Львів Львівська
область

2014 2015 2014 2015

49,9 63,4 Крадіжка з будинку 53,5 58,9

49,3 55,7 Бути обманутим шахраями 48,1 51,4

53,8 63,4 Бути пограбованим на вулиці 50,8 50,7

20,0 27,9 Крадіжка авто 14,4 16,2

20,0 26,2 Крадіжка з авто 15,6 16,8

74,8 83,4 Стати жертвою ДТП 67,4 79,0

54,8 65,3 Стати жертвою насильства 51,1 57,2

36,7 38,8 Стати жертвою образи 39,3 31,2

55,2 82,5 Стати жертвою будь-якого злочину 55,2 63,2

Серед злочинів, жертвами яких найбільше побоюються стати в облас-
ті, лідирують ДТП (більше всього  це поширене у Жовківському (100% опи-
таних), Сокальському (100%) та Городоцькому районах (96,4 %). На друго-
му місці – будь-який злочин – цього побоюються найбільше також у Жовків-
ському (100 %) та Городоцькому районах (87,5%), а також у Червоноград-
ському (95,9 %). 
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Таблиця 3.12
Побоювання стати жертвою різних злочинів

серед жителів районів Львівської області
(у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється)

Го
ро

до
ць

ки
й

Д
ро

го
би

ць
ки

й

Ж
ид

ач
ів

сь
ки

й

Ж
ов

кі
вс

ьк
ий

Зо
ло

чі
вс

ьк
ий

Крадіжки з вашого будинку 92,9 62,9 35,7 88,4 55,4

Бути обманутим (-ою) шахраями 67,9 29,4 21,4 81,4 68,3

Бути пограбованим (-ою)
чи обкраденим(-ою) на вулицi 91,1 38,5 26,8 67,4 50,5

Крадiжки Вашого автомобiля 25,5 12,2 1,8 23,3 24,8

Крадiжки чого-небудь
з Вашого авто 25,5 13,0 3,6 23,3 21,8

Стати жертвою дорожньо-
транспортної пригоди 96,4 72,0 83,9 100,0 92,1

Стати жертвою фiзичного насильства 
з боку незнайомих Вам людей 87,5 37,1 55,4 58,1 82,2

Стати жертвою образи на вулицi
або в громадському мiсцi 32,1 18,9 23,2 11,6 40,6

Стати жертвою будь-якого злочину 
взагалi 87,5 35,7 58,9 100,0 84,2
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Таблиця 3.12 (продовження)
Побоювання стати жертвою різних злочинів

серед жителів районів Львівської області
(у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється)

Ка
м

’я
нк

а-
Бу

зь
ки

й

М
ик

ол
аї

вс
ьк

ий

М
ос

ти
сь

ки
й

Пу
ст

ом
ит

ів
сь

ки
й

Са
м

бі
рс

ьк
ий

Со
ка

ль
сь

ки
й

Ст
ар

ос
ам

бі
рс

ьк
ий

Ст
ри

йс
ьк

ий

Че
рв

он
ог

ра
дс

ьк
ий

Яв
ор

ів
сь

ки
й

7,1 69,6 61,9 46,6 49,7 26,2 60,7 55,4 95,9 46,5

53,6 55,4 71,4 32,8 52,2 61,9 64,3 49,5 60,3 40,8

21,4 60,7 76,2 48,3 50,9 7,1 53,6 40,6 79,5 45,1

3,6 8,9 21,4 12,1 16,5 9,5 28,6 15,8 19,4 26,8

0,0 10,7 23,8 12,1 17,3 11,9 28,6 21,8 16,7 23,9

57,1 73,2 81,0 89,7 71,7 100,0 78,6 62,4 89,0 69,0

17,9 67,0 64,3 75,9 53,5 28,6 10,7 44,6 82,2 56,3

28,6 38,4 42,9 55,2 27,0 9,5 0,0 40,6 16,4 60,6

39,3 62,5 61,9 53,4 66,7 21,4 39,3 55,4 95,9 73,2
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Як й в 2014, оцінюючи зміни рівня безпеки в місці проживання, біль-
шість респондентів (61,0%) зійшлася на тому, що змін не відбулося (рис. 3.4). 
В той же час кількість таких зменшилась на 13,5%. Незначне погіршення си-
туації відмітили 9,8 % опитаних (- 2,6%) та лише 0,9 % відповіли, що ситуа-
ція значно погіршилась. 

Можна відзначити, що на 13,6 % зросла кількість опитаних, які вважа-
ють, що ситуація стала трохи безпечнішою (22,5 %).

Рис. 3.4 Оцінка населенням того, як змінився рівень безпеки
протягом 12 місяців (у % до тих, хто відповів)

Можна також відзначити розбіжності в тому, як львів’яни та жите-
лі області оцінюють безпеку у своєму районі. Так, мешканці області біль-
шою мірою зазначають, що у районі проживання протягом 12 місяців ста-
ло небезпечніше (12 %), ніж самі львів’яни (7,7 %). Відмітимо, що такі 
побоювання значно зросли за останній рік. Порівнюючи з 2014 роком по-
чуття небезпеки у жителів Львова цього року зросло у 2,7 раз, а у жите-
лів області у 4,3  рази. 
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Таблиця 3.13
Оцінка населенням Львова та області того, як змінився

рівень безпеки протягом 12 місяців (у % до тих, хто відповів)

Стало безпечніше Не змінився Стало небезпечніше

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Львів 19,0 49,8 66,4 37,0 2,9 7,7

Львівська область 6,5 12,7 78,0 71,5 2,8 12

Що стосується районів області, то протягом останніх 12 місяців стало сут-
тєво безпечніше у Червоноградському районі (71,2 % опитаних зазначили саме 
так). Небезпечніше, на думку населення, стало у Миколаївському (36,6 %), Ста-
росамбірському (25 %) та Стрийському районах (19,2 5). Найбільше мешканців, 
які вважають, що рівень безпеки не змінився, у Пустомитівському (91,4 %), Дро-
гобицькому (88,8 %) та Жидачівському (85,7 %) районах.

Таблиця 3.14
Оцінка населенням різних районів області того, як змінився
рівень безпеки протягом 12 місяців (у % до тих, хто відповів)

Район 
Стало

безпечніше Не змінився Стало
небезпечніше

Важко
відповісти

Городоцький 19,6 60,7 16,1 3,6

Дрогобицький 5,6 88,8 4,2 1,4

Жидачівський 7,1 85,7 7,1 0,0

Жовківський 0,0 72,1 9,3 18,6

Золочівський 6,9 69,3 16,8 6,9

Кам’янка-Бузький 21,4 75,0 0,0 3,6

Миколаївський 4,5 53,6 36,6 5,4

Пустомитівський 1,7 91,4 1,7 5,2

Самбірський 13,2 79,2 6,9 0,6

Сокальський 2,4 76,2 14,3 7,1

Старосамбірський 3,6 71,4 25,0 0,0

Стрийський 5,1 74,7 19,2 1,0

Червоноградський 71,2 26,0 0,0 2,7

Яворівський 18,3 69,0 9,9 2,8
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4. ГОТОВНІСТЬ ДОПОМАГАТИ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ)  

Реформування міліції в першу чергу спрямоване на налагодження парт-
нерських та взаємовигідних відносин із населенням. Показником досягнень 
на цьому шляху є потенційна готовність допомагати органам поліції у їх-
ній роботі, в тому числі й деяких напрямках оперативної діяльності. Йдеть-
ся про готовність долучатися до вирішення профілактичних, оперативних, 
матеріально-технічних і фінансових питань роботи міліції (поліції). У рам-
ках дослідження було здійснено спробу виявити настрої населення щодо та-
кої співпраці. 

Сьогодні, допомагати затримувати злочинців, брати участь в активній 
фазі припинення злочину готові 47,8 % зі всіх опитаних (рис. 4.1). Це на 
6,8% вище ніж минулого року, що демонструє позитивну динаміку. 

Рис. 4.1 Готовність населення допомогти міліції (поліції)
затримати злочинця

При цьому кількість таких, що погодились би брати участь у патрулю-
ванні вулиць разом із працівниками міліції зменшилась з 29 % до 21,3 %. 

Дещо більш ніж 2014 року (на 4 %) респондентів готові виступати в ролі 
свідка або понятого у тих випадках, коли це потрібно (70,3%). Ще більше 
(88,0 %) учасників опитування без вагань повідомлять про злочин, що його 
було скоєно, незалежно від того, чи стали вони самі свідками цього, чи їм 
стало це відомо з інших джерел. 

Трохи менше, але все ж багато людей (83,9 %) готові повідомити про 
злочин, який тільки готується, якщо вони будуть знать про це. Значно зросла 
підтримка (з 67,0 % до 81,0 %), на яку можуть розраховувати львівські орга-
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ни внутрішніх справ у тому випадку, якщо люди будуть знати про підозрілих 
осіб або підозрілу ситуацію в певному місці або на певній території.   

Натомість зменшилась кількість громадян, що згодні збирати та нада-
вати працівникам поліції (міліції) інформацію, яка має значення у забез-
печенні громадського порядку та законності, готові значно менше опита-
них – з 31,0 % до 22,6 % .

Зросла також кількість громадян, що готові активно брати участь у за-
побіганні злочинам та правопорушенням, які вчиняються безпосередньо у їх 
присутності - з 45,0 % до 58,9 % . 

Зазвичай доволі невелика частка населення готова надати власне авто для 
виконання правоохоронної діяльності. Цього року вона додатково зменшилась 
з 15,0 %  до 12,0%. Практично незмінною залишилась доля тих, хто згодний 
допомагати екіпірувати міліцію - погодилися всього 14,6 % опитаних.

Готовність брати участь у постійній оцінці якості роботи міліції (полі-
ції) декларували 24,6 % опитаних (36,0% в 2014).

Таблиця 4.1
Готовність респондентів допомагати міліції (поліції)

(у % до тих, хто відповів)

Ситуація, коли респондент готовий допомагати поліції 2014 2015

Коли потрібно затримати злочинця 41,0 47,8

В якості свідка, понятого 66,0 70,3

Повідомити про злочин, що було скоєно 78,0 88,0

Повідомити про злочин, що готується 70,0 83,9

Повідомити про підозрілих осіб, ситуацію у себе в районі 67,0 81,0

Патрулювати разом з міліцією 29,9 21,3

Збирати інформацію для міліції 31,0 22,6

Запобігати злочинам та правопорушенням, які побачив 45,0 58,9

Надавати свій транспортний засіб для потреб міліції 15,0 12,0

Оцінювати міліцію 36,0 24,5

Допомагати екіпірувати міліцію 15,0 14,6

Результати опитування свідчать, що жителі Львова більшою мірою готові 
допомагати міліції (поліції), ніж жителі області (рис. 4.2). Це може пояснюва-
тись тим, що на час проведення опитування у Львові вже функціонувала націо-
нальна поліція, тоді як до області ця реформа і пов’язані з нею позитивні уста-
новки громадян на взаємодію з міліцією (поліцією) ще не дійшли. 
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Рис.4.2 Готовність громадян допомагати міліції (національній поліції) 
за різними напрямками залежно від місця проживання (Львів, 

Львівська область) (у % до тих, хто відповів)

Аналіз розподілу показників готовності допомагати міліції за конкрет-
ними напрямками залежно від району Львівської області показав, що меш-
канці різних районів не однаково налаштовані допомагати міліції.  

Особливо вирізняється з поміж інших Сокальський район, опитані меш-
канці якого надають перевагу пасивним способам допомоги міліції (поліції) 
(повідомити про злочин, що готується, – 100%, повідомити про злочин, що 
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скоєно, – 100%, повідомити про підозрілих осіб чи ситуацію – 100%) та кате-
горично не готові проявляти активність у співпраці з міліцією (100% не гото-
ві допомагати затримувати злочинців; 100% не братимуть участь у патрулю-
ванні вулиць разом з міліцією, 100% не надаватимуть свій транспортний за-
сіб на прохання міліції та 100% не екіпіруватимуть міліцію). Спроби поясни-
ти таку відмінність району від інших наштовхнули на інформацію, що меш-
канці цього району почуваються досить безпечно та зазначають, що для їх-
нього району не характерні багато видів злочинів та правопорушень. Мож-
ливо, саме через оцінку свого району як в цілому безпечного, його мешканці 
досить пасивно сприймають свою роль у допомозі міліції (поліції).

Водночас є райони, де значна частина мешканців готова активно долу-
чатися до роботи міліції (поліції). Так, 59% жителів Жидачівського району 
готові допомагати затримувати злочинців; 95% Жовківського району готові 
виступити у ролі понятого (найменше таких у Сокальському – 33% та Жида-
чівському – 43% – районах); 40% Миколаївського району готові патрулюва-
ти вулиці разом з міліцією, 25% Золочівського району готові навіть надавати 
свій транспорт для потреб міліції, а 41% опитаних Червоноградського райо-
ну готові брати участь в екіпіруванні міліції (національної поліції).

5. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ 
ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ (МІЛІЦІЇ) ТА НАСЕЛЕННЯ
Як і в 2014 респондентам було запропоновано оцінити декілька різних 

форм контролю роботи міліції (поліції) з боку громади. Думка опитаних щодо 
цього питання протягом року не змінилась, навпаки – ще більше респондентів 
вважають, що  перш за все саме міліція (поліція) повинна регулярно звітувати 
про свою діяльність (75,6%). Оцінювання діяльності міліції повинне здійсню-
ватися з урахуванням результатів опитувань населення – вважають 47,3 % опи-
таних, що, до речі, на 16,2 % більше, ніж рік тому. Кількість опитаних, які вва-
жають, що уповноважені представники громадськості повинні брати участь у 
моніторингу діяльності міліції, зменшилась з 37,0 % до 34,6 %.

Дещо зменшилась кількість громадян, які бачать можливість для актив-
ної участі представників громадських організацій у розслідуванні скарг на 
дії працівників міліції – з 39,0 % до 34,3 %.

Таким чином, можна простежити, що громадяни утвердились у думці, 
що контролювати міліцію повинна вся громада, а не тільки вузькі спеціаліс-
ти з моніторингу та представники громадських організацій.

