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ВІД УКЛАДАЧІВ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських мо-

ніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» 

(Асоціація УМДПЛ) представляє черговий збірник «Права людини в діяль-

ності української міліції – 2012 рік», який присвячений вивченню та аналі-

зу однієї з найбільш загрозливих для українського суспільства проблем –

незахищеності громадян від порушення їхніх прав і свобод органами 

внутрішніх справ. Такі збірники, які водночас є звітами про результати 

роботи Асоціації з моніторингу діяльності української міліції, публіку-

ються нами щорічно з 2008 року і завжди викликають інтерес у широкої 

аудиторії читачів – від правозахисників і журналістів до працівників пра-

воохоронних органів.

Кожен з розділів збірника – це компетентний погляд з позиції права 

на ту чи іншу проблему у взаєминах між правоохоронцями й громадяна-

ми, погляд, який ґрунтується на аналізі положень нормативно-правових 

актів, цифр офіційної статистики, повідомлень у засобах масової інфор-

мації та власного досвіду членів Асоціації та її волонтерів, отриманого під 

час проведення моніторингових кампаній «Міліція під контролем».

У підготовці збірника взяли учать провідні експерти нашої організа-

ції, які осмислювали та аналізували різні напрямки діяльності органів вну-

трішніх справ з урахуванням насамперед двох критеріїв – об’єктивності та 

домінування прав і свобод людини над будь-якими іншими інтересами пра-

воохоронних структур і влади. На жаль, подібний підхід часто розцінюється 

окремими керівниками МВС як спроба дискредитувати роботу української 

міліції та погіршити імідж її співробітників. Це не так. Вважаючи діяльність 

органів правопорядку надзвичайно важливою для суспільства й держави 

та з повагою ставлячись до правоохоронців, які чесно і сумлінно викону-

ють свої службові обов’язки, ми залишаємо за собою право вести відверту 

розмову саме про проблеми у діяльності міністерства внутрішніх справ, 

оскільки міліцейське відомство на таку розмову не відважується. Наразі 

міліцейські підрозділи по зв’язках із громадськістю, незважаючи на свою 

назву, такий зв’язок практично втратили і, оминаючи гострі теми, зосеред-

ились виключно на поширенні відомостей про успіхи та досягнення право-

охоронців. Це хибний шлях, оскільки ґрунтовна й компетентна критика з 

боку громадськості завжди була і є потужним інструментом забезпечення 
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дотримання прав людини у діяльності міліції. Саме спокійне та виважене 

ставлення до такої критики керманичами МВС може свідчити про щирість 

їх намірів реформувати правоохоронну систему в інтересах суспільства.

2012 рік, на жаль, не дав підстав заявити про істотне покращення 

стану із дотриманням прав людини в міліції – спостерігався весь спектр 

вже традиційних для органів внутрішніх справ порушень. За даними Асо-

ціації УМДПЛ, у 2012 році в Україні пішло з життя 22 людини, чию смерть 

суспільство пов’язує із сумнівними з позиції закону діями чи бездіяльністю 

правоохоронців – «чорний список» цих смертей наведений у збірнику.

Незаконне міліцейське насильство продовжує існувати в України як 

системне і вже навіть буденне явище – пересічні громадяни сприймають 

його з огидою та обуренням, проте, за окремими виключеннями, факти 

міліцейського свавілля не призводять до активних форм громадського 

протесту. Тільки через мережу Інтернет у 2012 році була оприлюднена ін-

формація про понад 60 найбільш резонансних інцидентів, пов’язаних із 

катуванням та побиттям громадян в міліції, про окремі з них, які вразили 

суспільство своєю надзвичайною жорстокістю, згадано у збірнику.

Насильство з боку правоохоронців дуже часто залишається безкар-

ним, цьому зокрема сприяє відверта пасивність прокуратури та опір Мі-

ністерства внутрішніх справ запровадженню в Україні механізму громад-

ського розслідування випадків жорстокого поводження з боку персоналу 

правоохоронних органів.

У 2012 році спостерігалась підвищена активність суспільства у пу-

блічному висловленні своєї незгоди з тими чи іншими діями влади у фор-

мі проведення мирних зібрань, кількість яких, порівняно з минулими 

роками, виросла у понад півтора рази. Незважаючи на те, що охорона 

громадського порядку під час зібрань повинна здійснюватися передусім з 

пріоритетом неухильного дотримання прав людини, міліція вдавалася до 

звуження права особи на мирний протест, а в окремих випадках співро-

бітники діяли стосовно протестуючих жорстоко і не адекватно до ситуації.

Порушення прав українців на свободу та особисту недоторканість, 

права власності чи права на приватність поєднувалися з порушеннями 

прав і свобод окремих груп громадян, перед усім наркотично залеж-

них осіб, стосовно яких спостерігалися відверті прояви дискримінації з 

боку правоохоронних органів. Аналіз статистичних даних наочно свід-

чить – в Україні боротьба із наркобізнесом полягає не у кримінальному 
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Від укладачів

переслідуванні осіб, які отримують прибутки від виготовлення та органі-

зації каналів збуту наркотиків, а зведена до переслідування споживачів, 

які через свою залежність є хворими людьми.

