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Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конфере-
нції «Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи (віт-
чизняний та зарубіжний досвід)», у якій взяли участь вітчизняні та зарубіжні 
вчені, працівники правоохоронних органів, ад’юнкти (аспіранти), слухачі ма-
гістратури, курсанти та студенти вищих навчальних закладів України та за-
рубіжжя. Тематика публікацій охоплює найбільш актуальні проблеми теорії 
та практики подальшого реформування органів внутрішніх справ. 
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рунтям для подальших наукових розвідок у сфері правоохоронної діяльності 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МИЛИЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
На сегодняшний день кредит доверия граждан к представителям пра-

воохранительных органов, в том числе милиции, катастрофически низок. Су-
бъекты, ставшие потерпевшими вследствие незаконных действий со стороны 
правонарушителей, в редких случаях обращаются за помощью к правоохра-
нительным органам. Основными причинами недоверия граждан к милиции, 
является: тотальная коррупция в рядовом, руководящем составе органов вну-
тренних дел, низкая раскрываемость преступлений, правонарушений, часто 
неуважение, невнимание, иногда грубость по отношению к гражданам. Недо-
верие со стороны граждан перерастает в явную озлобленность, вражду по от-
ношению к представителям правоохранительных органов. Гражданин не то-
лько не сообщит о правонарушении, вследствие которого были нарушены 
непосредственно его права, а и откажется помогать милиции, будет всячески 
препятствовать в осуществлении основных задач органам внутренних дел. 
Такая ситуация на территории демократической страны недопустима.   

С целью поднятия авторитета милиции, восстановления доверия граж-
дан к правоохранительной системе в целом – милиция должна стать частью 
народа, взаимодействуя при осуществлении своей деятельности с гражданс-
ким обществом. Для этого необходимо, основываясь на ст. 38 Конституции 
Украины, внести изменения, дополнения в ст.ст. 6, 19 ЗУ «О демократичес-
ком гражданском контроле над военной организацией и правоохранительны-
ми органами государства», ЗУ «О доступе к публичной информации», ст.ст. 
5, 18, 28 ЗУ "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", 
ЗУ «Об общественных объединениях». Расширить возможность граждан, 
правозащитных общественных организаций в вопросах осуществления граж-
данского контроля за действиями правоохранительных органов, доступа к 
информации о деятельности органов милиции, принятия непосредственного 
участия в оценке эффективности деятельности сотрудников милиции, приня-
тия участия в кадровой политике, взаимодействия с правоохранительными 
органами путем создания совместных рабочих групп, комиссий и т.д. Также 
необходимо на законодательном уровне ввести понятие «гражданских (об-
щественных) расследований», дав возможность правозащитным обществен-
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ным организациям проводить независимые расследования нарушений дейст-
вующего законодательства  гражданами, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями независимо от форм собственности и подчинения. Осуществ-
лять мероприятия, направленные на противодействие коррупции, охрану об-
щественной безопасности, общественного порядка, борьбу с преступностью, 
взаимодействуя по этим вопросам с территориальными органами соответст-
вующих министерств, центральных и местных органов исполнительной влас-
ти, более того, осуществлять общественный (гражданский) контроль за дея-
тельностью органов государственной власти, принимать участие в кадровой 
политике. Ввиду того, что правозащитные общественные организации будут 
выступать фактическим гражданским контролером, кроме расширения пол-
номочий таких организаций, необходимо прописать законодательно и требо-
вания к субъектам – непосредственным контролерам, т.е. уполномоченный 
общественный контролер должен иметь юридическое образование, осущест-
влять гражданский контроль строго придерживаясь норм действующего за-
конодательства, в результатах проведенных расследований руководствовать-
ся только фактами, не высказывая субъективных предположений, догадок. 
Общественные правозащитные организации в рамках осуществления общес-
твенного контроля,  как одно из направлений деятельности, могут проводить 
независимые общественные (гражданские) расследования в отношении на-
рушений прав, свобод граждан со стороны сотрудников милиции, а также в 
отношении нарушений прав и самих милиционеров. Результатом взаимодей-
ствия правозащитных общественных организаций и органов внутренних дел 
станет не только реальная помощь в раскрытии, профилактике преступлений, 
правонарушений, но и снижение коррупционных проявлений в рядовом, ру-
ководящем составе милиции, проведение независимой оценки деятельности 
отдельных сотрудников милиции, защита не только граждан, а и защита са-
мих работников милиции от противоправных действий, давления, направ-
ленного на них  как на представителей народной власти. 