Але найголовніше те, що для абсолютної більшості громадян важливою 
є не стільки форма, скільки сам факт здійснення контролю. Так, відсутність 
будь-якого контролю за діями міліції (поліції) вважають нормальним явищем 
тільки 0,5 % опитаних у ході дослідження громадян.
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Таблиця 5.1
Розподіл відповідей населення на запитання про те, 

як громада повинна контролювати міліцію (поліцію) (у %)

Форми контролю  2014 2015

Міліція повинна регулярно звітувати про 
свою діяльність 73,0 75,6

Представники громадських організацій 
повинні брати участь у розслідуваннях скарг 
на дії працівників міліції

39,0 34,3

Уповноважені представники громадськості 
повинні мати можливість моніторингу 37,0 34,6

Оцінювання діяльності міліції повинне 
здійснюватися з урахуванням результатів 
опитувань населення

31,0 47,3

Громадськість повинна брати участь у 
призначенні на певні посади в міліції 25,0 30,3

Члени громадських організацій мають вести 
регулярне спостереження за діяльністю 
міліції на вулицях

23,0 19,3

Громада не повинна контролювати міліцію 1,0 0,5

Важко відповісти 4 3,1

Окремим блоком дослідження були запитання, присвячені актуальнос-
ті реформування міліції та оцінці населенням конкретних ідей щодо зміни її 
роботи. Рік потому результати опитування показали, що загалом населення 
Львова та Львівської області все ще підтримує ідею реформування органів 
внутрішніх справ. Так, 90,4 % опитаних зазначили, що це «дуже актуально» 
або «радше актуально, ніж не актуально» (рис. 5.1). Зовсім не актуальним це 
питання вбачають лише 2,2 % респондентів.
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Важливо зазначити, що відмінностей у думках щодо актуальності ре-
формування міліції між мешканцями Львівської області та Львовом майже 
немає – 91,2% мешканців області та 88,7% мешканців міста Львова тією чи 
іншою мірою («дуже актуально» та «радше актуально, ніж не актуально»)  
підтримують реформування міліції.

Реформування органів внутрішніх справ вважають актуальним пере-
важна більшість жителів усіх районів Львівської області, але максимальна 
підтримка є в Городоцькому, Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, Старосам-
бірському районах (по 100%). Відносно менше підтримують реформування 
ОВС жителі Стрийського (86%) та Самбірського (72,1%) районів.

Окремий блок запитань у дослідженні був спрямований на вивчення думки 
населення міста Львова та Львівської області щодо необхідності впровадження 
низки конкретних змін у діяльність органів внутрішніх справ. Так само, як і ми-
нулого року, найбільшу підтримку від населення отримали такі нововведення, 
як більш оперативне реагування міліції на звернення громадян (81,3 % опитаних 
повністю згодні із цим); перетворення міліції з карального органу на сервісний, 
який обслуговуватиме інтереси громадян (81,4 %); покращення ставлення пра-
цівників міліції до людей, рівня їх толерантності та культури під час спілкуван-
ня з громадянами (80,7 %); оновлення складу міліції (74,1 %); збільшення відпо-
відальності міліціонера за порушення (73,0 %). Після фактичного прийняття за-
кону «Про національну поліцію» вдвічі зросла кількість респондентів, що під-
тримують перейменування міліції у поліцію (42,2 %). Кількість тих, хто підтри-
мує зменшення обсягу повноважень міліції (поліції) знизилась вдвічі (з 19,6 % 
до 8,1 %). Вочевидь це пов’язано зі зростанням рівня злочинності в Україні, по-
чинаючи від збільшення кількості традиційних видів злочинів – крадіжок, роз-
бійних нападів, угонів автомобілів, вбивств до частішого використання вогне-

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)

Рис. 5.1. Розподіл відповідей
населення на запитання: «Як Ви

вважаєте, наскільки актуально наразі 
проводити реформування міліції?»

(у % до тих, хто відповів)
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Радше актуально, 
ніж не актуально

Радше                      
не актуально,      
ніж актуально

Взагалі                     
не актуально

Важко відповісти

                                                                              56,1
                                                                                 58,9

                                                34,3
                                          29,8

    2,7
      3,8

   2,2
  1,4

       4,7
         6,1
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пальної зброї, здійснення терактів, диверсій та злочинів, пов’язаних з підривом 
національної безпеки тощо, чому, на думку громадян, не зможе зарадити міліція 
(поліція) з меншими повноваженнями, ніж зараз. Навпаки, порівняно з минулим 
роком, більше опитаних зазначили, що повноваження міліції (поліції) потрібно 
збільшити – цей показник зріс з 16,1 % до 25,9 %.

Рис. 5.2 Думка населення про доцільність втілення різних аспектів 
реформування міліції (у % до тих, хто відповів)

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Міліція має більш оперативно реагувати
на звернення громадян

Міліція повинна перетворитися з караль-
ного органу на сервісний орган, який

обслуговує інтереси...
Треба істотно покращити ставлення пра-
цівників міліції до людей, рівень толе-

рантності та культури...
Склад міліції повинен бути оновлений

Відповідальність міліціонера за порушення 
повинна бути більш суворою, ніж зараз

В міліції треба змінити систему відбору та 
підготовки

Треба більше інформувати про роботу 
міліції, зробити її гласною

Необхідно спростити процедури звернення 
до міліції і оформлення документів

Треба створити незалежну зовнішню 
комісію з розгляду скарг на роботу 

працівників міліції
Треба покращити екіпірування та 

забезпечення міліціонерів
Міліціонери повинні мати більш значущі 

соціальні гарантії
Заробітна платня працівника міліції 

повинна бути збільшена до середньої 
заробітної платні...

Кількість працівників міліції повинна 
зменшитись

Міліцію треба перейменувати у поліцію

Треба зменшити обсяг повноважень 
міліції
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Актуальним та необхідним для впровадження подальших змін та нала-
годження роботи органів внутрішніх справ із населенням було дізнатися, які 
уявлення є наразі щодо працівників міліції. Дослідження дозволило вияви-
ти досить оптимістичну інформацію, яка вказує на поступові позитивні зру-
шення в цьому напрямку. Так, за рік відбулось значне зрушення у сприйнятті 
населенням Львова та Львівської області працівників міліції. Серед респон-
дентів значно зросла кількість тих, хто вважає, що поліцію підтримує міс-
цева громада (з 24,1 % до 40,9 % опитаних); поліція поважає права люди-
ни (з 23,6 % до 43,8 %), виконує свої обов’язки чесно та в повному обсязі (з 
20,4 % до 36,8%); добре ставиться до потерпілих (з 19,6 %  до 30,5 %) та не 
підтримує корупцію (з 8,2 % до 18,3 %) (табл. ). Але в той же час, слід від-
значити, що це демонструє не стільки оцінку змін, що відбулись в діяльнос-
ті міліції, скільки певний кредит довіри до втілення змін, які були анонсова-
ні переходом до національної поліції та подальшим реформуванням органів 
внутрішніх справ.

Таблиця 5.2
Частка респондентів, згідних з різними

характеристиками працівників поліції (у % до тих, хто відповів)

2014 2015

Працівників поліції підтримує
місцева влада 68,2 72,9

Працівників поліції підтримує
державна влада 64,8 76,6

Працівники поліції працюють
разом з місцевою владою 59,7 67,6

Працівників поліції підтримує
місцева громада 24,1 40,9

Працівники поліції
поважають права людини 23,6 43,8

Працівники поліції виконують свої 
обов’язки чесно та у повному обсязі 20,4 36,8

Працівники поліції добре
ставляться до потерпілих 19,9 30,5

Працівники поліції
не підтримують корупцію 8,2 18,3

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ЛЬВІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2015)
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Львівська область.
Довіра поліції по районах області.
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН

Результати соціологічного дослідження – 2016
Авторський колектив:
Д. Кобзін, А. Черноусов, К. Коренева, С. Щербань, М. Колоколова

Авторський колектив висловлює подяку Євгену Захарову за постійну 
всебічну підтримку у проведенні дослідження..

ВСТУП
Це дослідження є незалежним оцінюванням поточної ситуації щодо оцін-

ки діяльності та довіри до поліції Харківщини, та було проведене Харківським 
інститутом соціальних досліджень за підтримки Харківської правозахисної 
групи. Два роки тому, одним із перших кроків експерименту з реформуван-
ня органів внутрішніх справ стало соціологічне дослідження у Львівський об-
ласті щодо діяльності міліції, напрямків її реформування та криміногенної си-
туації в регіоні в 2014 році. Результати дослідження дозволили розглянути ви-
клики, що постали перед органами внутрішніх справ та максимально врахува-
ти думку пересічних громадян, які й є клієнтами послуг правоохоронців. Через 
рік, коли на шляху реформування органів внутрішніх справ було зроблено низ-
ку кроків, нами було здійснено повторне дослідження у Львівський області, 
яке дозволило вивчити динаміку довіри до поліції та відчуття безпеки жителів 
регіону. Другим за чергою регіоном, який було досліджено стала Харківська 
область. В подальшому, такі дослідження мають стати  не тільки важливим 
джерелом інформації, але й частиною  постійно працюючої системи оцінюван-
ня, яка дозволить також планувати подальшу діяльність. Саме враховуючі це, 
ми продовжимо досліджувати ефективність роботи поліції в інших регіонах.

МЕТОДОЛОГІЯ
Дослідження було спрямоване на вирішення таких завдань:
– вивчити та надати суспільству та керівництву національної поліції чіт-

ке уявлення про те, як населення Харкова та Харківської області сприймає 
поліцію, яким є рівень довіри до неї;

– вивчити якими є основні показники успішності поліції в регіоні;
– продовжити тестування доповнень до чинної системи оцінювання рів-

ня злочинності і діяльності поліції, щоб зробити її більш об’єктивною
Для досягнення поставлених завдань протягом лютого-березня 2016 

року було проведено соціологічне опитування 3 600 респондентів у всіх без 
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виключення районах містах Харкова та Харківської області, відповідно до 
спеціально розрахованої вибірки. Дослідження  проводилося  методом осо-
бистого (face-to-face) інтерв’ю.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ
Вибіркова сукупність опитування становить 3600 жителів Харківськой 

області у віці 16 років і старше. Вибірка є непропорційно стратифікованою 
за міськими районами Харкова і районами Харківської області. Для отриман-
ня правильних пропорцій розподілу населення за районами використовується 
ваговий коефіцієнт. Вибірка є пропорційно стратифікованою за типами насе-
лених пунктів (міста, смт, села) в кожному районі Харківської області. За ти-
пом побудови вибірка є двоступеневою, комбінованою – випадковою на щаблі 
відбору початкових адрес для маршрутів опитування із квотним скринінгом 
на щаблі відбору респондентів у домогосподарствах. На першому щаблі здій-
снюється рандомізований добір адрес (вихідних точок маршруту), далі від-
бір домоволодінь здійснюється відповідно до принципів маршрутного мето-
ду (маршрутна вибірка). Добір респондентів на останньому щаблі здійснюєть-
ся згідно з квотами, які відтворюють статево-вікові пропорції міського насе-
лення та населення сільської місцевості Харківськой області.В цілому, вибірка 
репрезентує доросле населення кожної області (віком понад 16 років). Статис-
тична похибка в цілому по масиву даних не перевищує 2,5%.

ВИСНОВКИ
– Загалом по городу та області він все ще є досить невисоким – поліції 

довіряють менш ніж половина мешканців. Розподіл тих, що довіряють та не 
довіряють поліції серед жителів Харківщини йде  практично порівну – 44,0 
% довіряють та 44,6 % не довіряють.

– Результати дослідження також виявили, що найбільша кількість рес-
пондентів, що повною мірою довіряють поліції – в Дзержинському районі 
м.Харкова (22,3 %) та Блізнюковському районі Харківської області (22,8%). 
В то же час в деякіх районах дослідження виявило значну кількість респон-
дентів, що взагалі не довіряють поліції – в Балаклійському (29,8 %), Вов-
чанському (23,0 %), Золочивському (21,0%), Ізюмському (26,0%), Красно-
кутському (22,0%), Лозівському (23,9%), Нововодолажському (26,9%), Пер-
вомайському (24,0%), Сахновщинському (26,5%), Чугуївському (21,6%).

– Дослідження показало, що найбільший рівень довіри населення до 
працівників поліції в Комінтерновському районі м.Харкова – практично на 
60 % більше тих, що довіряють ніж тих, що не довіряють. Серед лідерів дові-
ри ще три райони міста Харкова – Дзержинський, Ленінський та Червоноза-
водський. Серед аутсайдерів можна відзначити – Орджонікідзевський, Зміїв-

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)



426

ський, Чугуївський, Лозівський, Балаклійський. Саме в цих районах найбіль-
ша кількість тих, що тією або іншою мірою не довіряють поліції.

– Дані показали, що протягом останнього року, здебільшого, мешкан-
ці Харківщини не мали нагоди спілкуватися з поліцією – 79,3%. Серед  най-
частіших причин спілкування з поліцією були названі: респондент, його ро-
дичі або знайомі стали жертвами злочину (5,6%); поліція зупинила на вули-
ці або надання свідчень (3,7%); представники міліції поліції приходили до 
дому (3,2%); задля оформлення документів (2,8%). 

– Порівнюючи дані по Харкову та Харківській області, суттєвих відміннос-
тей не спостерігається. Однак слід зауважити що найчастіше респонденти мали 
контакти поліцією з приводу того, що родичі, знайомі чи сам респондент ставали 
жертвами злочину. Мешканці  міст  в області контактували  з  поліцією  з цієї при-
чини  частіше, ніж респонденти що проживають в Харкові чи в селах та СМТ об-
ласті. А також їх частіше ніж мешканців обласного центру та селищ зупиняли для 
перевірки документів, а також мешканці міст області частіше надавали свідчення.

– Спілкування з поліцією в 2015 році залишило задоволеними більше 
половини мешканців Харківщини (54,8 %). Кількість незадоволених спілку-
ванням теж досить висока - 42,5%. Незадоволеність  від спілкування  з полі-
цією трохи вище в області, ніж в обласному центрі. Та спостерігається  біль-
ше негативних відгуків серед респондентів віком 30-49 років. 

– Оцінюючи те, як поводилися працівники поліції в ході спілкування 
з громадянами, можна відзначити позитивну тенденцію. Респонденти  відмі-
чають, що  поліція  уважно слухала  їх та ставилась  з повагою, а також діяли 
оперативно  та  пояснювали  свої дії щодо респондентів. 

– Дані дослідження демонструють, що рівень задоволеності роботою різ-
них служб не є однаковим для всіх. Порівнюючи оцінки по різних службах, мож-
на сказати, що кількість задоволених роботою чергових частин міліції, ДАІ та 
патрульно-постової служби у Харкові вдвічі перевищує кількість незадоволених 
роботою цих служб. Але в області ситуація зовсім інша: кількість незадоволе-
них та задоволених роботою цих служб майже однакова. Окрім цього, кількість 
задоволених роботою цих трьох служб в області є значно нижчою, ніж у місті. 
Щодо роботи дільничних інспекторів, доля тих, хто є задоволеним їх роботою та 
незадоволених однакова, як в області, так і в місті Харкові. Доля незадоволених 
роботою слідчих органів, кримінального розшуку та інших оперативних служб 
вдвічі більша, ніж кількість задоволених, як в Харкові, так і в області.