Проведення в Україні ЄВРО-2012 та запровадження наприкінці 

2011 року прогресивних змін до імміграційного законодавства очікува-

но призвели до зменшення тиску на іноземців та осіб без громадянства –

кількість видворених міліцією з держави іммігрантів зменшилася більш 

ніж у 4 рази, майже в 1,5 рази менше іноземців було притягнуто до адміні-

стративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні. 

Проте подібна лібералізація у ставленні правоохоронців до іммігрантів 

жодним чином не призвела до загострення міграційної, криміногенної чи 

санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні – небезпек, якими МВС регу-

лярно лякало громадян, виправдовуючи необхідність проведення карди-

нальних та жорстких заходів стосовно іммігрантів. При понад мільйонному 

зростанні кількості іноземців, які відвідували Україну протягом 9 місяців 

2012 року, кількість вчинених ними злочинів знизилася на чотири відсо-

тки, а кількість нелегальних мігрантів, повернутих в Україну з країн ЄС на 

виконання положень угоди про реадмісію, зменшилася майже вдвічі.

Не виправдала сподівань суспільства новоутворена Державна мі-

граційна служба України, яка через довготривалий процес свого станов-

лення у регіонах у 2012 році не спромоглася приступити до активної фази 

діяльності. Служба поступово, але невпинно набуває скандальної слави 

радянських «ОВІРів», наскрізь просякнутих здирництвом, чванливістю, 

неповагою до відвідувачів, зосередженістю на захисті відомчих та комер-

ційних інтересів на шкоду правам та законним інтересам громадян. Кра-

щим доказом цьому твердженню є надприбуткова діяльність створеного 

при ДМС сумнозвісного «підприємства-присоски» ДП «Документ», за до-

помогою якого в усіх областях України від громадян вимагаються кошти 

шляхом нав’язування начебто добровільних додаткових послуг з оформ-

лення різного роду документів.

У контексті розгляду ставлення правоохоронних органів до іммі-

грантів, які шукають захисту в Україні, неможливо не згадати випадок із 

викраденням російськими спецслужбами в жовтні 2012 року з території 

України громадянина Російської Федерації, опозиціонера Леоніда Развоз-

жаєва, який мав намір отримати в Україні статус біженця. Та неприхована 

і навіть демонстративна пасивність правоохоронних органів у розсліду-
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ванні цього інциденту свідчить – у своєму ставленні до іммігрантів влада 

керується не нормами вітчизняного й міжнародного права, а передусім 

зовнішньополітичними інтересами та взаєминами, які склалися з країною 

громадянства або походження іммігранта.

Попри всі обіцянки очільників міліцейського відомства, правоохо-

ронні органи не тільки не змогли стати оплотом опору корупції в Україні, 

а й самі перетворилися у чи не найбільш корумповану структуру в держа-

ві, уособлюючи у свідомості громадян небезпечні та гіпертрофовані фор-

ми корупції – так зване «кришування» наркобізнесу й проституції, оплачу-

ване звільнення злочинців від кримінальної відповідальності, вимагання 

хабарів від підприємців і водіїв, побори та здирництво всередині міліцей-

ського відомства із вимаганням керівниками грошей від підлеглих.

Безперечно, погляди членів авторського колективу збірника на 

окремі аспекти дотримання прав людини в діяльності української міліції 

можуть розцінюватися як неоднозначні, спірні та такі, що потребують до-

даткового розгляду й деталізації. Тому Асоціація УМДПЛ запрошує до кон-

структивних дискусій з цього приводу і буде вдячна всім фахівцям, екс-

пертам та іншим зацікавленим особам за висловлювання думок, порад та 

зауважень з тематики нашого видання.

Від укладачів
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РОЗДІЛ 1.  ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ

Чупров В.В.

Сучасне суспільство вважає життя людини найвищою цінністю, 

а тому кожна правова держава намагається постійно покращувати сис-

тему механізмів збереження людського життя, починаючи з розвинення 

сучасної медицини і закінчуючи вдосконаленням інститутів та інструментів 

захисту особи від протиправних посягань з боку інших людей та структур. 

Право на життя є основоположним правом людини та правом, що забез-

печує реалізацію основних демократичних цінностей.

В широкому контексті право на життя проголошене в Загальній де-

кларації прав людини (стаття 3): «Кожна людина має право на життя, на 

свободу і на особисту недоторканність» та гарантоване в міжнародних 

договорах. Так, стаття 6 Міжнародного пакту про громадянські та політич-

ні права визнає право кожного на життя, зазначаючи, що це право «має 

бути захищене законом» та вказуючи, що «ніхто не може бути позбав-

лений життя свавільно».

Конституція України наголошує, що «людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соці-

альною цінністю» (стаття 3) та «кожна людина має невід’ємне право на жит-

тя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (стаття 27).

За Цивільним кодексом передбачено, що «Фізична особа має 

невід’ємне право на життя. Фізична особа не може бути позбавлена 

життя» (ст. 281). Крім того, цією ж статтею особі надано право особисто 

захищати своє життя «Фізична особа має право захищати своє життя 

та здоров’я, а також життя та здоров’я іншої фізичної особи від про-

типравних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом».

Зрозуміло, що будь-яке право людини має забезпечуватися від-

повідними механізмами його реалізації, при цьому відповідальність за 

ефективність діяльності таких механізмів у повсякденному житті несе дер-

жава, яка гарантує кожному громадянинові неухильне дотримання його 

прав, в тому числі права на життя.

