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Снісар Олександр Миколайович, 
голова Антикорупційної правозахисної Ради

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Сьогодні рівень довіри до поліції та до правоохоронної системи зага
лом, з боку громадян катастрофічно низький. Від 29.12.2015 року почав діяти 
ЗУ «Про Національну поліцію», який, за сподіванням громадян, повинен був 
кардинально змінити старий центральний орган виконавчої влади - міліцію, 
на новий, прогресивний, який служить суспільству - поліцію. Призвести до 
внесення змін в інші законодавчі акти, які регламентують діяльність поліції.

Реформування колишньої міліції, введення нових алгоритмів діяльності 
поліції здійснювалось без розробки відповідної концепції реформування та 
розвитку Національної поліції України, без врахування європейського досві
ду з даних питань. Не було визначено порядок, послідовність впровадження 
реформ, шляхи забезпечення приведення нормативно-правових актів у відпо
відність до ЗУ «Про Національну поліції», не визначено найменування, стру
ктуру,, взаємодію, спеціалізацію деяких підрозділів Національної , поліції 
України, не.розроблено .порядок-документообігу, інструкцій дій підрозділів. 
Не приведено у відповідність діючому законодавству, завданням та цілям 
реформи кадрову політику. Не прораховано (з урахуванням, європейського 
досвіду) прогнозні показники видатків із загального; фонду державного бю-.: 
джету на потреби Національної поліції України (розміри фінансування мате
ріально-технічного забезпечення співробітників поліції, розміри необхідних 
фінансових ресурсів на закупівлю і обслуговування техніки, необхідної для 
роботи, закупівлю канцелярських товарів, форменого одягу, ремонт службо
вого автотранспорту, забезпечення закупівлі паливно-мастильних матеріалів, 
оплату службових відряджень, тощо). Не розроблено актуальні програми на
вчання студентів в спеціалізованих державних вищих навчальних закладах 
МВС, порядок проведення виховних робіт, наставництва, стажування, роз'яс
нювальних робіт в питаннях впровадження реформ, навчання співробітників 
поліції в питаннях введення нових алгоритмів роботи тощо.

Недоопрацьована реформа фактично призвела до загострення старих та 
виникнення нових проблем. Наявні факти неузгодженості інструкцій дій пат
рульної поліції та решти служб, відсутності нормативних документів щодо 
взаємодії патрульної та інших служб поліції.

Зросло навантаження на слідчих - більше ніж 100 кримінальних прова
джень на кожного, що призводить до зниження показників розкриття злочинів. 
Також наявна проблема з проведенням експертиз в рамках кримінальних про
ваджень. Деякі експертизи працівники поліції, прокуратури змушені оплачу-
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вати за свій власний рахунок (середня вартість проведення однієї експертизи 
перевищує місячну заробітну плату працівника поліції), що сприяє виникнен
ню корупційної складової у роботі працівників поліції, прокуратури.

Оперативні підрозділи поліції напряму залежать від слідчих, працівни
ків прокуратури, повинні узгоджувати свої дії (в тому числі що стосуються 
питань проведення ОРД, ОРМ).В деяких випадках, внаслідок того, що про 
підготовку зазначених заходів дізнається від 10 до 20 працівників різних 
структур, відбувається розголошення важливої інформації. В нормах КПК не 
надано права оперативному працівнику оскаржувати дії або бездіяльність 
слідчого, процесуального керівника шляхом подачі відповідної скарги слід
чому судді, тощо. Оперативні підрозділи не в повному обсязі забезпечені 
спеціалізованою технікою для проведення ОРД, ОРМ.

Відсутній порядок взаємодії громадських правозахисник організацій з 
поліцією, хоча у ст. П ЗУ «Про Національну поліції» зазначено про можли
вість партнерства. Не внесені відповідні зміни до ст. 60 КПК України та не 
розширені права заявника (фактично партнера поліції). Не внесені відповідні 
зміни, доповнення до ст. 19 ЗУ «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави в питаннях пар
тнерства, методів здійснення громадського контролю, оцінки діяльності по
ліції, порядку проведення сумісних заходів, тощо.

Окремо слід зазначити про проблеми матеріально-технічного забезпе
чення співробітників поліції. Підрозділи, відділи поліції не забезпечуються в 
повному обсязі фінансовими ресурсами на закупівлю та обслуговування тех
ніки необхідної для роботи, не закуповуються канцелярські товари, праців
никам поліції (крім нової патрульної служби) не видають формений одяг, ре
монт службового автотранспорту поліцейські здійснюють за особисті кошти. 
Лише на третину' від необхідного обсягу забезпечено закупку паливно- 
мастильних матеріалів для підрозділів, не оплачуються службові відряджен
ня, що в свою чергу призводить до зниження результативності роботи полі
ції. Тобто, вищезазначені фінансові витрати на матеріально-технічне забез
печення робочого процесу фактично покладено на працівників поліції, що 
сприяє виникненню корупційної складової у роботі співробітників поліції.

Також, слід звернути увагу на відсутність актуальної програми навчан
ня студентів спеціалізованих державних вищих закладів МВС. Молоді пра
цівники поліції, які приступають до виконання своїх обов’язків, фактично не 
підготовленні до реалій роботи. Також взагалі відсутнє поняття виховальних 
робіт, наставництва, стажування (закріплення молодого працівника до досві
дченого співробітника поліції). Не проводиться роз’яснювальна робота в пи
таннях впровадження реформ, не здійснюється навчання співробітників по
ліції в питаннях введення нових алгоритмів роботи, що призводить до неро
зуміння суті та цілей впроваджених реформ та негативного ставлення з боку 
працівників поліції до нових законодавчих ініціатив. Більшість діючих пра
цівників не були морально та психологічно підготовлені до атестування.
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Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що реформу
вання поліції необхідно, але впроваджувати реформи та нові методи роботи 
потрібно, з урахуванням європейського досвіду, послідовно, шляхом розроб
ки сумісними зусиллями вчених, діючих співробітників поліції, колишніх 
працівників міліції, представників правозахисних організацій, юристів Кон
цепції реформування та розвитку Національної поліції України.