– Єдина служба, роботою якої задоволені дві третини опитаних респонден-
ти серед населення, є національна поліція (63% задоволених та 15% незадово-
лених), слід зауважити, що роботу «копів» оцінювали лише мешканці Харкова, 
оскільки в обласних населених пунктах такої служби поки що не існує.

– Серед різних видів правопорушень більшість громадян непокоять «пра-
вопорушення в нетверезому стані» (76,9 %), «перевищення швидкості керуван-
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ня автотранспортом» (74,9 %) і «керування транспортом у нетверезому стані» 
(74,5 %). Менше всього жителі Харківщини занепокоєні «незаконними насиль-
ницькими діями працівників поліції»  - 26,3 % відмітили, що проблема існує.

– Абсолютна більшість громадян почувають себе у безпеці. Найбільш 
безпечне місце, на думку опитаних, це власна квартира / хата. Тут почуваються 
повністю або радше безпечно 87,5 % респондентів. На другому місці за відчут-
тям безпеки – власний під’їзд / подвір’я (81,1 %). Найбільшу небезпеку опита-
ні відзначали у  інших районах (36,5 % почуваються там радше або повністю 
небезпечно) та дещо менше у громадському транспорті (22,5 %).  

– Дослідження дозволило також оцінити, як змінюється відчуття рівня 
безпеки жителями залежно від часу доби. Так, найбільш безпечно опитані від-
чувають себе у денний час (з 6.00 до 17.00) – 94,6 % обрали варіанти «повніс-
тю безпечно» і «радше безпечно». У вечірній час доби (з 17.00 до 22.00) про-
цент тих, хто почуває себе безпечно, дещо падає – до 69,5 %, у нічний час (з 
22.00. до 6.00) він знижується у 1,8 раз порівнянні з денним – до 38,5 % опи-
таних. Разом з тим вночі найбільший відсоток тих, хто почуває себе повністю 
або радше небезпечно у власному населеному пункті – 49,7 % респондентів. 

– Говорячи про загальний рівень безпеки в місці проживання, більшість 
респондентів (59,5%) зійшлася на тому, що змін не відбулося. Те, що стало без-
печніше (значно і незначно) відмітили 20,8 % опитаних. Навпаки на те, що ста-
ло небезпечніше (значно і незначно), вказали дещо менше громадян – 14,2 %. 

– Серед конкретних видів злочинів громадяни найбільше побоюються 
стати жертвою будь-якого злочину взагалі (70,9 % дуже або радше побоюють-
ся). Окрім того абсолютна більшість опитаних мають побоювання щодо того, 
щоб стати жертвою ДТП (70,6 %) та бути обманутим шахраями (67,4 %). 

– Найбільший відсоток тих, хто готовий допомагати поліції, у ситуаці-
ях, коли необхідно повідомити про злочин, що було скоєно (81,7 % відповіли 
ствердно) або що готується (73,3 %). Менше всього опитаних висловили бажан-
ня сприяти роботі поліції, допомагаючи екіпірувати її (10,5 %) та у разі необхід-
ності надавши власний транспортний засіб (9,8 %). Готовність брати участь у 
постійній оцінці якості роботи поліції декларували 51,3 жителів Харківщини.

РОЗДІЛ 1. ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ
Саме довіра населення була обрана як один з ключових показників 

ефективності діяльності у новому законі про діяльність поліції. Тому, дуже 
важливим завданням дослідження стало вивчення того, наскільки населення 
Харківщини довіряє сьогодні працівникам поліції.

Дослідження дозволяє констатувати певний рівень довіри, яке склада-
ється з оцінки дій міліції (поліції) в регіоні та очікувань громадян від ре-
форм. В той же час, слід відзначити, що загалом по області він все ще є досить 
невисоким – поліції довіряють менш ніж половина мешканців.
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Таблиця 1.1Рівень довіри населення
до поліції Харкова та області (у % до тих, хто відповів)
Рівень довіри %
Не довіряю зовсім 15,0
Радше не довіряю 29,6
Радше довіряю 34,8
Довіряю повною мірою 9,2
Важко відповісти 17,5

Таким чином, тих, що довіряють та не довіряють поліції серед жителів 
Харківщини  практично порівну – 44,0 % довіряють та 44,6 % не довіряють.

Слід також відзначити, що практично кожен шостий опитаний не зміг 
відповісти чи він довіряє, чи ні. Це, також не можна вважати ресурсом дові-
ри, на який поліція могла б розраховувати в регіоні.

Рис. 1.1
Рівень довіри населення
до поліції Харкова та області
(у % до тих, хто відповів)

Таблиця 1.2
Рівень довіри населення до поліції

по різних районах Харкова та області  (у % до тих, хто відповів)

№ Район Важко 
відповісти

Не
довіряю
зовсім

Радше
не

довіряю
Радше 

довіряю
Довіряю 
повною 
мірою

1. Дзержинський 5,8 6,8 20,4 44,7 22,3
2. Жовтневий 15,2 12,1 33,3 27,3 12,1
3. Київський 16,0 10,0 26,0 44,0 4,0
4. Комінтернівський 6,9 5,0 11,9 58,4 17,8
5. Ленінський 19,4 6,1 19,4 46,9 8,2
6. Московський 15,5 10,7 28,2 35,0 10,7
7. Орджонікідзевський 5,0 19,8 39,6 32,7 3,0
8. Фрунзенський 4,9 17,6 23,5 42,2 11,8
9. Червонозаводський 9,9 5,0 25,7 47,5 11,9
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Таблиця 1.2 (продовження)

№ Район Важко 
відповісти

Не
довіряю
зовсім

Радше
не

довіряю
Радше 

довіряю
Довіряю 
повною 
мірою

10. Балаклійський 36,5 29,8 14,4 14,4 4,8

11. Барвінківський 2,0 14,9 19,8 49,5 13,9

12. Близнюківський 7,9 24,8 11,9 32,7 22,8

13. Богодухівський 24,0 18,0 13,0 40,0 5,0

14. Борівський 2,0 17,0 38,0 41,0 2,0

15. Валківський 6,9 20,8 22,8 45,5 4,0

16. Великобурлуцький 14,3 14,3 24,5 43,9 3,1

17. Вовчанський 8,0 23,0 32,0 32,0 5,0

18. Зміївський 10,9 14,9 41,6 27,7 5,0

19. Дворічанський 39,0 11,0 21,0 28,0 1,0

20. Дергачівський 36,0 19,0 25,0 17,0 3,0

21. Зачепилівський 44,0 15,0 20,0 20,0 1,0

22. Золочівський 24,0 21,0 15,0 34,0 6,0

23. Ізюмський 9,0 26,0 19,0 38,0 8,0

24. Кегичівський 5,0 18,0 26,0 37,0 14,0

25. Коломацький 38,4 7,1 19,2 34,3 1,0

26. Красноградський 39,0 15,0 19,0 26,0 1,0

27. Краснокутський 0 22,0 30,0 32,0 16,0

28. Куп`янський 32,0 11,3 28,9 26,8 1,0

29. Лозівський 51,4 23,9 12,8 8,3 3,7

30. Нововодолазький 2,9 26,9 24,0 40,4 5,8

31. Первомайський 45,0 24,0 10,0 17,0 4,0

32. Печенізький 21,6 18,6 21,6 34,3 3,9

33. Сахновщинський 3,9 26,5 22,4 30,6 17,3

34. Харківський 28,7 18,8 12,9 27,7 11,9

35. Чугуївський 12,7 21,6 34,3 28,4 2,9

36. Шевченківський 46,0 10,0 22,0 20,0 2,0
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Дослідження дозволило відзначити «нульовий рівень довіри», від якого те-
пер можна відштовхнутись для подальших замірів ефективності діяльності про-
тягом року, або іншого періоду. Результати дослідження також виявили, що най-
більша кількість респондентів, що повною мірою довіряють поліції – в Дзер-
жинському районі м.Харкова (22,3 %) та Блізнюковському районі Харківської об-
ласті (22,8%). В то же час в деякіх районах дослідження виявило значну кількість 
респондентів, що взагалі не довіряють поліції – в Балаклійському (29,8 %), Вов-
чанському (23,0 %), Золочивському (21,0%), Ізюмському (26,0%), Краснокутсько-
му (22,0%), Лозівському (23,9%), Нововодолажському (26,9%), Первомайському 
(24,0%), Сахновщинському (26,5%), Чугуївському (21,6%).

Таблиця1.3
Рейтінг поліції  в різних районах Харкова та області

за показником довіри населення (у % до тих, хто відповів)

Рейтинг Район Сальдо довіри

1 Комінтернівський 59,3
2 Дзержинський 39,8
3 Ленінський 29,6
4 Червонозаводський 28,7
5 Барвінківський 28,7
6 Близнюківський 18,8
7 Богодухівський 14,0
8 Фрунзенський 12,9
9 Київський 12,0

10 Шевченківський 10,0
11 Коломацький 9,0
12 Великобурлуцький 8,2
13 Харківський 7,9
14 Кегичівський 7,0
15 Московський 6,8
16 Валківський 5,9
17 Ізюмський 1,0
18 Золочівський 0,4
19 Сахновщинський -1,0
20 Печенізький -2,0
21 Дворічанський -3,0
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22 Краснокутський -4,0
23 Нововодолазький -4,7
24 Жовтневий -5,8
25 Красноградський -7,0
26 Куп`янський -12,4
27 Первомайський -13,0
28 Борівський -12,0
29 Зачепилівський -14,0
30 Дергачівський -14,0
31 Вовчанський -18
32 Орджонікідзевський -23,7
33 Зміївський -23,8
34 Чугуївський -24,6
35 Лозівський 24,7
36 Балаклійський 25,0

Дослідження показало, що найбільший рівень довіри населення до праців-
ників поліції в Комінтерновському районі м.Харкова – практично на 60 % біль-
ше тих, що довіряють ніж тих, що не довіряють. Серед лідерів довіри ще три ра-
йони міста Харкова – Дзержинський, Ленінський та Червонозаводський.

У різних районах Харкова та області довіра до поліції різна – це наочно 
показали результати дослідження (Таб. 1.3). Але, серед аутсайдерів можна 
відзначити – Орджонікідзевський, Зміївський, Чугуївський, Лозівський, Ба-
лаклійський. Саме в цих районах найбільша кількість тих, що тією або ін-
шою мірою не довіряють поліції.

РОЗДІЛ 2. КОНТАКТИ З ПОЛІЦІЄЮ ТА 
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЇЇ РОБОТОЮ
В ході дослідження було вивчено, як часто жителі Харківщини контак-

тували з (міліцією) поліцією протягом останніх 12 місяців та з яких причин. 
Це є важливим показником того, наскільки поліція співпрацює з громадою. 
Дані показали, що протягом останнього року, здебільшого, мешканці Харків-
щини не мали нагоди спілкуватися з поліцією – 79,3%. Найчастішими причи-
нами спілкування з поліцією були: респондент, його родичі або знайомі ста-
ли жертвами злочину (5,6%); поліція зупинила на вулиці або надання свід-
чень (3,7%); представники поліції приходили до дому (3,2%); задля оформ-
лення документів (2,8%).(табл. 2.1). 
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Порівнюючи данні по Харкову та Харківській області суттєвих відмін-
ностей не спостерігається. Однак слід за уважити що найчастіше респонден-
ти мали контакти з поліцією з приводу того, що родичі, знайомі чи сам рес-
пондент ставали жертвами злочину. Мешканці  міст  в області контактували  
з  поліцією  з цієї причини  частіше, ніж респонденти що проживають в Хар-
кові чи в селах та СМТ області. А також їх частіше ніж мешканців обласного 
центру та селищ зупиняли для перевірки документів, а також мешканці міст 
області частіше надавали свідчення.

Таблиця 2.1
Кількість опитаних, що контактували з поліцією

Причини
% тих, що

контактували
протягом 2015

Ви, Ваші родичі або знайомі стали жертвою злочину 5,6

Ви, Ваші родичі або знайомі були підозрювані у злочині 0,9

Необхідність оформити якісь документи 2,8

Ви повідомляли про дорожню пригоду 0,5

Ви повідомляли про необхідність надання медичної 
допомоги 0,5

Міліція зупинила Вас на вулиці 3,7

До Вас приходили додому працівники поліції 3,2

Ви надавали свідчення 3,7

Вас запрошували до райвiддiлу працівники поліції 0,9

Ви повідомляли про сигналізацію, що спрацювала 0,3

Ви повідомляли про злочин 1,7

Ви повідомляли про підозрілу людину 0,9

Ви скаржились на шум або гучну музику 0,7

Ви звернулись, щоб отримати допомогу або пораду 1,7

Iнше 2,7

Ніяких контактів не було 79,3
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Незважаючи на те, що явної залежності між контактами з поліцією та ві-
ком респондентів не було виявлено, дані дослідження засвідчують, що віко-
ві групи 16-19 та 60+ рідше, ніж інші вікові категорії мають нагоду спілкува-
тись з правоохоронцями. 

Структура причин контактування серед різних вікових груп виглядає на-
ступним чином: молодь віком 16-19 років частіше стикалася з поліцією через 
оформлення документів (найімовірніше, мається на увазі паспорт). Респон-
денти віком від 20 до 29 – через те, що стали жертвою злочину та вони час-
тіше ніж інші вікові групи контактували з поліцією з приводу надання свід-
чень. Від 30 до 39 років - через перевірку документів на вулиці та надан-
ня свідчень. 40-49 років - група респондентів, що досить часто становились 
жертвою злочинів та контактували з поліцією з приводу оформлення доку-
ментів. Респонденти старшого віку в здебільшого контактували з поліцією, 
що вони чи їх родичі ставали жертвою злочину. 

Спілкування з поліцією в 2015 році залишило задоволеними більше по-
ловини мешканців Харківщини (54,8 %). Кількість незадоволених спілку-
ванням теж досить висока - 42,5%. Незадоволеність  від спілкування  з полі-
цією трохи вище в області, ніж в обласному центрі. Та спостерігається  біль-
ше негативних відгуків серед респондентів віком 30-49.