Стаття 1 закону України «Про Міліцію» вказує: «Міліція в Україні –

державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, 

здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, 

інтереси суспільства і держави від протиправних посягань». Таким чином 



8

законодавство визначає конкретний державний орган, до обов’язків якого

входить захист життя людини. Зрозуміло, що це не єдина інституція в Укра-

їні, яка виконує подібні обов’язки, але з огляду на те, що саме міліції для 

виконання таких обов’язків надано зброю та повноваження її застосову-

вати, вона несе і чи не найбільшу відповідальність перед суспільством за 

рівень захищеності людського життя в нашій країні.

У загальному розумінні права людини традиційно поділяються на 

позитивні та негативні, що, у свою чергу, покладає позитивні та негативні 

зобов’язання на міліцію при дотриманні права на життя.

Позитивний обов’язок міліції в забезпеченні права на життя

Позитивний обов’язок держави, яку уособлює міліція, полягає у 

вжитті заходів щодо попередження злочинних посягань на життя людини.

У даному контексті особливого значення набуває саме попереджен-

ня. На відміну від інших прав людини, право на життя неможливо поно-

вити, тому навіть найефективніші розслідування та покарання винних не 

дозволять поновити це право – повернути життя людини.

Систематичні посягання на життя людини, на жаль, сьогодні є буден-

ністю в нашій державі. Злочини проти життя найнебезпечніші, і за їх вчинен-

ня передбачається найсуворіша відповідальність. У межах країни оцінити 

масштаби посягань на життя з одного боку нескладно, оскільки злочини 

такого типу практично неможливо приховати. Якщо звернутися до відкри-

тих офіційних джерел, то можна охарактеризувати кількість зареєстрованих 

злочинів проти життя та здоров’я в Україні наступною діаграмою.

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/788120;jsessionid=75

C31930919FCC6E2448ED393F8B7C5D

Позитивний обов’язок 
зобов’язання створити належні 
умови для реалізації людиною 

права на життя

Негативний обов’язок
 не перешкоджати в реалізації 

права на життя – не позбавляти 
людину життя

Обов’язки міліції щодо забезпечення права на життя
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Розділ 1. Дотримання права на життя

На перший погляд, спостерігається щорічне зменшення загальної 

кількості злочинів проти життя та здоров’я людини, але більш детальне 

вивчення звітності МВС дозволяє побачити інше. Якщо порівняти кіль-

кість зареєстрованих злочинів, що стосуються безпосередньо життя лю-

дини (злочини, що призводять до позбавлення людини життя), побачимо 

наступну картину.

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/788120;jsessionid=75

C31930919FCC6E2448ED393F8B7C5D
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Щодня в Україні реєструється майже 7 злочинів проти життя люди-

ни (умисних вбивств та замахів), кожен третій день фіксуються факти зло-

чинів проти двох і більше осіб, майже кожен третій злочин пов’язаний із 

умисним тілесним ушкодженням, що спричинило смерть людини.

Окремою категорією можна виділити загибель людей у результаті по-

рушень правил безпеки дорожнього руку та дорожньо-транспортних пригод.

Державна автомобільна інспекція (ДАІ) є головним органом, на 

який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, 

що входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України. 

[Постанова Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 341) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0576-09]

Аналізуючи звітність ДАІ, можна зробити висновок, що дана сфера 

діяльності МВС є дійсно проблемною в контексті виконання позитивного 

обов’язку держави щодо забезпечення права на життя.

http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp09_2012.pdf

Загинуло в результаті ДТП

Кількість загиблих в результаті ДТП за добу

9 місяців 2011 р 9 місяців 2012 р

13

11,8
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Розділ 1. Дотримання права на життя

Невтішна динаміка зростання смертей в результаті ДТП вказує на 

серйозні недоліки в організації діяльності ДАІ, спрямованої на забезпе-

чення позитивного права на життя. Саме Державтоінспекція, відповідно 

до покладених на неї завдань, здійснює контроль за дотриманням власни-

ками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, поса-

довими і службовими особами вимог Закону України «Про дорожній рух», 

правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього 

руху, які регламентують вимоги щодо:

  прав і обов’язків учасників дорожнього руху;

  організації дорожнього руху;

  допуску громадян до керування транспортними засобами, реєстра-

 ції та обліку цих транспортних засобів;

  підготовки та підвищення кваліфікації учасників дорожнього руху;

  технічного стану транспортних засобів;

  виконання власниками автомобільних доріг, вулиць та залізничних

 переїздів вимог безпеки дорожнього руху;

  виготовлення і застосування технічних засобів та автоматизованих

 систем керування дорожнім рухом;

  забезпечує безпеку учасників дорожнього руху, захист їх прав і 

 законних інтересів та ін.

Невиконання або неналежне виконання будь-якого з вищевказаних 

пунктів може призвести і, як свідчить статистика, призводить до загибелі 

великої кількості людей у результаті дорожньо-транспортних пригод.

Значна кількість злочинів проти життя також вказує на низьку ефек-

тивність виконання міліцією позитивного обов’язку щодо забезпечення 

права на життя. Такий високий показник пояснюється неспроможністю 

міліції здійснювати належним чином заходи з попередження злочинних 

посягань на життя людини.