 Отдельно следует остановиться на взаимодействии милиции общест-
венной безопасности с гражданами. Повседневная деятельность института 
участковых инспекторов милиции соприкасается с гражданами. Без помощи, 
поддержки людей, которые проживают на территории обслуживания участ-
кового инспектора, деятельность данного структурного подразделения ста-
новится неэффективной.  Чтобы выйти из данной тупиковой ситуации, сле-
дует дать возможность жителям обслуживаемой территории оценивать эффе-
ктивность деятельности сотрудника МОБ, принимать участие в назначении 
данных сотрудников на обслуживание определенной территории.  

На сегодняшний день для поднятия авторитета милиции, восстановле-
ния доверия граждан к правоохранительной системе необходимо кардиналь-
но менять отношение сотрудников милиции к гражданам. Милиция должна 
быть не карательным органом, а помощником каждого законопослушного 
гражданина в сложных жизненных ситуациях. Сотрудникам правоохраните-
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льных органов нужно помнить, что защита прав и свобод обычных граждан и 
является их первоочередной задачей, что народ поручил им выполнение этой 
задачи, и именно общество должностать главным контролером деятельности 
правоохранительных органов. 

 
 

Хілько Юрій Вікторович, 
старший викладач Навчального центру 

підготовки працівників органів внутрішніх справ 
УМВС України в Херсонській області 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 

ОВС УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
В ЕКСТРИМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

 
У сучасному житті правоохоронці повинні уміти поражати будь-які ці-

лі, на різній відстані із будь-яких положень, при різному ступені освітлення і 
дефіциті часу. Причому повинно бути гарантоване ураження цілі, а не випад-
кове влучення. Навички влучної стрільби набуваються в результаті правильно 
організованого навчання, тренувань і постійної стрілецької практики. 

Навчання вогневій підготовці проводиться у спосіб від простого до скла-
дного. Перехід до наступного етапу навчання повинен відбуватися тільки після 
твердого закріплення навичок та вмінь попереднього етапу навчання. 

Для ефективності в навчанні особового складу з практичної стрільби  
на заняттях повинна відпрацьовуватися раптовість виникнення загрози і не-
обхідність швидкої реакції на неї, яка полягає в миттєвій оцінці ситуації, що 
склалася, з одночасним відходом з лінії ведення вогню злочинцем, вихоплю-
ванні зброї, приведенні її в готовність до стрільби та відкриття вогню. 

Статистика свідчить у 73 % випадків міліціонерам доводиться вести 
стрільбу в умовах обмеженої видимості, коли прицільна стрільба є ускладне-
ною або неможливою.  

Проблемою підвищення ефективності застосування табельної зброї у 
таких умовах є відсутність спеціальних пристроїв для короткоствольної 
зброї, які дають можливість вести прицільний вогонь в умовах обмеженої 
видимості, відсутність стрілецьких вправ, які виконуються по затемненій цілі 
на затемненій ділянці стрільби і т.ін. Регулярність виконання таких вправ до-
зволить мінімізувати імовірність виникнення ситуацій, коли працівник мілі-
ції в умовах темряви відкриває вогонь по неозброєній людині, приймаючи її 
за злочинця або неправильно оцінюючи її наміри. 

Відсутність стрілецьких вправ у Курсі стрільб зі стрілецької зброї для 
рядового та начальницького складу ОВС України, які б виконувалися у парі 
(у складі групи), пояснює грубі тактичні помилки у діях працівників міліції зі 
зброєю в руках під час несення служби.  
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