Оцінюючи те, як поводилися працівники поліції в ході спілкування 
з громадянами, можна відзначити позитивну тенденцію Так, кількість грома-
дян, які вказують, що правоохоронці уважно вислухали їх становить 77,7% 
проти 21,5% респондентів, що так не вважають. Найбільше респондентів, 
що так  вважають  в  віковому  діапазоні 16-29 років.  Також переважна біль-
шість респондентів відзначили, що співробітники поліції були досить опе-
ративними, та пояснювали що вони роблять та чому. (Таблиця 2.3) Три чвер-
ті опитаних, що мали нагоду спілкуватися з міліцією (поліцією) відмітили 
поважне до себе ставлення – 75,6%. Тільки 15,3% респондента сказали, що 
поліція (міліція) натякала, що він повинен дати гроші або подарунок. Кіль-
кість опитаних, які зазначили, що під час спілкування з міліцією (поліцією) 
до них було застосовано силу, коли це не було потрібно становить 4,7%. В ці-
лому  слід  зауважити, що  респонденти  віком  16-29  більш  позитивно оці-
нюють свій  контакт  з поліцією (міліцією)  ніж  респонденти інших  віко-
вих  категорій.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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Таблиця 2.2

Рівень задоволеності громадян від спілкування з поліцією
(у % до тих, хто відповів)

Згодний Не
згодний

Важко
відповісти

Я залишився(-лася) повністю 
задоволений(-а) 54,8 42,5 2,6

Працівники міліції уважно 
вислухали мене 77,7 21,5 0,8

Працівники міліції діяли 
оперативно 60,9 35,1 4,0

Міліціонери пояснили,
що вони роблять та чому 64,0 34,1 1,8

Працівники міліції ставились
до мене з повагою 75,6 24,5 1,5

Працівники міліції підштовхували, 
або натякали, що я повинен дати 
гроші або подарунки 

15,3 75,0 9,6

Міліція застосувала силу,
коли це не було потрібне 4,7% 83,2 12,1

Загалом жителі Харкова оцінили спілкування з міліцією (поліцією) тро-
хи вище, ніж жителі Харківської області – серед харків’ян на 5 % більше за-
доволених таким спілкуванням (57,3%). Також  харків’яни частіше ніж жи-
телі області відмічали, що  їх  уважно вислухали. (Таб. 2.3). Назвали дії полі-
ції оперативними 65,5 % харків’ян і 55,8 % жителів області. 

Важливими даними є те, що поліцейські поставилися з повагою до 
78,7% містян і 71,8% жителів області. 

Випадки хабарництва та надмірного застосування сили частіше трапля-
лися в області, ніж у Харкові. Факти є проблемою, яка не дуже розповсюдже-
на як області, так й в обласному центрі.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Таблиця 2.3
Поводження працівників міліції (поліції), з якими спілкувалися 

громадяни протягом 12 останніх місяців в у місті та області
 (у % до тих, хто відповів)

Харків Харківська
область 

Я залишився(-лася) повнiстю 
задоволений(-а) 57,3 52,2

Працівники міліції уважно вислухали 
мене 79,9 75,1

Працівники міліції діяли оперативно 65,5 55,8

Працівники міліції пояснили, що вони 
роблять та чому 65,9 62,0

Працівники міліції ставились до мене
з повагою 78,7 71,8

Працівники міліції підштовхували,
або натякали, що я повинен дати хабара 11 20,3

Мiлiцiя застосувала силу, коли це
не було потрібне 4,1 9,5

Дані дослідження демонструють, що рівень задоволеності роботою різ-
них служб не є однаковим для всіх. Порівнюючи оцінки по різних службах, 
можна сказати, що кількість задоволених роботою чергових частин міліції, 
ДАІ та патрульно-постової служби у Харкові вдвічі перевищує кількість не-
задоволених роботою цих служб (Таблиця 2.4). Але в області ситуація зовсім 
інша: кількість незадоволених та задоволених роботою цих служб майже од-
накова. Окрім цього, кількість задоволених роботою цих трьох служб в об-
ласті є значно нижчою, ніж у місті.

Щодо роботи дільничних інспекторів, доля тих, хто є задоволеним їх ро-
ботою та незадоволених однакова, як в області, так і в місті Харкові. 

Доля незадоволених роботою слідчих органів, кримінального розшуку 
та інших оперативних служб вдвічі більша, ніж кількість задоволених, як в 
Харкові, так і в області.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)



436

Таблиця 2.4
Задоволеність громадян роботою різних служб поліції

 (у % до тих, хто відповів)

Задоволений Незадоволений Важко відповісти

Харків Харківська 
область Харків Харківська 

область Харків Харківська 
область

Чергова
частина 39,6 26,6 20,2 20 40,2 53,4

ДАІ 34,6 17 19,7 18,7 45,7 64,3

Дільничні
інспектори 27,3 28,7 29,8 23,1 42,9 48,2

Патрульно-
постова
служба

48,9 19,5 20,9 20 30,2 60,5

Слідчі
органи 11 10,2 23 22,4 66 67,4

Криміналь-
ний розшук

та інші 
оперативні

служби

11,4 8,8 19,8 20,4 68,8 70,8

В цілому, якщо оцінювати рівень задоволеності мешканцями Харкова та 
області, можна сказати, що кількість респондентів, які добре оцінюють ро-
боту правоохоронних служб, більше за тих, хто не задоволений якістю вико-
нування своїх обов’язків цими службами. Це стосується патрульно-постової 
служби, роботи районних чергових частин, ДАІ.

Щодо роботи дільничних інспекторів, то кількість тих, хто не задоволе-
ний їх роботою (28%), майже дорівнює кількості задоволених (26,6%).

Кількість тих, хто задоволений роботою слідчих органів, а також кримі-
нального розшуку вдвічі менше, ніж незадоволених (10,5% проти 22,8% та 
10,2% проти 20,1% відповідно).

Єдина служба, роботою якої задоволені дві третини опитаних рес-
понденти серед населення, є національна поліція (63% задоволених та 
15% незадоволених), слід зауважити, що роботу «копів» оцінювали лише 
мешканці Харкова, оскільки в обласних населених пунктах такої служби 
поки що не існує.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Рис. 2.1 Задоволеність діяльністю різних служб
(у % до тих, хто відповів)

Нижче ми розглянемо оцінки роботи різних правоохоронних служб 
мешканцями Харкова та Харківської області більш детально.

Робота чергових частин
Кількість задоволених та незадоволених роботою чергової частини є 

різною в різних районах Харкова. Найбільше незадоволених роботою черго-
вої частини – в Орджонікідзевському районі – 41,4%. Кількість задоволених 
тут – найменша, у порівнянні з рештою районів – 12,6%. Найменше незадо-
волених роботою чергової частини – у Червонозаводському районі (5,8%).

Велика кількість тих, хто незадоволений тим, як виконують свої 
обов’язки працівники чергових частин району,  – у Жовтневому та Фрунзен-

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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Дільничні інспектори
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Слідчі органи
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ському районах (31,4% та 30,3% відповідно), але треба зауважити, що в цих 
районах кількість задоволених роботою чергових частин перевищує кіль-
кість незадоволених (40% та 50% відповідно).

Найбільша кількість задоволених роботою чергової частини райо-
ну – в Дзержинському, Фрунзенському та Червонозаводському районі 
(53,9%, 50% та 46,6% відповідно).

Рис. 2.2.  Рівень задоволеності роботою чергових частин у різних 
районах м. Харкова (у % до тих, хто відповів)

Щодо Харківської області, дані дослідження також демонструють, що 
рівень задоволеності роботою чергових частих в різних районах суттєво від-
різняється.

Найбільше незадоволених роботою чергових частин у Вовчанському, 
Сахновщанському, Ізюмському та Борівському районах області – близько по-
ловини опитаних (51,6%, 46,4%, 41,1% та 40,9% відповідно). Але водночас, 
кількість тих, хто є задоволеним, - майже дорівнює кількості незадоволених 
(45,1%, 46,4%, 48,9% та 50% відповідно).

Найменша кількість незадоволених – у Дворічанському, Шевченківсько-
му, Красноградському, Первомайському та Коломацькому районах, але це, 
скоріше не за рахунок того, що мешканці задоволені роботою чергових час-
тин, а тому, що вони не можуть оцінити (кількість відповідей «Важко сказа-
ти» по кожному з районів становить від 86,4% до 95,7%).

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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                   41,4                                       46                       12,6

              31,4                      28,6                              40

             30,3                  19,7                             50

        20,6                25,5                                 53,9

      15,6                             46,7                                          37,7

      15,3                           43,6                                           41,1

      13                                    57,5                                29,5

    12,1                          53,1                                      34,8

  5,8                    47,6                                         46,6

Найбільша доля задоволених роботою чергових частин – у Кегичівсько-
му та Барвінківському (по 64,3%), Нововодолазькому (61,4%) Близнюків-
ському (56%) та Краснокутському (52,6%) районах (рис. 2.3).

Рис 2.3.  Рівень задоволеності роботою чергових частин у різних 
районах Харківської області (у % до тих, хто відповів)

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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Робота ДАІ
Найбільше незадоволених роботою ДАІ, серед районів харківської облас-

ті – у Вовчанському районі (64,5% опитаних). В Ізюмському та Борівському 
районах кількість тих, хто незадоволений роботою ДАІ та тих, хто задоволе-
ний – майже однакова: 45,6% незадоволених та 40% задоволених в Ізюмсько-
му районі та 45,4% незадоволених/45,5% задоволених в Борівському районі.

Найбільша кількість тих, кого влаштовує, як працюють співробітни-
ки ДАІ – у Краснокутському (51,3%), Барвінківському (50%) та Борівсько-
му районах (45,5%).

Рис 2.4. Рівень задоволеності роботою ДАІ у різних районах 
Харківської області (у % до тих, хто відповів)
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Робота дільничних інспекторів
В цілому кількість незадоволених роботою дільничних інспекторів в 

різних районах Харкова варіюється від 20,8% до 42,9%. Найбільша доля не-
задоволених тим, як дільничні виконують свої обов’язки – у Фрунзенсько-
му, Орджонікідзевському, Жовтневому та Київському районах (42,9%, 41,4% 
відповідно). Але цікаво, що у Фрунзенському районі найбільша доля задово-
лених роботою дільничних – 37%, а в Орджонікідзевському – 9,2%.

Рис 2.5. Рівень задоволеності роботою дільничних інспекторів у різних 
районах м. Харкова (у % до тих, хто відповів)

Щодо різних районів Харківської області, можна сказати наступне. Най-
більше незадоволених роботою дільничних – у Вовчанському, Ізюмському, 
Борівському та Сахновщанському районах (58,1%, 50,5%, 45,4% та 44,8% 
відповідно). Але кількість задоволених тим, як працюють дільничні, в цих 
районах також досить велика (40,3%, 31,5%, 50% та 48,2% відповідно). 

Найбільша доля задоволених своїми дільничними (більше, ніж полови-
на опитаних мешканців району) – у Богодухівському (62,2%), Близнюків-
ському (61,5%), Кегичівському (59,2%), Валківському (53,7%), Великобур-
луцькому (53,3%) та Барвінківському (51,7%) районах.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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                     42,9                          20,1                        37

                    41,4                                          49,4                       9,2

                  37,4                                  42,5                          20,1

                34,9                                  39                            26,1

            26,5                             42,2                               31,3

           24,4                                   53,9                               21,7

          23,2                             43,8                                  33

          21,7                               51,3                                   27

         20,8                                 54,2                                   25

Незадоволений       Важко відповісти       Задоволений
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Рис  2.6. Рівень задоволеності роботою дільничних інспекторів у різних 
районах Харківської області (у % до тих, хто відповів)
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Робота патрульно-постової служби
Як можна побачити на рис. 2.7, здебільшого жителі різних районів м. 

Харкова задоволені тим, як працюють співробітники патрульно-постової 
служби – кількість задоволених їх роботою перевищує кількість тих, хто є 
незадоволений їх службою. За виключенням Орджонікідзевського району, де 
співвідношення задоволених та незадоволених є однаковим: 29,3% та 29,3%.

Найменше незадоволених роботою ППС – в Червонозаводському 
(16,1%), Київському (15,2%) та Комінтерновському (12,9%) районах.

Рис 2.7. Рівень задоволеності роботою патрульно-постової служби у 
різних районах м. Харкова (у % до тих, хто відповів)

Що стосується показників задоволеності/незадоволеності роботою 
патрульно-постової служби у районах Харківської області, можна сказа-
ти, що найбільша кількість незадоволених – від третини до половини опи-
таних респондентів в наступних районах: Вовчанський (52,4%), Ізюмський 
(51,1%), Печенізький (46,2%) та Сахновщанський (44,8%).

Найбільше роботою ППС задоволені мешканці Краснокутського 
(47,4%), Близнюківського (46,1%) та Валківського (40,5%) районів.

У Борівському районі кількість тих, хто є задоволених (42,9%) та 
тих, хто не задоволений тим, як працюють співробітники ППС однако-
во високою.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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Рис 2.8. Рівень задоволеності роботою патрульно-постової служби у 
різних районах Харківської області  (у % до тих, хто відповів)
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Робота слідчих органів
Щодо роботи слідчих органів, можна сказати наступне. З всіх районів 

Харкова найбільше виділяється Фрунзенський район – половина опитаних 
мешканців цього району вказали, що вони незадоволені діяльністю слідчих 
органів (50,8%). Також доволі велика частина опитаних мешканців Київського 
району (30%) є незадоволеними тим, як працюють районні слідчі. В більшос-
ті районів населення не дуже добре ознайомлене з роботою слідчих органів, 
тому кількість відповідей «Важко відповісти» варіюється від 67% до 80,7% (за 
виключенням Київського (59,1%) та Фрунзенського (35%) районів).

Рис 2.9. Рівень задоволеності роботою слідчих органів у різних районах 
м. Харкова (у % до тих, хто відповів)

Найбільше незадоволені роботою слідчих органів – в Ізюмському 
(61,1%), Борівському (60,8%) та Вовчанському (59,1%) районах Харківської 
області. Найбільше задоволених – у Краснокутському, Валківському районах 
(43,6% та 35,7% відповідно). В більшості районів мешканці вагаються оці-
нити якість роботи слідчих органів.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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       19,3                                       68,9                                  11,8
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Незадоволений       Важко відповісти       Задоволений
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Рис 2.10. Рівень задоволеності роботою слідчих органів у різних 
районах Харківської області  (у % до тих, хто відповів)
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Робота кримінального розшуку
та інших оперативних служб
У Фрунзенському районі м. Харкова найбільше тих, хто незадоволений 

роботою кримінального розшуку та інших оперативних служб, у порівнянні 
з іншими районами міста – 45,7%.

Найменше – у Ленінському (13,2%), Московському (11,6%) та Черво-
нозаводському районах (7,6%). Але зауважимо, що в цих районах найбіль-
ша кількість тих, хто обрав альтернативу «Важко відповісти» (від 75,8% до 
82,3% опитаних).

Рис 2.11. Рівень задоволеності роботою кримінального розшуку та 
інших оперативних служб у різних районах м. Харкова

(у % до тих, хто відповів)

Половина, або навіть більше мешканців Вовчанського, Борівського ра-
йонів та Ізюмського районів Харківської області є незадоволеними діяльніс-
тю кримінального розшуку та інших оперативних служб (62,9%, 61,9% та 
50% відповідно).

Найбільша кількість тих, хто вважає роботу кримінального розшуку за-
довільною – в Краснокутському районі (43,6%), Валківському (33,4%) та 
Близнюківському (30,8%).