У порівнянні з минулим роком загальна кількість злочинів, що при-

звели до позбавлення життя від умисних вбивств та умисних тілесних 

ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, суттєво не змінилася і 

залишається доволі високою. Це свідчить про відсутність дієвих заходів 

з боку працівників міліції щодо покращання ситуації з виконанням по-

зитивного зобов’язання у забезпеченні права на життя. Детальну картину 

в областях України можна оцінити за наведеним нижче графіком.
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Розділ 1. Дотримання права на життя
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Держава зобов’язана охороняти право на життя на законодавчому 

та виконавчому рівнях. Зрозуміло, що не досить лише встановити кримі-

нальну відповідальність за умисне вбивство, аби вважати, що держава 

виконала цей позитивний обов’язок. Необхідна також наявність певної 

процедури більш ефективного офіційного розслідування випадків по-

збавлення людини життя в результаті застосування сили, у тому числі й 

представниками державних органів.

На засіданні колегії органів прокуратури за підсумками роботи 

у 2012 році Генеральний прокурор України Віктор Пшонка відзначив 

незадовільний рівень розкриття злочинів: у державі залишаються 

нерозкритими кожне четверте умисне вбивство та тяжке тілесне 

ушкодження, більше половини пограбувань, кожен третій розбійний 

напад.

http://zib.com.ua/ua/13318-v_ukraini_zalishayutsya_nerozkritimi_25_tyazh-

kih_zlochiniv__.html

Негативний обов’язок міліції в забезпеченні права на життя

Під негативними обов’язками держави щодо забезпечення дотри-

мання права людини на життя розуміють обов’язок не перешкоджати

в реалізації цього права – не позбавляти людину життя.

Проте можуть існувати ситуації, коли держава має законне право 

позбавити людину життя, оскільки за певних обставин це є «виключно 

необхідним».

З точки зору Конвенції з прав людини та основоположних свобод, а 

саме частини другої статті 2, позбавлення життя не розглядається як таке, 

що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно 

необхідного застосування сили:

а) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;

б) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, 

 яку законно тримають під вартою;

в) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення чи 

 повстання.

Функції захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян від проти-

правних посягань в Україні здійснює державний озброєний виконавчий 

орган – міліція.
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Розділ 1. Дотримання права на життя

Закон України «Про міліцію» визначає для неї конкретні завдання, 

які безпосередньо пов’язані із виконанням державою функцій із забез-

печення права людини на життя:

  забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод;

  запобігання правопорушенням та їх припинення;

  охорона і забезпечення громадського порядку;

  виявлення кримінальних правопорушень;

  участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб,

 які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесу-

 альним законодавством;

  забезпечення безпеки дорожнього руху та інші.

Для виконання покладених на міліцію завдань їй надано право 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну 

зброю у випадках і в порядку, передбачених статтями 12-14 закону 

України «Про міліцію». Отримання правоохоронцями такого права 

одночасно допускає можливість позбавлення життя особи, проти якої буде 

застосовано зброю або спецзасоби. Проте зазначається, що перевищення 

повноважень у застосуванні сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, 

тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Наприклад, Закон України «Про міліцію» дає право працівникам мі-

ліції, як крайній захід, застосовувати вогнепальну зброю в таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, 

 а також звільнення заручників;

2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, 

 якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення 

 громадян, приміщення державних і громадських підприємств, уста-

 нов і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину 

 і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти 

 з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням

 зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо

 водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян 

 або працівника міліції.
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Водночас законом забороняється застосовувати й використовувати 

вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть 

постраждати сторонні особи.

Також забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеці-

альні засоби й вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, 

осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малоліт-

ніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю 

і здоров’ю інших людей, працівників міліції, або збройного нападу чи 

збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не пови-

нна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на мілі-

цію обов’язків, і має зводитись до мінімуму можливості заподіяння шкоди 

здоров’ю правопорушників та інших громадян. При заподіянні шкоди міліція 

забезпечує надання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 

вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які 

спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фі-

зичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник мілі-

ції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника 

для сповіщення прокуророві.

Визначений перелік підстав та порядок застосування зброї і спеці-

альних засобів, контроль законності їх застосування з боку прокуратури 

теоретично повинні захищати простих громадян від необґрунтованого 

позбавлення життя представниками правоохоронних органів. На жаль, в 

Україні мають місце випадки загибелі людей з вини правоохоронців вна-

слідок перевищення ними наданих повноважень або бездіяльності. По-

збавлення людини життя працівником міліції розглядається як невиконан-

ня державою негативного обов’язку щодо дотримання її права на життя.

Незважаючи на те, що виконання саме негативного обов’язку дер-

жави щодо забезпечення права на життя не потребує матеріальних витрат 

(для того щоб не вбивати кошти не потрібні), в Україні випадки загибелі 

людей через діяльність міліції – досить поширене явище.

Найчастіше загибель людей від дій (бездіяльності) міліції відбува-

ється під час проведення досудового слідства, саме тоді, коли громадяни 

перебувають у міліцейських місцях несвободи (кімнати для затриманих та 

доставлених, ізолятори тимчасового тримання) або просто у службових 
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кабінетах під контролем правоохоронців. Отримати інформацію про за-

гибель людей з вини міліціонерів через відкриті джерела можна лише з 

повідомлень засобів масової інформації. Показово, що у статистичних да-

них, які доступні на офіційному сайті МВС, подібна інформація відсутня.