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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Рис 2.12. Рівень задоволеності роботою кримінального розшуку та 
інших оперативних служб у різних районах Харківської області

(у % до тих, хто відповів)
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РОЗДІЛ 3. ПОШИРЕНІСТЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ТА ПОЧУТТЯ БЕЗПЕКИ

Таблиця 3.1
Думка громадян про наявність правопорушень 

(у % до тих, хто відповів)

Види правопорушень
Проблеми

немає
Проблема

існує
Правопорушення в нетверезому стані 10,9 76,9
Перевищення швидкості керування 
автотранспортом 11,5 74,9

Керування транспортом у нетверезому стані 10,1 74,5
Хуліганство 17,9 72,5
Квартирні крадіжки 16,6 70,2
Порушення тиші у вечірній час 30,9 63,6
Кишенькові крадіжки 27,6 56,1
Крадіжки з авто 24,2 50,3
Злочини, пов’язані з наркотиками 20,5 49
Пограбування, розбійні напади 35,6 47,8
Насильницькі злочини 36 45,5
Крадіжки авто 28 44,7
Корупція в поліції 9 40,4
Неліцензована торгівля 11,2 36,3
Незаконні насильницькі дії працівників поліції 14,4 26,3

Важливим для оцінки діяльності поліції були питання, пов’язані з оцінкою 
криміногенної ситуації. Саме ці питання можуть бути альтернативою існуючим 
показникам діяльності і демонструвати, наскільки поширеними є ті чи інші пра-
вопорушення, та окреслювати побоювання стати жертвою злочину (табл. 3.1).

Варто відмітити, що усі запропоновані в дослідженні правопорушення 
турбують жителів Харкова та області в тій чи іншій мірі – від 76,9 до 26,3 % 
респондентів відмітили, що проблеми існують. Три четверті громадян непо-
коять «правопорушення в нетверезому стані» (76,9 %), «перевищення швид-
кості керування автотранспортом» (74,9 %) і «керування транспортом у не-
тверезому стані» (74,5 %). Менше всього жителі Харківщини занепокоєні 
«незаконними насильницькими діями працівників поліції»  - 26,3 % відміти-
ли, що проблема існує. 

Порівнюючи відповіді жителів Харкова та області щодо сприйняття кри-
міногенної ситуації у населеному пункті проживання, слід зазначити, що і тих, 
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і тих більш за все хвилює поширення правопорушень, скоєних в нетверезому 
стані (Харків – 82,6 % опитаних вважають, що така проблема є; область – 70,5 
%) та керування в нетверезому стані (Харків – 79,2 %; область – 69 %). Разом з 
тим, харків’яни більшою мірою занепокоєні поширенням кишенькових краді-
жок (Харків – 77,2 %; область – 32,2 %);  крадіжок речей з автомобіля (Харків 
– 64,4 %; область – 34,3 %); пограбувань та розбійних нападів (Харків – 63,9 
%, область – 29,8 %); злочинів, пов’язаних із наркотиками (Харків – 63,4 %, об-
ласть – 32,6 %); насильницьких злочинів  (Харків – 62,7 %, область – 25,9 %) 
та крадіжок автомобілів (Харків – 60,1 %, область – 27 %). 

Що стосується незаконного насильства з боку працівників поліції, то 
ця проблема хвилює найменше як жителів обласного центру, так і жителів 
області. Хоча перші переживають через це майже у два рази більше (Хар-
ків – 33,5 % і область – 18,3 %).

Таблиця 3.2
Порівняння думки жителів Харкова та області про поширеність 

правопорушень (у % до тих, хто відповів, що такі проблеми існують)

Харків Злочин Харківська
область

83,8 Хуліганство 59,7
82,6 Правопорушення, скоєні в нетверезому стані 70,5
81,6 Перевищення швидкості 67,2
79,2 Керування в нетверезому стані 69
78,4 Крадіжки з квартир 60,8
77,3 Порушення тиші у нічний час 48,3
77,2 Кишенькові крадіжки 32,2
64,4 Крадіжки речей з авто 34,3
63,9 Пограбування, розбійні напади 29,8
63,4 Злочини, пов’язані з наркотиками 32,6
62,7 Насильницькі злочини 25,9
60,1 Крадіжки авто 27
46,2 Неліцензована торгівля 25,1
46 Корупція в поліції 34,3

33,5 Незаконне насильство з боку працівників поліції 18,3

Аналізуючи поширеність правопорушень очима жителів різних районів 
Харковщини, слід зазначити, що майже всюди абсолютна більшість опита-
них стурбовані поширеністю всіма запропонованими злочинами (Табл.3.4). 
Поширеністю правопорушень, скоєних у нетверезому стані, більше всіх за-
непокоєні жителі Фрунзенського та Червонозаводського районів Харкова і 
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Коломацького та Борівського районів області. Жителів вказаних районів об-
ласті також більше, ніж інших турбує керування у нетверезому стані. У Хар-
кові цією проблемою переймаються більшою мірою жителі Київського райо-
ну. На кишенькові крадіжки частіше вказували також харків’яни Київського 
району та жителі області Зміївського району.  

Таблиця 3.3
Поширеність різних правопорушень очима жителів

районів Харкова (у % до тих, хто вважає, що такі проблеми існують)

Д
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рж
ин
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ки

й

Ж
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тн
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ий
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й
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м
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й
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ий
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ий

О
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ід

зе
вс

ьк
ий

Ф
ру

нз
ен

сь
ки

й

Че
рв

он
оз

ав
од

сь
ки

й

Насильницькi злочини 51 51 67 76,2 62,2 61,1 66,3 61,8 70,8

Злочини, пов`язанi з 
наркотиками 45,6 44,8 80,6 61,4 80,6 62,1 71,2 69,6 62

Кишеньковi крадiжки 63,1 67 89 88,2 82,8 78,7 72,3 77,8 83

Крадiжки з квартир 76,7 72,6 84 82,1 84,8 72,7 76,2 81,4 84

Крадiжки автомобiлiв 38,1 45,5 86 56 61,2 61,1 60,4 69,7 66

Крадiжки речей з 
автомобiлiв 46,1 70,7 92 49,5 68,4 59,8 64,4 78,4 60

Грабежi, розбiйнi напади 61,8 68,1 63,6 60 74,7 61,2 57,7 65,3 77,8

Керування транспортом
у нетверезому станi 68,9 76,1 92,9 70 85,7 81,5 75,3 80,3 87,9

Правопорушення у станi 
алкогольного сп’яніння 70,9 85,5 87 79 87,8 82,5 84,1 89,2 88,7

Хуліганство 79,4 86,7 85 76,2 83,7 86,4 86,2 83,3 86,7

Порушення тишi
у вечiрнiй та нiчний час 64,2 66,6 79 88,1 80,7 76,8 86 80,3 80

Перевищення швидкостi 
автотранспортом 73,5 77,8 93 75,3 88,8 82,6 79,2 82,4 88

Корупцiя в мiлiцiї 26,4 36,8 36,4 46,5 36,4 48,6 63 70,6 57,6
Незаконнi насильницькi
дiї працiвникiв мiлiцiї 21,6 21,4 29 29,7 26,8 41,8 42,4 43,2 42
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Таблиця 3.4
Поширеність різних правопорушень очима жителів районів

Харківської області (у % до тих, хто вважає, що такі проблеми існують)
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й
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й

Д
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га
чі

вс
ьк

ий

Насильницькi
злочини 14,4 29 9,9 45,1 5 23 15,3 81 21

Злочини, пов`язанi
з наркотиками 12,5 51,6 29,8 28,3 37,4 20,8 24,3 31 23

Кишеньковi
крадiжки 19,2 30,3 14 36,3 26 35,6 21,4 35 21

Крадiжки
з квартир 42,3 46 56,5 77,7 47 79,2 58,1 75 52

Крадiжки
автомобiлiв 20,2 21 15,9 28,3 32,3 15,9 28,6 24 25

Крадiжки речей
з автомобiлiв 26,9 17,4 7 38,7 10 23 29,6 24 57

Грабежi, розбiйнi 
напади 17,3 36,6 23,8 37,7 14 23 21,7 80 22

Керування 
транспортом у 
нетверезому станi

54,8 77 58,4 78 90 59,4 76,2 78 76

Правопорушення у 
станi алкогольного 
сп’яніння

50 71,5 55,5 84 95 67,3 80,6 74 69,7

Хуліганство 58,6 52 50 57 61 44,6 50,5 88 49,5
Порушення тишi у 
вечiрнiй та нiчний час 42,3 33,4 23,8 28 53,6 45 27,7 41,9 44

Перевищення 
швидкостi 
автотранспортом

54,8 57 41,6 74 92 56,9 77,8 93 66

Корупцiя в мiлiцiї 26 38 27,7 27 58 56 35,7 71,8 21
Незаконнi 
насильницькi дiї 
працiвникiв мiлiцiї

6,7 28,3 14,9 20 18,2 16,6 8,1 56,6 12
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Таб 3.4 (продовження)
Поширеність різних правопорушень очима жителів районів

Харківської області (у % до тих, хто вважає, що такі проблеми існують)
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й
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Насильницькi
злочини 5 8,1 49 15 28 16 15 21,5 36

Злочини, пов`язанi
з наркотиками 17 9 59,4 30,3 49,5 30,3 14 19 26

Кишеньковi
крадiжки 4 4 68,4 21 56 19 11 31 22

Крадiжки
з квартир 40 65 81 67,6 93 47 72 41 51

Крадiжки
автомобiлiв 11 2 63 23,2 41 24 29 33,3 16

Крадiжки речей
з автомобiлiв 15,1 5 49,5 27,3 34 18 45 45 19

Грабежi, розбiйнi 
напади 21 29 38,4 23,3 54 23 18 25 7

Керування 
транспортом у 
нетверезому станi

79 68 82 80,6 90 84 92 44 61

Правопорушення у 
станi алкогольного 
сп’яніння

90 85 90,8 87,9 77 72 100 57 56

Хуліганство 39 17 81,8 56 90 58 74 52 32
Порушення тишi у 
вечiрнiй та нiчний час 74,7 58 60 25 52,5 47 30,3 66 38

Перевищення 
швидкостi 
автотранспортом

55 38 82,7 64,7 90 78 64 49 47

Корупцiя в мiлiцiї 10 29 63 39,3 92,9 34 27 13 48
Незаконнi 
насильницькi дiї 
працiвникiв мiлiцiї

3 5 34,4 17,1 50,5 7 12 7 24
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Таб 3.4 (продовження)
Поширеність різних правопорушень очима жителів районів

Харківської області (у % до тих, хто вважає, що такі проблеми існують)
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Насильницькi
злочини 32,6 0,9 42,5 5 31,7 24,5 29,8 55 8,1

Злочини, пов`язанi
з наркотиками 28,3 36,7 28,1 28 40,2 23,5 35,6 57,4 7,1

Кишеньковi
крадiжки 31,3 37,6 31,1 18 37,3 28,6 15,9 50,6 4

Крадiжки
з квартир 54 58,7 72,1 32 56,8 70,4 63,4 63,7 51,6

Крадiжки
автомобiлiв 33 27,3 15,5 10 23,5 17,3 26,8 39,7 15,3

Крадiжки речей
з автомобiлiв 37,7 35,8 26,2 14 29,3 34,7 36,7 52 22,2

Грабежi, розбiйнi 
напади 41 7,3 16,9 10 33 33,6 31,7 46 12,1

Керування 
транспортом у 
нетверезому станi

56 67,8 79,9 34 53 80,6 69,3 67,3 67,6

Правопорушення у 
станi алкогольного 
сп’яніння

74,7 53,2 72 49 63,7 78,6 72 75,5 82,8

Хуліганство 49 61,5 54,8 46 58,7 49,9 65,4 65,3 42,4
Порушення тишi у 
вечiрнiй та нiчний час 19 27 48,7 31,7 33 44,1 32,6 61,4 63,4

Перевищення 
швидкостi 
автотранспортом

69 71,5 74 16 55,9 61,2 70,3 76,8 52,5

Корупцiя в мiлiцiї 24 28,5 43,3 6 39,2 45,9 28,7 36,7 25,2
Незаконнi 
насильницькi дiї 
працiвникiв мiлiцiї

17 2,7 28,9 2 28 31,6 15,9 17 5,1



455

Важливим показником діяльності поліції є відчуття населенням сво-
єї безпеки. Слід відзначити, що найбільше респондентів, які почуваються 
в небезпеці у своїй квартирі або будинку – у Дзержинському районі Харко-
ва (21,6 % почувають себе повністю або радше небезпечно) та у Чугуївсько-
му (19,6 %) і Харківському районах (18,8 %) області (Табл.3.5; 3.6). У своєму 
під’їзді, подвір’ї та у своєму районі найбільшу небезпеку відчувають жителі 
Орджонікідзевського району Харкова (28,7 % і 41,6 % відповідно) та Чугу-
ївського (21,6 % і 28 %) і Лозівського (21,1 % і 27,5 %) районів області. Най-
більше ж у своєму районі почуваються в небезпеці жителі Дергачівського ра-
йону  - так відповіли 30 % опитаних. 

Що стосується почуття небезпеки в інших районах, то найбільше її від-
чувають ті, хто проживають у Жовтневому районі Харкова (51,1 %) та Дерга-
чівському (46,4 %) і Дворічанському (43,3 %) районах області. Небезпеки у 
громадському транспорті побоюються жителі Дзержинського району Харко-
ва (37,3 %) і Золочівського району області (29 %). Знаходитися у своєму авто-
мобілі вважають небезпечним більшою мірою жителі Комінтернівського ра-
йону Харкова (30,7 %) та Ізюмського району області (34,3 %). 

Таблиця 3.5
Відчуття небезпеки жителями різних районів Харкова

(у % до тих, хто відповів, що почувається повністю або радше небезпечно)

В своїй 
квартирi 

(будинку)

У своєму 
пiд`їздi 

(подвiрї)

У
своєму 
районi

В iнших 
районах

В громад-
ському

транспортi

В своєму 
авто-

мобiлi

Дзержинський 21,6 25,3 34 46,6 37,3 9,8

Жовтневий 8,1 13,3 33,7 51,1 36,8 11,1

Київський  2 11 18 35 26,3 7

Комінтернівський  16,8 23,8 38,6 47,5 32 30,7

Ленінський  11,1 17,2 29,3 42,5 23,8 25

Московський  9,7 19,4 25,2 39,8 24,3 15,8

Орджонікідзевський   16,8 28,7 41,6 48 26 18,2

Фрунзенський  10,8 22,5 35,3 48 32,3 4,8

Червонозаводський  9,9 20,2 21,8 42,6 30,7 16,7
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Таблиця 3.6
Відчуття небезпеки жителями різних районів Харківської області

(у % до тих, хто відповів, що почувається повністю або радше небезпечно)

В своїй 
квартирi 

(будинку)

У своєму 
пiд`їздi 

(подвiрї)

У
своєму 
районi

В iнших 
районах

В громад-
ському

транспортi

В своєму 
авто-

мобiлi

Балаклійський  7,7 10,6 15,4 16,4 7,7 7,1
Барвінківський  9,1 9,1 10,1 20,4 14,1 5,3
Близнюківський  8,9 11 16,9 17 14 20
Богодухівський  10 10 12 23 13 5
Борівський  6 6,2 10,1 14,1 16 0
Валківський  17,6 19,6 19,6 23,5 11,8 8,7
Великобурлуцький  5,1 6,1 18,4 29,9 14,3 7,1
Вовчанський  12 13 23 32 25,2 28,2
Зміївський  6,9 10 14,9 20 6,2 0
Дворічанський  9,1 10,1 19,2 43,5 22,2 9,1
Дергачівський  7 14 30 46,4 23,5 10,5
Зачепилівський  15 16 29 39 17 13,4
Золочівський  9 13 21 29 29 6,3
Ізюмський  17 18 24 34,4 19,2 34,3
Кегичівський  7 10 10 17 12 10,7
Коломацький  6 6 10 37 17 20
Красноградський  9 9 19,2 29 11 31,3
Краснокутський  3 3 7 12 7,1 0
Куп`янський  16 16 20 28,3 13 20,8
Лозівський  14,6 21,1 27,5 26,6 7,3 20
Нововодолазький  17,3 17,3 18,2 23,2 8,7 4,9
Первомайський  8 12 15 11 6 33,3
Печенізький  8,8 7,9 11,8 21,8 7,9 0
Сахновщинський  4,1 6,1 12,2 16,5 9,2 3
Харківський  18,8 19,8 21,8 31,7 19,8 14,2
Чугуївський  19,6 21,6 28 37 16,3 19,5
Шевченківський  7 8 17 34 16 5,6
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Аналізуючи дані в цілому по регіону, варто відмітити, що абсолютна біль-
шість громадян почуваються у безпеці. Найбільш безпечне місце, на думку 
опитаних, це власна квартира / хата (Табл.3.7). Тут почуваються повністю або 
радше безпечно 87,5 % респондентів. На другому місці за відчуттям безпеки 
– власний під’їзд / подвір’я (81,1 %). Найбільшу небезпеку опитані відзначали 
у  інших районах (36,5 % почуваються там радше або повністю небезпечно) та 
дещо менше у громадському транспорті (22,5 %). 

Таблиця 3.7
Відчуття безпеки респондентів у різних локаціях

(у % до тих, хто відповів)

№ 
з/п

Повністю 
безпечно

Радше 
безпечно

Радше
небез-
печно

Повністю
небез-
печно

Важко 
сказати

1 У власній
квартирі, хаті 39,5 48 10,5 1 1

2
У власному

під’їзді,
подвір’ї

31,8 49,3 15,7 2 1,2

3 У власному
районі 21,5 49,9 23 2,7 2,9

4 В інших
районах 13,4 36 32,1 4,4 14,2

5
У громад-

ському
транспорті

16,1 51,5 21 1,5 9,9

6 У власній
автівці 27,2 48,9 12,5 1 10,3

Слід відзначити, що відчуття безпеки у різних локаціях жителями як 
Харкова, так і Харківської області переважно є схожими. Найбезпечнішим 
є власне помешкання, а найбільше відчуття небезпеки – в іншому районі. 
Водночас не можна не відзначити, що інший район викликає почуття не-
безпеки у 43,8 % мешканців Харкова, тоді як в області таких – значно мен-
ше (28,2 %) (Табл. 3.6). Також значна різниця у почутті небезпеки серед 
жителів Харкова і області спостерігається щодо перебування у громадсько-
му транспорті (Харків – 29,4 %; область – 14,9 %), дещо менше - у власно-
му районі (Харків – 30,3 %; область – 20,5 %); власному під’їзді / подвір’ї 
(Харків – 20,3 %, область – 14,8 %).
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Таблиця 3.8
Порівняння відчуття безпеки жителів Харкова та Харківської області

 в різних локаціях (у % до тих, хто відповів)

Харків
Локація

Харківська область

Безпечно Небезпечно Безпечно Небезпечно

88,8 10,7 Квартира 86,1 12,5

78,9 20,3 Під’їзд, подвір’я 83,4 14,8

67,8 30,3 Власний район 75,4 20,5

44,9 43,8 Інший район 54,3 28,2

64,2 29,4 Громадський
транспорт 71,3 14,9

77,4 13,1 Власне авто 74,5 14,1

Дослідження дозволило також оцінити, як змінюється відчуття рівня безпе-
ки жителями залежно від часу доби (Табл.3.9). Так, найбільш безпечно опитані 
відчувають себе у денний час (з 6.00 до 17.00) – 94,6 % обрали варіанти «повніс-
тю безпечно» і «радше безпечно». У вечірній час доби (з 17.00 до 22.00) процент 
тих, хто почуває себе безпечно, дещо падає – до 69,5 %, у нічний час (з 22.00. до 
6.00) він знижується в 1,8 раз у порівнянні з денним – до 38,5 % опитаних. Разом 
з тим вночі найбільший відсоток тих, хто почуває себе повністю або радше не-
безпечно у власному населеному пункті – 49,7 % респондентів. 

Таблиця 3.9
Почуття безпеки жителів у вечірній та нічний час

у власному населеному пункті (у % до тих, хто відповів)

Повністю
безпечно

Радше
безпечно

Радше
небезпечно

Повністю
небезпечно

Важко
сказати

У денний час
(з 6.00 до 17.00) 48,9 45,7 4,7 0,3 0,4

У вечірній час
(з 17.00 до 22.00) 25,4 44,1 25,6 1,7 3,2

У нічний час
(після 22.00) 12,2 26,3 36,7 13 11,8

Результати опитування показали дещо більше відчуття безпеки серед жи-
телів Харківської області, ніж Харкова. Так, у вечірній час почуваються без-
печно 76,7 %, мешканців області і 63 % харків’ян. (Табл. 3.10). Після 22.00 
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кількість харків’ян, які відчувають небезпеку, зростає майже вдвічі – з 35 % 
ввечері до 61,9 % вночі. Серед мешканців області цей процент менший – тіль-
ки 35,9 % опитаних відчувають небезпеку у нічний час. 

Таблиця 3.10 
Почуття безпеки жителів Харкова та Харківської області

у денний, вечірній та нічний час доби (у % до тих, хто відповів)

Харків Харківська область

Безпечно Небезпечно Час доби Безпечно Небезпечно

92,9 6,6 6.00 – 17.00 96,6 3,2
63 35 17.00 – 22.00 76,7 18,6

29,1 61,9 Після 22.00 49 35,9

У вечірній час найбільше почуття небезпеки присутнє у жителів Комін-
тернівського району Харкова (45,5 % почувають себе повністю або радше 
небезпечно) та Чугуївського району Харківської області (28,5 %) (Табл. 3.11; 
3.12). У нічний час найбільш небезпечно себе почувають ті, хто мешкає у 
Жовтневому районі Харкова (71,7 %) та Дергачівському (47 %) і Ізюмському 
(46 %) районах області.

Таблиця 3.11
Частка респондентів, що почуваються в небезпеці у вечірній
та нічний час за районами Харкова (у % до тих, хто відповів,

що почувається повністю або радше небезпечно)

Район

Частка респондентів, що почуваються в небезпеці
(сума повністю або радше небезпечно)

У вечірній час
(17.00 – 22.00)

У нічний час
(після 22.00)

Дзержинський 42,6 61,4
Жовтневий 31,3 71,7
Київський 19 56
Комінтернівський 45,5 65,3
Ленінський 29,3 65,7
Московський 30,1 59,2
Орджонікідзевський 43,5 57,4
Фрунзенський 41,2 69,6
Червонозаводський 34 59
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Таблиця 3.12
Частка респондентів, що почуваються в небезпеці у вечірній та нічний 

час за районами Харківської області (у % до тих, хто відповів,
що почувається повністю або радше небезпечно)

Район

Частка респондентів, що почуваються в небезпеці
(сума повністю або радше небезпечно)
У вечірній час
(17.00 – 22.00)

У нічний час
(після 22.00)

Балаклійський 17,5 35
Барвінківський 10 32,7
Близнюківський 10,9 24,8
Богодухівський 9 34
Борівський 5 24
Валківський 21 32
Великобурлуцький 10,3 28,8
Вовчанський 13 42
Зміївський 24,8 32
Дворічанський 21 27
Дергачівський 17 47
Зачепилівський 20 42
Золочівський 15 35
Ізюмський 21 46
Кегичівський 14 34
Коломацький 9 37
Красноградський 18 30
Краснокутський 6 13
Куп`янський 23 38
Лозівський 12 31,2
Нововодолазький 12,5 20,2
Первомайський 23 25
Печенізький 8 31
Сахновщинський 13,3 26,5
Харківський 24,8 42,5
Чугуївський 28,5 44,2
Шевченківський 15 23
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Важливим показником для планування та оцінки роботи поліції є те, на-
скільки жителі регіону побоюються конкретних видів злочинів. Так, опитування 
показало, що громадяни найбільше побоюються стати жертвою будь-якого зло-
чину взагалі (70,9 % дуже або радше побоюються). Окрім того абсолютна біль-
шість опитаних мають побоювання щодо того, щоб стати жертвою ДТП (70,6 %) 
та бути обманутим шахраями (67,4 %) (Табл.3.13). Разом з тим більше половини 
респондентів зовсім або радше не побоюються стати жертвою образи на вулиці 
або в громадському місці (52,1 %); крадіжки автомобіля (43,3 %); бути пограбова-
ним чи обкраденим на вулиці (42,9 %) та крадіжки з автомобіля (42,3 %).

Таблиця 3.13
Побоювання стати жертвою різних злочинів (у % до тих, хто відповів)

№
з/п

Дуже
побоююсь

Радше 
побоююсь

Радше не 
побоююсь

Зовсім не 
побоююсь

Важко 
сказати

1 Крадіжки з
вашого будинку

11,3 47,8 29,5 8,1 3,3
59,1 37,5

2 Бути обманутим 
шахраями

18,6 48,8 22,8 6,2 3,6
67,4 29

3 Бути
пограбованим
чи обкраденим
на вулиці

11,1 42,7 32,8 10,1 3,3
53,8 42,9

4 Крадіжки авто 6,9 20,4 14,9 28,4 29,4
27,3 43,3

5 Крадіжки з авто 7,3 21,1 13,8 28,4 29,3
28,4 42,3

6 Стати
жертвою ДТП

19,4 51,2 16,7 5,7 7
70,6 22,5

7 Стати жертвою 
фізичного 
насильства з боку
незнайомих 
людей

12,6 41,6 26,3 14,2 5,3
54,2 40,6

8 Стати жертвою 
образи на вулиці
або в громад-
ському місці

10,3 33 30,8 21,4 4,5
43,3 52,1

9 Стати жертвою 
будь-якого 
злочину взагалі

12,5 58,4 17,4 5,1 6,6

70,9 22,5
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Щодо різниці між мешканцями обласного центру і області у вказаних 
побоюваннях, то дослідження показало, що харків’яни більше, ніж жителі 
області побоюються всіх запропонованих видів злочинів. При цьому най-
більша різниця стосується таких ситуацій, як бути пограбованим на вули-
ці (Харків - 65,7 % тих, хто дуже або радше побоюється; область – 40,3 %), 
стати жертвою образи (Харків – 54 %; область – 31,2 %); крадіжки з автомо-
біля (Харків – 32,8 %; область – 23 %) та крадіжки самого автомобіля (Хар-
ків – 32,3 %; область – 21,2 %). Останнє, до речі, найменше, чого побоюють-
ся і харків’яни, і жителі області. 

Таблиця 3.14
Побоювання стати жертвою різних злочинів

 серед жителів Харкова та області (у % до тих, хто відповів, що дуже 
або радше побоюється)

Харків Злочини Харківська
область

65 Крадіжка з будинку 52,6

72,1 Бути обманутим шахраями 61,9

65,7 Бути пограбованим на вулиці 40,3

32,3 Крадіжка авто 21,2

32,8 Крадіжка з авто 23

77,7 Стати жертвою ДТП 62,6

61,3 Стати жертвою насильства 46

54 Стати жертвою образи 31,2

77,1 Стати жертвою будь-якого злочину 63,9

Аналізуючи ситуацію з найбільш поширеними побоюваннями по райо-
нах, слід зазначити, що найбільше стати жертвою будь-якого злочину боять-
ся у Дзержинському і Київському районах Харкова та Богодухівському, Вал-
ківському та Куп’янському районах Харківської області (Табл. 3.15; 3.16). 
Найбільше побоювань стати жертвою ДТП мають мешканці Київського ра-
йону Харкова та Богодухівського, Валківського та Нововодолазького районів 
області. Бути обманутими шахраями більше за жителів інших районів боять-
ся опитані з Дзержинського та Фрунзенського районів Харкова та Лозівсько-
го, Харківського та Богодухівського районів області. 
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Таблиця 3.15
Побоювання стати жертвою різних злочинів серед жителів районів
Харкова (у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється)

Д
зе

рж
ин

сь
ки

й

Ж
ов

тн
ев

ий

Ки
їв

сь
ки

й

Ко
м

ін
те

рн
ів

сь
ки

й

Ле
ні

нс
ьк

ий

М
ос

ко
вс

ьк
ий

О
рд

ж
он

ік
ід

зе
вс

ьк
ий

Ф
ру

нз
ен

сь
ки

й

Че
рв

он
оз

ав
од

сь
ки

й

Крадіжки
з вашого будинку 70,9 64,3 65 48,5 71,7 59 62 66,3 57,6

Бути обманутим 
(-ою) шахраями 79,6 61,7 84 58,4 61,6 75,8 65 79,4 60

Бути
пограбованим 
(-ою) чи 
обкраденим (-ою) 
на вулицi

73,7 65,7 76 48,5 64,7 64,1 59 71,6 58,6

Крадiжки Вашого 
автомобiля 35,9 27,3 36,8 13 28,2 45,9 26,2 42,1 16,4

Крадiжки чого-
небудь з Вашого 
авто

34,5 31,3 36,8 15,3 29,3 45,9 27,4 42,1 17,3

Стати жертвою 
дорожньо-
транспортної 
пригоди

91 78,4 90,9 62 66,4 73,7 73,8 79,8 69,7

Стати жертвою 
фiзичного 
насильства з боку 
незнайомих вам 
людей

73,8 66,7 76 42,6 65,7 55,3 52 62,8 50,6

Стати жертвою 
образи на вулицi 
або в громад-
ському мiсцi

69,9 51,6 59 42,6 49,5 42,7 53 65,7 48

Стати жертвою 
будь-якого
злочину взагалi

87,4 75,7 86 50,5 83,8 74,8 81 83,3 67

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)