Систематизувавши та проаналізувавши інформацію про випадки 

настання смерті людини з вини правоохоронців, можна визначити такі ха-

рактерні обставини гибелі громадян.

Загибель людей під час проведення затримання

Затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 

намагається втекти, відбиття нападу на працівника міліції або членів його 

сім’ї, на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення громадян і т.д, є 

підставами для застосування зброї, що завжди несе серйозні ризики як 

для порушника закону, так і для оточуючих, які можуть випадково потра-

пити у вир подій.

«Озброєний розбійник загинув під час затримання» 
(громадсько-правовий тижневик «Іменем закону»)

«Ігноруючи вимоги та попередження правоохоронців, підозрю-

ваний відстрілювався, намагаючись утекти. У результаті цього один 

із міліціонерів дістав поранення. Щоб зупинити зловмисника, опера-

тивники застосували табельну вогнепальну зброю й поранили його. 

Чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні…

З’ясувалося, що загиблий – 31-річний неодноразово судимий жи-

тель Білої Церкви. За згаданим фактом прокуратура проводить пере-

вірку щодо правомірності та законності застосування зброї працівника-

ми міліції. Подія мала місце 17.06.2012 у м. Біла Церква Київської області».

http://imzak.org.ua/articles/article/id/2253

«У Львові під час затримання загинув кілер» 

(Інтернет-видання «Тиждень.ua»)

«У Львові під час проведення спецоперації оперативниками УБО-

Зу загинув один із двох озброєних злочинців, які підозрювалися в тому, 

що вони можуть бути найманими вбивцями, повідомило джерело у 

правоохоронних органах.

Спецоперація відбулась на вулиці Єфремова близько 7-ї вечора 

11 грудня. «Під час спецоперації один із підозрюваних кілерів загинув – 
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зараз встановлюється, чи його застрелили співробітники міліції, чи 

він скоїв самогубство, не бажаючи потрапити до рук правоохорон-

ців», – повідомило джерело.

Також за інформацією джерела, «біля тіла загиблого знайдено 

зброю, також зброю виявлено в автомобілі, яким користувалися під-

озрювані. Щодо іншого злочинця є попередня інформація про те, що 

він отримав поранення і вже затриманий».

У коментарі начальник ГУ МВС України у Львівській області гене-

рал-майор міліції Олександр Рудяк зазначив, що «коментувати ситуа-

цію зарано, проводяться слідчо-оперативні заходи»».

http://tyzhden.ua/News/67326

Подібні випадки потребують ретельної й неупередженої перевірки 

щодо підстав та правомірності застосування міліціонерами зброї, оскіль-

ки громадянське суспільство завжди буде мати сумніви: «А чи було засто-

сування зброї викликане нагальною потребою? Що зробили правоохо-

ронці для мінімізації заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника?»

Дане питання (перевищення міри, необхідної для виконання покла-

деного на правоохоронні органи обов’язку) неодноразово було предме-

том розгляду в Європейському суді з прав людини.

У справі Гул проти Туреччини описуються такі події: «поліцейські 

постукали у двері оселі позивача, у якій він мешкав із двома синами та 

їхніми родинами. Поліція стверджувала, що вони мали відомості про зна-

ходження у квартирі членів РПК. Коли син заявника Мехемет Гул відчинив 

двері, 3 поліцейських випустили в нього більше 50 куль. 

Пізніше він помер від отриманих поранень. Жодного з членів РПК у 

квартирі знайдено не було. Суд узяв до уваги, що така кількість пострілів у 

відчинені двері не може бути виправданою жодними переконаннями по-

ліцейських, що їхньому життю загрожував хтось у квартирі. Більше того, 

явно непропорційно було відкривати вогонь з автоматичної зброї по цілі, 

яку не видно в блочному житловому будинку, де мешкає велика кількість 

невинуватих людей, включаючи жінок і дітей».

У справі Стюарт проти Сполученого Королівства Суд роз’яснив 

поняття «абсолютної необхідності» й постановив, що сила може бути за-

стосована суворо пропорційно для досягнення цілей, вказаних у другому 

пункті статті 2 ЄКПЛ. В оцінці суворої пропорційності основну увагу слід 

приділити природі поставленої мети, небезпеки життю або заподіянню 
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тяжких поранень у даній ситуації та ступеню ризику, який у результаті за-

стосування сили може призвести до смертельного випадку.

Загибель людей під час перебуванні в ізоляторах тимчасового 
тримання (ІТТ) МВС України

Ізолятори тимчасового тримання є спеціальними установами міліції 

для роздільного тримання:

  осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопо-

 рушення;

  осіб, затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на 

 затримання з метою приводу;

  осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді триман-

 ня під вартою на строк до 3 діб (якщо доставлення ув’язнених до

 слідчого ізолятора (далі – СІЗО) у цей період неможливе через від-

 даленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть

 утримуватися в ІТТ не більше 10 діб);

  засуджених, які прибули із СІЗО та установ виконання покарань у

 зв’язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих

 (розшукових) дій;

  адміністративно арештованих – за відсутності спеціального при-

 ймальника для утримання осіб, підданих адміністративному арешту.