464

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Таблиця 3.16
Побоювання стати жертвою різних злочинів серед жителів районів

Харківської області (у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється)

Ба
ла

кл
ій

сь
ки

й

Ба
рв

ін
кі

вс
ьк

ий

Бл
из

ню
кі

вс
ьк

ий

Бо
го

ду
хі

вс
ьк

ий

Бо
рі

вс
ьк

ий

Ва
лк

ів
сь

ки
й

Ве
ли

ко
бу

рл
уц

ьк
ий

Во
вч

ан
сь

ки
й

Д
ер

га
чі

вс
ьк

ий

Крадіжки
з вашого будинку 31,7 41,5 51,5 76 53 54 38,8 35 58

Бути обманутим 
(-ою) шахраями 63,4 51,5 53,4 73 59 71 51,1 55 55

Бути
пограбованим 
(-ою) чи 
обкраденим (-ою) 
на вулицi

28,8 30,3 30,7 82,8 28 51,5 23,4 22 31

Крадiжки Вашого 
автомобiля 7,1 15,3 13 40,6 10 16,7 22,7 11 24

Крадiжки чого-
небудь з Вашого 
авто

14,3 13,5 12,2 37,5 9,1 19,1 21,8 10 28

Стати жертвою 
дорожньо-
транспортної 
пригоди

38,4 51 59 87 57 82,2 71,9 36 61

Стати жертвою 
фiзичного 
насильства з боку 
незнайомих вам 
людей

28,8 34 39,4 74 27 63,7 40,8 50 42

Стати жертвою 
образи на вулицi 
або в громад-
ському мiсцi

1 58,4 49,5 70 31 27 34,7 20 31

Стати жертвою 
будь-якого
злочину взагалi

40,4 50,5 54,4 79,8 54 86 57,7 59 68
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Таблиця 3.16 (продовження)
Побоювання стати жертвою різних злочинів серед жителів районів

Харківської області (у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється)

Д
во
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ий
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й
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че
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лі

вс
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ий
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ю

м
сь

ки
й

Ке
ги
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вс

ьк
ий
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ло

м
ац

ьк
ий

Кр
ас

но
гр

ад
сь

ки
й

Кр
ас
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ку

тс
ьк

ий

Крадіжки
з вашого будинку 44 42,6 52 46 53 56,5 44 53 37

Бути обманутим 
(-ою) шахраями 44 64,3 36 40 58 65 33 70 65

Бути
пограбованим 
(-ою) чи 
обкраденим (-ою) 
на вулицi

10 40,6 15 37 33 50,5 20 38 30

Крадiжки Вашого 
автомобiля 7 17 7 9 10,2 12,1 12 24,7 7

Крадiжки чого-
небудь з Вашого 
авто

8 18,3 7 9 7,1 12,1 15 25 6

Стати жертвою 
дорожньо-
транспортної 
пригоди

45,4 76 40 56 50 55,5 54 75 59

Стати жертвою 
фiзичного 
насильства з боку 
незнайомих вам 
людей

33 40,6 31 42 47 58 30 41 72

Стати жертвою 
образи на вулицi 
або в громад-
ському мiсцi

15 40,6 13 39 9,1 46,4 21 34 5

Стати жертвою 
будь-якого
злочину взагалi

51 75,3 52 60 70 60 47 52 61
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Таблиця 3.16 (продовження)
Побоювання стати жертвою різних злочинів серед жителів районів

Харківської області (у % до тих, хто відповів, що дуже або радше побоюється)
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їв
сь

ки
й

Ш
ев

че
нк

ів
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ки
й

Крадіжки
з вашого будинку 49 51,4 52,9 63 37,2 25,5 70,3 55,5 39

Бути обманутим 
(-ою) шахраями 52 74,3 57,7 71 55,9 71,4 73,2 62,4 31

Бути
пограбованим 
(-ою) чи 
обкраденим (-ою) 
на вулицi

39 37,9 42,3 36,4 30,4 48,9 61,4 51 15

Крадiжки Вашого 
автомобiля 27,8 41,4 24 13,2 12,6 14,3 31,6 39,3 8

Крадiжки чого-
небудь з Вашого 
авто

27,8 58,6 23 13,2 12,7 18,4 35,8 41,8 8

Стати жертвою 
дорожньо-
транспортної 
пригоди

79 44 80,8 36 53,9 41,8 76,2 75,5 50

Стати жертвою 
фiзичного 
насильства з боку 
незнайомих вам 
людей

56 27,5 47,1 29 34,3 74,5 52,5 63,4 31

Стати жертвою 
образи на вулицi 
або в громад-
ському мiсцi

38 1,8 60,6 32 33,3 4,1 43,6 53,9 17

Стати жертвою 
будь-якого
злочину взагалi

79 48,6 73,1 39,2 60,2 75,2 75 51 51
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Говорячи про загальний рівень безпеки в місці проживання, більшість рес-
пондентів (59,5%) зійшлася на тому, що змін не відбулося (Рис. 3.1). Те, що ста-
ло безпечніше (значно і незначно) відмітили 20,8 % опитаних. Навпаки на те, що 
стало небезпечніше (значно і незначно), вказали дещо менше громадян – 14,2 %.

Рис. 3.1 Оцінка населення рівня безпеки протягом року
(у % до тих, хто відповів) 2014 2015

Можна також відзначити розбіжності в тому, як харків’яни та жителі об-
ласті оцінюють безпеку у своєму районі. Так, мешканці області у 2 рази час-
тіше зазначали, що у районі проживання протягом останніх 12 місяців ста-
ло небезпечніше (19,8%), ніж мешканці Харкова (9,3 %) (Табл. 3.17).  Також 
харків’яни більше ніж у 3,5 рази частіше відмічали те, що стало безпечніше 
(31,6 %), ніж жителі Харківської області (8,5 %).

Таблиця 3.17
Оцінка населенням Харкова та області того,

як змінився рівень безпеки протягом 12 місяців (у % до тих, хто відповів)

Стало
безпечніше Не змінився Стало

небезпечніше

Харків 31,6 55,3 9,3

Харківська область 8,5 64,3 19,8

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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Що стосується районів, у яких протягом останніх 12 місяців стало безпеч-
ніше, можна відмітити Червонозаводський район Харкова (47,5 % опитаних від-
повіли саме так) та Близнюківський район (33,7 %) Харківської області (Табл. 
3.18; 3.19). Небезпечніше, на думку населення, стало у Ленінському районі Хар-
кова (18,1 %) та Дергачівському районі (39 %) Харківської області. Найбільше 
мешканців, які вважають, що рівень безпеки не змінився, у Московському районі 
Харкова (68 %) та Сахновшинському районі (90,8 %) Харківської області.

Таблиця 3.18
Оцінка населенням різних районів Харкова того,

як змінився рівень безпеки протягом 12 місяців (у % до тих, хто відповів)

Район
Стало 

безпечніше
Не

змінився
Стало 

небезпечніше
Важко

відповісти

Дзержинський 39,8 46,6 7,8 5,8

Жовтневий 33,7 48 15,3 3,1

Київський 25 67 6 2

Комінтернівський 43,5 48,5 5 3

Ленінський 31,3 44,4 18,1 6,1

Московський 25,2 68 4,9 1,9

Орджонікідзевський 14 67 15 4

Фрунзенський 35,3 38,2 17,6 7,8

Червонозаводський 47,5 46,5 5 1

Таблиця 3.19
Оцінка населенням різних районів Харківської області того,

як змінився рівень безпеки протягом 12 місяців (у % до тих, хто відповів)

Район 
Стало

безпечніше
Не

змінився
Стало

небезпечніше
Важко

відповісти

Балаклійський 2,9 86,5 4,8 5,8

Барвінківський 16,8 72,3 9,9 1

Близнюківський 33,7 53,5 9,9 3

Богодухівський 5 81 10 4

Борівський 9 68 23 0

Валківський 9,8 64,7 23,5 2

Великобурлуцький 6,1 72,4 20,4 1

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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Таблиця 3.19 (продовження)

Вовчанський 18,2 72,7 9,1 0

Зміївський 5 76,2 12,9 5,9

Дворічанський 5,1 37,4 36,4 21,2

Дергачівський 6 40 39 15

Зачепилівський 6 23 37 14

Золочівський 7 66 17 10

Ізюмський 9 56 35 0

Кегичівський 20 66 9 5

Коломацький 7,1 43,4 23,2 26,3

Красноградський 2 73 13 12

Краснокутський 4 73 19 4

Куп`янський 6 50 34 10

Лозівський 6,4 79,8 11 2,8

Нововодолазький 10,6 71,2 15,4 2,9

Первомайський 3 74 11 12

Печенізький 8,8 64,7 15,6 10,8

Сахновщинський 3,1 90,8 5,1 1

Харківський 13 63 13 11

Чугуївський 8,8 51 35,3 4,9

Шевченківський 3,1 34,7 37,8 24,5

РОЗДІЛ 4.  ГОТОВНІСТЬ ДОПОМАГАТИ ПОЛІЦІЇ  
Реформування поліції в першу чергу спрямоване на налагодження парт-

нерських та взаємовигідних відносин із населенням. Показником досягнень на 
цьому шляху є потенційна готовність допомагати органам поліції у їхній робо-
ті, в тому числі й деяких напрямках оперативної діяльності. Йдеться про готов-
ність долучатися до вирішення профілактичних, оперативних, матеріально-
технічних і фінансових питань роботи поліції. У рамках дослідження було 
здійснено спробу виявити настрої населення щодо такої співпраці. 

Сьогодні, допомагати затримувати злочинців, брати участь в активній 
фазі припинення злочину готові 45,5 % зі всіх опитаних (рис. 4.1).

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)



470

Рис. 4.1
Готовність населення
допомогти поліції
затримати злочинця

Найбільший відсоток тих, хто готовий допомагати поліції, у ситуаціях, 
коли необхідно повідомити про злочин, що було скоєно (81,7 % відповіли 
ствердно) або що готується (73,3 %) (Табл. 4.1). Менше всього опитаних ви-
словили бажання сприяти роботі поліції, допомагаючи екіпірувати її (10,5 %) 
та у разі необхідності надавши власний транспортний засіб (9,8 %). Готов-
ність брати участь у постійній оцінці якості роботи поліції декларували 51,3 
жителів Харківщини.

Таблиця 4.1
Готовність респондентів допомагати поліції (у % до тих, хто відповів)

Ситуація, коли респондент готовий допомагати поліції
Повідомити про злочин, що було скоєно 81,7
Повідомити про злочин, що готується 73,3
В якості свідка, понятого 69,1
Повідомити про підозрілих осіб, ситуацію у себе в районі 68,9
Оцінювати поліцію 51,3
Коли потрібно затримати злочинця 45,5
Запобігати злочинам та правопорушенням, які побачив 43,2
Збирати інформацію для поліції 23,7
Патрулювати разом з поліцією 15,1
Допомагати екіпірувати міліцію 10,5
Надавати свій транспортний засіб для потреб поліції 9,8

Результати опитування свідчать, що жителі Харкова більшою мірою 
готові допомагати поліції, ніж жителі області (рис. 4.2). Це може поясню-
ватись тим, що на час проведення опитування у Харкові вже функціонува-
ла національна поліція, тоді як до області ця реформа і пов’язані з нею по-
зитивні установки громадян на взаємодію з поліцією ще не дійшли.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Готові;
45,5

Не готові;
54,5



Харків         Харківська область

Рис.4.2 Готовність громадян допомагати поліції за різними напрямками 
залежно від місця проживання (Харків, Харківська область)

(у % до тих, хто відповів)

Аналіз розподілу показників готовності допомагати поліції за конкрет-
ними напрямками залежно від районів Харкова та області показав, що меш-
канці різних районів не однаково налаштовані допомагати поліції. Допома-
гати затримувати злочинця більше інших налаштовані жителі Дзержинсько-
го району Харкова (67 %) та Богодухівського району Харківської області (81 
%). Менше всього на це підуть мешканці Орджонікідзевського району Хар-
кова (26 %) та Лозівського району Харківської області (5,6 %). 

Повідомити про злочин, що було скоєно, готова абсолютна більшість 
жителів всіх районів Харкова – від 80,8 до 92,2 % опитаних. Що стосується 
жителів області, то найменше людей, готових це зробити у Первомайському 
(41 %), Зачепилівському (46 %) та Вовчанському (47%) районах.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ ОЧИМА ГРОМАДЯН (2016)
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ
ПОЛІЦІЇ НІМЕЧЧИНИ

(за матеріалами МВС України)

О.А. Мартиненко

Практика підготовки співробітників поліції в Німеччині багатьма фахів-
цями вважається найбільш ефективною і результативною в Європі.

Поліція в Німеччині децентралізована. Кожна з 16 федеральних земель 
має свою поліцію і свою систему її підготовки. Загальна чисельність полі-
ції ФРН становить 350 тис. співробітників, 80% з них займають посади мо-
лодшого начальницького складу, для призначення на які необхідно отрима-
ти диплом про закінчення поліцейської школи, 19% - посади середнього на-
чальницького складу (за наявності вищої поліцейської освіти) і лише 1% (3,5 
тис. осіб) - посади старших офіцерів, для заміщення яких необхідно закінчи-
ти Вищу поліцейську академію управління.

Підготовка кадрів поліції ФРН здійснюється у відомчих навчальних за-
кладах трьох рівнів. До першого рівня відноситься первісна підготовка в 
школах поліції федеральних земель, що включає вивчення загального, спе-
ціалізованого та заключного курсів, а також здачу іспиту на право заміщен-
ня посад молодшого начальницького складу. Термін навчання - два з полови-
ною роки. Випускники шкіл отримують атестат про повну загальну середню 
поліцейську освіту. 

Другий рівень - підготовка середнього начальницького складу, яка здій-
снюється у вищих школах поліції федеральних земель з видачею диплома 
про вищу спеціальну (поліцейську) освіту. Термін навчання – три роки.

Третій рівень - підготовка старшого начальницького складу в Вищій по-
ліцейській академії управління ФРН з видачею свідоцтва (сертифіката) про 
вищу поліцейську управлінську освіту. Термін навчання два роки. В акаде-
мію приймаються оперативні співробітники у віці до 40 років (як виняток - 
до 45 років), які позитивно характеризуються за місцем служби, мають стаж 
роботи в поліції не менше 10-12 років, звання - не нижче головного комісара, 
освіту - в обсязі вищої поліцейської школи.

Вища поліцейська академія управління ФРН є провідним навчальним 
закладом Німеччини, який накопичив великий досвід підготовки і підвищен-
ня кваліфікації поліцейських кадрів керівної ланки.