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0137-09]

Якщо загибель людини безпосередньо під час її затримання пев-

ною мірою можна пояснити крайньою необхідністю застосування вогне-

пальної зброї чи спеціальних засобів, то випадки, коли смерть настає в 

установі міліції закритого типу, можна пояснити лише порушеннями з боку 

правоохоронців, а саме їх діями або бездіяльністю. Випадки загибелі лю-

дей під час перебування в ізоляторах тимчасового тримання періодично 

трапляються в різних спецустановах країни.

«У міліції Яготина повісився затриманий» (Інтернет-видання «ОРД»)

«Працівники ізолятора тимчасового тримання Яготинського 

РВ (Київська область) 4.03.2012 о 15 годині виявили в одній із камер 

ізолятора адміністративно заарештованого, який підозріло сидів 

на підлозі біля умивальника. З’ясувалося, що затриманий покінчив 

життя самогубством: він закріпив за водопровідний кран мотузок, 
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виготовлений з простирадла, на якому сидячи повісився. На місце по-

дії викликали швидку допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося.

Загиблим виявився 36-річний житель Баришівського району, 

який 1 березня ухвалою Баришівського районного суду був підданий 

арешту за адміністративне порушення за статтею 173 КуПАП стро-

ком на 7 днів. Спочатку відбував покарання в камері з іншим заарешто-

ваним, але в день трагедії його сусід по камері був звільнений. Зали-

шившись наодинці, чоловік учинив самогубство».

http://ord-ua.com/2012/03/05/v-milicii-yagotina-povesilsya-

zaderzhannyj/?lpage=1

«У Куп’янському ізоляторі повісився затриманий» (веб-сайт УНІАН)

«У Куп’янському ізоляторі тимчасового тримання при 

Куп’янському райвідділі міліції (Харківська область) повісився затри-

маний чоловік. Повідомлення про самогубство ув’язненого 1966 року 

народження в ізоляторі тимчасового тримання надійшло до право-

охоронців 8 жовтня о 18.00.

Працівники прокуратури та міліції, які прибули до ізолятора, 

встановили, що чоловік 28 серпня був етапований до Куп’янського ІТТ 

для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. До цього чоловік, 

перебуваючи в Харківському СІЗО, вже намагався скоїти самогубство.

У прес-службі прокуратури зазначили, що співробітники 

Куп’янського ізолятора порушили посадові інструкції, не провівши по-

вного обшуку арештованого. Про ньому залишився шнурок, на якому 

чоловік повісився.

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу 

за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)».

http://kharkiv.unian.net/ukr/detail/202675

Загибель під час допиту у приміщенні райвідділу міліції

Наказом МВС від 18.12.2003 №1561 передбачається виконання 

заходів з попередження неналежного поводження з громадянами під час 

проведення слідчих дій, у тому числі:

  облаштування в адміністративних будівлях ОВС кімнат для прове-

 дення першочергових слідчих дій з особами, які затримані за під-

 озрою у вчиненні злочину (слідчі кімнати);
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  встановлення в слідчих кімнатах засобів відеофіксації з архівацією

 даних;

  заборона проводити слідчі дії та інші передбачені законодавством

 України заходи (опитування, побачення із захисником тощо), необ-

 хідні для повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин

 вчинення злочинів за участю осіб, затриманих за підозрою у їх вчи-

 ненні, у будь-яких приміщеннях органу внутрішній справ, крім

 слідчих кімнат.

Незважаючи на це, в органах внутрішніх справ поширена практи-

ка проведення слідчих дій у приміщеннях, що не гарантують належного 

поводження із затриманим та не виключають можливості застосування 

стосовно нього протиправних методів дізнання. Слідчі кімнати не ви-

користовуються, як того вимагає відомчий наказ, і наслідки від цього 

невтішні.

«32-річний чоловік помер на допиті в міліції в Сумах 19.01.2012.

Про це сказано в повідомленні центру громадських зв’язків Управ-

ління Міністерства внутрішніх справ у Сумській області.

Відповідно до повідомлення, 32-річний місцевий житель помер в 

одному з відділів міліції м. Суми під час бесіди з ним оперативних пра-

цівників.

Міліціонери стверджують, що під час спілкування не застосову-

вали до чоловіка ніяких протиправних дій.

За даними судмедекспертизи причиною смерті сумчанина стало 

його слабке серце й хвороба – гострий панкреатит, який послужив 

причиною крововиливу в підшлункову залозу.

Лікарі припускають, що нервовий стан загострив хворобу, що й 

послужило причиною смерті…

За цим фактом проводять службове розслідування, дослідчу пере-

вірку за фактом смерті cумчанина проводять працівники прокуратури».

Саме така версія правоохоронців щодо причин смерті була спочат-

ку озвучена в матеріалі «Чоловік помер на допиті в міліції в Сумах» (Ін-

тернет-видання «Українські новини»).

http://un.ua/ukr/article/370815.html

Проте через десять місяців суспільству вдається дізнатися правду 

про причини загибелі чоловіка, більш того – стає відомо про злочинні 

зв’язки між правоохоронцями та судово-медичними експертами.
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«У Сумах розслідують смерть у міліції» (веб-сайт телеканалу НТН)

«…10 місяців тому 32-річний Олексій зайшов до міліції живим-

здоровим, а вже за годину відправився на той світ. Синці на зап’ястках 

та обличчі, зламані ребра, забиття голови – всі ці наявні сліди бачили 

родичі загиблого. Судмедексперти наступного дня заявили про при-

родну смерть від гострого панкреатиту та серцевої недостатності.

Ігор Ходаков, брат загиблого:

– На здоровье он никогда не жаловался, никогда в больницы не 

обращался.

На вимогу родичів прокуратура призначила повторну експертизу. 

Її висновки виявилася протилежними першій експертизі.

Руслан Білокінь, прокурор Сумської області:

– Абсолютно не могло бути інших причин, які б спровокували 

смерть потерпілого, крім насильницьких.

У прокуратурі зацікавилися діяльністю сумських судово-медич-

них експертів і навіть порушили кримінальну справу.

Руслан Білокінь, прокурор Сумської області:

– Якщо вони отримали ті ж самі зразки і провели ті ж самі до-

слідження, що й головне бюро судово-медичних експертиз, виникає 

питання, чому такий у них висновок? Якщо вони не досліджували певні 

зразки, питання: яким чином відбиралися ці зразки і чи не порушували-

ся відомчі їхні інструкції?

Прокуратура таки вбачає в діях п’ятьох фахівців, які підписа-

ли акт першої судово-медичної експертизи, зловживання службовим 

становищем. Якщо вину експертів доведуть, їм загрожує до 8 років 

ув’язнення. Довший термін ув’язнення матимуть троє міліціонерів, під 

час бесіди з якими й помер чоловік. Зараз вони в СІЗО».

http://ntn.ua/uk/news/corruption/2012/11/14/9301

Цей випадок смерті людини під час перебування в підрозділі мілі-

ції та після спілкування з правоохоронцями в Україні непоодинокий, що 

свідчить про системність проблеми.

«Після надання свідчень у райвідділі міліції в Донецьку помер чоловік» 
(Інтернет-видання «Українські новини»)

«25-річний чоловік 8 лютого раптово помер після надання свід-

чень у Будьонівському районному відділі Донецького міського управлін-

ня головного управління МВС в Донецькій області.
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Про це сказано в повідомленні відділу зв’язків з громадськістю го-

ловного управління Міністерства внутрішніх справ в області.

За даними відомства, попередня перевірка встановила, що 

громадянин був запрошений у райвідділ для проведення слідчих дій у 

кримінальній справі, порушеній за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу 

(грабіж).

Після закінченні слідчих дій він вийшов із кабінету, сів на стілець 

у коридорі й знепритомнів. Співробітники міліції викликали лікарів 

швидкої допомоги, які констатували смерть чоловіка».

http://un.ua/ukr/article/374607.html

«У Полтавській області в райвідділі міліції помер затриманий» 

(Інтернет-видання «Новинар»)

«…У кімнаті дільничних інспекторів міліції, де порушник повинен 

був надати пояснення щодо хуліганства, у нього раптово погіршило-

ся самопочуття. Бригада швидкої медичної допомоги, яка оператив-

но прибула на виклик правоохоронців, провела комплекс реанімаційних 

заходів, проте врятувати життя людині фахівцям не вдалося. Відо-

мо, що померлий довгий час страждав на алкоголізм, про що є офіцій-

ний висновок лікарської комісії», – наголошує міліція.

За попередньою оцінкою судових медиків причина смерті – сер-

цево-судинна недостатність. Представники апарату обласної міліції, 

які проводили попередню перевірку, порушень у діях співробітників мі-

ліції не знайшли.

Крім того, за фактом раптової смерті людини зараз прово-

диться внутрішнє розслідування і перевірка прокуратури Решетилів-

ського району.

Як повідомлялося, в Сумах на допиті в міліції від крововиливу в 

підшлункову залозу помер 32-річний місцевий житель».

http://novynar.com.ua/politics/212989

Іншим системним порушенням з боку міліції є ігнорування відомчих 

наказів стосовно заборони доставляння до райвідділу осіб, які перебува-

ють у тяжкому стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотич-

них засобів або інших одурманюючих речовин (наказ МВС України від 

28.04.2009 №181).

Невиконання (неналежне виконання) даних вимог призвело до за-

гибелі затриманого.
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«У відділенні запорізької міліції раптово помер підозрюваний у вбив-

стві» (Інтернет-видання «Газета.ua»)

«…28 жовтня підозрюваного було затримано та о 12.57 достав-

лено до приміщення Хортицького райвідділу. Зважаючи на стан алко-

гольного сп’яніння, йому була викликана бригада швидкої медичної до-

помоги. Медики оглянули чоловіка й констатували хронічний алкоголізм 

та абстинентний синдром. У госпіталізації лікарем було відмовлено. Як 

повідомляє ВЗГ ГУМВС у Запорізькій області, після цього підозрюваний 

у вбивстві знаходився в кімнаті чергової частини. О 17.21 він поскар-

жився на стан здоров’я, і йому негайно була викликана швидка медична 

допомога, яка прибула о 17.32 та констатувала смерть.

На місце події виїжджали керівники ГУМВС та прокуратури об-

ласті. За даним фактом проводиться перевірка».

http://gazeta.ua/articles/np/_u-viddilenni-zaporizkoji-miliciji-raptovo-pomer-

pidozryuvanij-u-vbivstvi/464092

За даними Асоціації українських моніторів дотримання прав люди-

ни в діяльності правоохоронних органів (Асоціації УМДПЛ) всього у 2012 

році через сумнівні з позицій закону дії правоохоронців або через їх без-

діяльність в Україні померло 22 людини.