Вища поліцейська академія управління є земельно-федеральним уста-
новою і фінансується з коштів державного бюджету та бюджету 16 земель. 



Загальний контроль над діяльністю академії здійснює Рада засновників, до 
складу якої входять Міністр внутрішніх справ ФРН і міністри внутрішніх 
справ земель. Рада визначає засади підготовки фахівців, затверджує бюджет, 
штати, навчальні плани і програми. Безпосередній контроль над діяльністю 
академії здійснює міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія, 
на території якої розташовано цей навчальний заклад.

Навчання в академії організовується освітнім відділом за єдиним уні-
версальним навчальним планом, який доповнюють набори тематичних пла-
нів з окремих дисциплін.

Основу програми навчання на першому курсі складають комплексні 
курси поліцейського управління і діяльності поліції (кримінальна криміна-
лістика – 810 ч .; правові курси - 390 ч). На другому році навчання додають-
ся гуманітарні дисципліни - 110 годин.

В якості викладачів спеціальних (поліцейських) дисциплін у Вищій по-
ліцейської академії управління працюють досвідчені практичні працівни-
ки. Вони приймаються в академію на конкурсній основі, працюють в ній від 
трьох до п’яти років, після чого направляються з підвищенням на посаді в 
поліцейські органи.

В основу підготовки поліцейських кадрів Німеччини покладено прин-
цип довічного найму. Службова діяльність і навчання співробітника плану-
ється і спрямовується в суто перспективному плані. При цьому передбача-
ється постійне підвищення його кваліфікації.

Особливістю системи підготовки поліцейських кадрів ФРН є те, що жо-
ден з поліцейських навчальних закладів країни не видає своїм випускникам 
освітніх документів, відповідних якомусь державному освітньому стандарту. 
Після закінчення навчальних закладів видаються тільки відомчі освітні до-
кументи, що дають право працювати тільки в поліції і, як виняток, в деяких 
інших державних установах.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОЛІЦІЇ НІМЕЧЧИНИ
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ
ПОЛІЦІЇ ФРАНЦІЇ

(за матеріалами МВС України)

О.А. Мартиненко

У Франції система підготовки поліцейських кадрів носить централізо-
ваний характер. Французька система підготовки поліцейських кадрів є одні-
єю з найстаріших у світі. Перший поліцейський навчальний заклад “Шко-
ла практики” було створено ще в 1883 р. У даний час у Франції існує 20 
шкіл навчання рядових поліцейських, дві школи підготовки середньої ланки 
і школа комісарів поліції.

На службу в поліцію приймаються громадяни Франції у віці від 17 до 
35 років, що мають середню освіту, гарне здоров’я і напрямок, затвердже-
ний префектом. Перед тим, як зайняти будь-яку посаду в поліції, особа, яка 
йде на службу, зобов’язана пройти підготовку в одному з поліцейських на-
вчальних закладів. Потрапляння до них передбачає серйозний конкурсний 
відбір. Початкова підготовка рядових поліцейських є найбільш налагодже-
ною ланкою в системі професійної підготовки МВС Франції. Вона триває 
12 місяців. Протягом чотирьох місяців слухачі отримують базові знання, 
необхідні поліцейському для несення патрульно-постової служби. Піс-
ля цього учні направляються на стажування в поліцейські підрозділи, де 
під керівництвом досвідченого наставника знайомляться з практикою ро-
боти. За результатами роботи керівник стажування виставляє підопічному 
оцінку. Після закінчення місяця стажист знову повертається до навчально-
го закладу, де протягом тижня спільно з викладачами підводить підсумки, 
з’ясовує проблеми, що виникли в несенні служби. Потім протягом трьох 
тижнів йому даються додаткові знання, і він знову на місяць направляєть-
ся на стажування в поліцейський підрозділ, де вже самостійно виконує не-
складні обов’язки. Завершується цей процес у навчальному закладі. Такий 
метод дозволяє керівництву навчальних закладів навчати два набори полі-
цейських одночасно.

Підготовка середньої ланки службовців поліції, що складається з офі-
церів і інспекторів, з урахуванням їх призначення, здійснюється диферен-
ційовано. Навчання інспекторів поліції здійснюється протягом 16 місяців у 
Вищій школі інспекторів Національної поліції в м Канн-Еклюз. Офіцери ж 
проходять 18-місячне навчання у Вищій школі офіцерів у Національній по-
ліції в м Ніцца.



Щорічно навчальні заклади МВС Франції випускають близько 600 ін-
спекторів і 80-90 офіцерів поліції. Після закінчення школи інспектори полі-
ції вважаються стажерами протягом року. Згодом в залежності від результа-
тів стажування вони затверджуються в цьому званні. Після чотирьох років 
служби будь-який офіцер і інспектор може брати участь в конкурсі на замі-
щення посади комісара поліції.

Підготовка вищеназваної категорії здійснюється у Вищій школі Наці-
ональної поліції протягом двох років. Теоретична підготовка в ній чергу-
ється зі стажуванням в правоохоронних службах. Навчальний цикл у Ви-
щій школі Національної поліції включає в себе сім періодів, в ході яких по-
слідовно відпрацьовуються як теоретичні, так і практичні питання програ-
ми. Завершується навчання складанням іспитів. Випускники поліцейських 
навчальних закладів Франції, так само, як і в Німеччині, отримують відо-
мчі дипломи.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОЛІЦІЇ ФРАНЦІЇ
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ
ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ

(за матеріалами МВС України)

О.А. Мартиненко

При опрацюванні системи підготовки поліцейських у Польщі, її струк-
тури та методів навчання, використовувався досвід поліції Франції, Німеч-
чини, Великобританії та Голландії. Відповідно до Закону про поліцейську 
службу в поліції може служити громадянин Республіки Польща з доброю ре-
путацією, який не відбував покарання, має середню освіту, а також фізичні 
і розумові здібності, достатні, щоб служити в збройних формуваннях та до-
тримуватися особливої службової дисципліни.

Процедура прийняття кандидата на службу є багатоступеневою, відбу-
вається в польових та навчальних підрозділах поліції і включає в себе:
•	 розгляд документів з точки зору їх відповідності до вимог;
•	 вступна співбесіда (інформаційний етап, інструктаж);
•	 тестування загальних знань (в області функціонування державного 

управління, в тому числі, поліції і громадської безпеки);
•	 тест на визначення фізичних показників;
•	 психологічний тест (інтелектуальні здібності, соціальна поведінка, стій-

кість тощо);
•	 перевірка (чи дана особа може гарантувати збереження секретності і, 

таким чином, може мати доступ до секретної інформації);
•	 комбінована співбесіда (для оцінки характеристик і придатності канди-

дата, а також наявності компетенції, необхідної для служби в поліції);
•	 медична комісія (визначення фізичної і психічної здатності кандидата 

до служби в поліції).
Підготовка поліцейських починається з початкової професійної освіти, 

обов’язкової для початківців. Цей етап навчання здійснюють навчальні за-
клади з підготовки працівників поліції, а саме:

Вища школа поліції в Щитно;
навчальний центр поліції в Легіоново;
школи поліції в Катовіце, Слупську і Пілі.
Крім того, підготовкою працівників поліції на базовому рівні можуть 

займатися відділи та самостійні підрозділи поліції та поліцейські навчальні 
центри, які можуть бути створені в деяких воєводських комендатурах.

Підготовка працівників поліції складається з різних рівнів і включає на-
ступні стадії.
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1. Базова підготовка. Кандидатами на навчання є особи, які мають хоча 
б середню освіту. Основні завдання: розвиток базових навичок та практичної 
техніки для виконання основних поліцейських обов’язків. Особи, які про-
йшли підготовку цього типу, що проводиться в центрах підготовки поліцей-
ських та є обов’язковою для початківців, призначаються на нижчі посади. З 
2001 р. базова підготовка офіцерів польської поліції спрямована на набуття 
суто спеціальних навичок. Крім теоретичних знань, офіцери поліції набува-
ють і покращують практичні навички, необхідні для виконання завдань, які 
будуть виконувати після закінчення підготовки. Протягом підготовки велика 
увага приділяється формуванню в офіцерів поліції наступних рис: самодис-
ципліна, чесність, обов’язковість, відповідальність і мужність. Базова підго-
товка складається з двох стадій.

1) Першу стадію базової підготовки проходять офіцери всіх по-
ліцейських служб, тобто підрозділів профілактики, кримінальної полі-
ції та допоміжних служб (напр. адміністрація, логістика і т.д.). Трива-
лість її становить 15 тижнів. Після закінчення цієї стадії офіцери поліції 
допоміжних служб можуть призначатися на посади в своїх підрозділах;

Навчання здійснюється відповідно до програми, в якій передбачена те-
оретична і практична підготовка до виконання основних завдань посадових 
осіб (нижчої ланки) у превентивній службі. Програма включає питання, що 
стосуються базових знань і вмінь, зокрема, в наступних сферах:
•	 правові питання,
•	 принципи професійної етики поліцейського та прав людини,
•	 користування засобами радіозв’язку та інформаційних систем,
•	 ідентифікація осіб,
•	 використання ресурсів прямого примусу і вогнепальної зброї,
•	 надання першої допомоги потерпілому,
•	 затримання особи,
•	 здійснення особистого контролю та обшуку осіб, приміщень і речей,
•	 несення служби у патрулі,
•	 несення служби в конвоях і приміщеннях для затриманих осіб,
•	 вжиття заходів по відношенню до учасників дорожнього руху,
•	 виявлення правопорушників та здійснення заходів у випадках правопо-

рушень, попередження злочинних явищ,
•	 підготовка зі стрільби, тактики і методів втручання.

2) Офіцери поліції підрозділів з профілактики злочинності та кри-
мінальної поліції повинні пройти другу стадію базової підготовки – спе-
ціальну підготовку, тривалість якої визначається характером майбутньої 
посади. У середньому вона триває близько чотирьох місяців. Програму на-
вчання для цієї стадії вибирають відповідно до спеціалізації групи: профі-
лактика злочинності, контроль за дорожнім рухом, оперативна робота, екс-

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ
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пертологія, оперативна техніка. Закінчується ця стадія іспитами, які дозво-
ляють встановити, чи засвоїв офіцер професійні знання та навички, необ-
хідні для виконання майбутніх службових завдань. Успішна здача іспиту 
є обов’язковою умовою для присвоєння молодшого офіцерського звання. 

2. Спеціальна підготовка (середній рівень). Кандидатами на навчання є 
особи, які мають хоча б середню освіту та пройшли базову підготовку. Спе-
ціальну підготовку проходять офіцери поліції для виконання завдань у меж-
ах якоїсь певної області і отримують середню професійну кваліфікацію. Офі-
цери патрульної служби та служби профілактики злочинності проходять під-
готовку, яка дозволяє їм отримати призначення на посади окружного консте-
бля, чергового офіцера, командира взводу патрульної служби та служб швид-
кого реагування, командира взводу профілактики злочинності. Офіцери кри-
мінальної поліції проходять підготовку для роботи в оперативно-розшуковій 
службі, а також службі по боротьбі з економічними злочинами.

3. Вища професійна підготовка (вища освіта і післядипломне навчання) 
здійснюється Вищою школою поліції в Щитно, яка надає вищу освіту пер-
шого рівня (рівень університету). Кандидатами на навчання є особи, які ма-
ють хоча б середню освіту та пройшли базову і спеціальну підготовку. Хоча 
основним завданням школи є підготовка офіцерів до їх подальшої роботи, 
Школа також забезпечує підготовку фахівців для Міністерства внутрішніх 
справ, а також для національної системи освіти Республіки Польща. Крім 
підвищення рівня знань, навичок і навиків, які відображають прогрес у полі-
цейській теорії та практиці, Школа дає своїм студентам знання, необхідні для 
отримання офіцерського звання і призначення на посади командного складу. 
Крім того, Школа забезпечує післядипломне навчання випускникам, що спе-
ціалізуються в різних сферах правоохоронної діяльності.

У процесі подальшої служби поліцейські мають можливість підвищува-
ти спеціалізовані професійні знання у рамках професійного вдосконалення. 
Професійна підготовка організована таким чином:

центральне підвищення кваліфікації – здійснюється навчальними під-
розділами поліції, відбувається у формі спеціалізованих курсів, відповідно 
до програм, затверджених офіційними наказами головного коменданта полі-
ції, та у формі інших заходів;

локальне підвищення кваліфікації – має «польовий» характер, що здій-
снюється підрозділами поліції або структурними одиницями цих підрозді-
лів, що дозволяє формувати формули заходів і, як наслідок, ефективну моди-
фікацію змісту програми у відповідь на якісні зміни злочинності;

зовнішнє підвищення кваліфікації – організоване позаполіцейськи-
ми суб’єктами у ситуації, коли навчальні проблеми з різних причин не 
можуть бути вирішені у рамках центрального або локального підвищен-
ня кваліфікації.

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



Пропоновані спеціалізовані курси, а також інші заходи становлять до-
повнення професійних навичок, які дозволяють покращити уміння поліцей-
ських, що необхідні їм під час виконання своїх службових обов’язків в меж-
ах конкретних спеціальностей, наприклад, в сфері боротьби з економічною 
злочинністю, незаконним обігом наркотичних речовин, кіберзлочинністю, 
торгівлею людьми, в галузі криміналістики, керівників операцій, а також ба-
гато інших. Окремі програми стосуються курсів підготовки керівного скла-
ду поліції.

Крім того, поліцейські можуть підвищувати свою професійну кваліфіка-
цію до вищого рівня в межах професійного навчання для випускників вузів, 
яке здійснює Вища школа в Щитно.

Кандидати на навчання скеровуються своїми керівниками. Вимогою 
є наявність вищої освіти, а також перебування на посаді, яка потребує ви-
щої кваліфікації. Прийом на навчання залежить від оцінки кваліфікаційно-
го відбору.

Завдання навчальної програми сконцентроване, в основному, на:
•	 управління групами людей;
•	 формування і реалізація кадрової політики, професійне удосконалення;
•	 формування іміджу поліції;
•	 формування образу поліцейського, в т.ч. сприяння антикорупції та анти-

дискримінації;
•	 організацію роботи, пов’язаної з використанням матеріальних ресурсів;
•	 організацію співробітництва в рамках суб’єктів поліції та позаполіцей-

ськими формуваннями;
•	 регулювання кризових ситуацій;
•	 вміння оформляти документи;
•	 застосування правових положень в процесі діяльності поліції;
•	 нагляд за дотриманням службових обов’язків.

Крім того, поліцейські можуть підвищувати свою професійну компе-
тентність в рамках участі в заняттях післядипломної освіти з проблем:
•	 управління кризами;
•	 боротьба з організованою злочинністю та тероризмом;
•	 криміналістика в кримінальному процесі.
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