1. 04 січня 2012 року працівник ІТТ Нікопольського МВ ГУМВС Укра-

їни в Дніпропетровській області, грубо ігноруючи вимоги Інструкції 

про роботу ІТТ, вивів 51-річного затриманого у дворик для прогулянок 

та залишив без нагляду, скориставшись цим, останній прив’язав ви-

готовлений саморобний зашморг за решітку дворика й повісився.

http://job-sbu.org/v-otdelenii-militsii-povesilsya-zaderzhannyiy.html

2. 17 січня 2012 року 32-річний сумчанин Олексій Ходаков помер під 

час бесіди з оперативниками в Ковпаковському РВ УМВС України в Сум-

ській області, куди був викликаний для опитування. Правоохоронці за-

перечували факт застосування до нього насильства, проте дружина 

покійного наполягала, що її чоловіка вбили. Відповідно до первинного 

висновку місцевих судмедекспертів смерть настала внаслідок інток-

сикації та гострого панкреатиту, проте повторна експертиза, про-

ведена головним бюро СМЕ при Міністерстві охорони здоров’я, пока-

зала: Олексій Ходаков помер від травматичного шоку, викликаного 

численними пошкодженнями голови, тулуба, верхніх та нижніх кінці-

вок. Трьох співробітників міліції, які «спілкувались» із померлим було 
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заарештовано, а проти судмедекспертів, які проводили первинну екс-

пертизу, прокурор доручив порушити кримінальну справу.

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/74496

http://forumtp.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2918:V_Sumah_

vozbudili_delo_protiv_sudmedjekspertov___ne_zametivshih__poboi_na_tele_

zhertvy_militsii&Itemid=2

3. 19 січня 2012 року черговий наряд ІТТ ЛВ на станції Київ-Паса-

жирський залишив без нагляду заарештованого, який виготовив мо-

тузку з фрагментів одягу, зачепив її за ґрати вікна камери, незахище-

ного захисною сіткою, та вчинив самогубство.

4. 19 січня 2012 року в ІТТ Краматорського МВ ГУМВС України в До-

нецькій області затриманий виготовив зашморг із рукава светра, 

один кінець якого просунув між дошками та металевим каркасом ліж-

ка другого ярусу, й повісився.

http://sloff.net/tri-samogubstva-v-militsiyi-za-sichen-2012-r/

5. 21 січня 2012 року 20-річний юнак, затриманий за підозрою у 

вчиненні злочину, повісився на простирадлі в ІТТ Волочинського райо-

ну Хмельницької області. http://censor.net.ua/news/195184/ocherednaya_

smert_v_militsii_20letniyi_paren_povesilsya_na_prostyne

6. У січні 2012 року, після перебування у Недригайлівському РВ УМВС 

України в Сумській області, повісився 17-річний підліток Іван Костян. 

Родина вважає, що хлопець скоїв самогубство після спілкування з мілі-

ціонерами.

http://rama.com.ua/modules/AMS/article.php?storyid=11145

7. 8 лютого 2012 року в коридорі Будьонівського РВ м. Донецька 

після закінчення проведення слідчих дій помер 25-річний чоловік.

http://censor.net.ua/news/196742/ocherednaya_smert_v_militsii_v_donetske_

posle_doprosa_umer_25letniyi_paren

8. 13 лютого 2012 року в кабінеті дільничних інспекторів міліції Ре-

шетилівсько райвідділу міліції УМВС України в Полтавській області по-

мер 43-річний чоловік, затриманий за адміністративний проступок –

розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/1318977-u-poltavskij-oblasti-v-

rajviddili-miliciyi-pomer-zatrimanij

9. Після допиту в Житомирському РВ УМВС України в Житомирській 

області помер 43-річний Артур Двірник. Його допитували 10 лютого, 
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а 11 лютого вночі він помер. Як показала експертиза, причиною смер-

ті стала травма голови, що викликала крововилив. Родичі вважають, 

що чоловік встиг повідомити, що його побили в міліції, вибиваючи зі-

знання у скоєнні крадіжки каналізаційних люків.

http://zhzh.info/news/2012-02-22-12183

http://kriminal.ictv.ua/ua/index/view-media/id/9046

10. 27 лютого 2012 року в ІТТ Бердянського РВ Запорізької області 

повісився 50-річний затриманий.

http://www.pro.berdyansk.biz/content.php?id=10037

11. 4 березня у ІТТ Яготинського РВ ГУМВС України в Київській облас-

ті повісився 36-річний чоловік, підданий адміністративному арешту 

на 7 діб за вчинення дрібного хуліганства.

http://ord-ua.com/2012/03/05/v-milicii-yagotina-povesilsya-

zaderzhannyj/?lpage=1

12. У селі Шпирьки Барського району Вінницької області повісив-

ся після відвідування міліції 18-річний Олег Кадельчук. Батьки юнака 

впевнені – до суїциду сина підштовхнули жорстокий допит та погрози 

правоохоронців. Про побиття загиблий встиг розповісти своїй сестрі.

http://33kanal.com/33channel/spisok33/236-12-26/5559-12-26-30

13. 15 червня 2012 в с. Здрягівка Городнінського району Чернігівської 

області у дворі свого дому повісився 25-річний Руслан Авраменко. Зі 

слів родичів Руслана, за кілька годин до самогубства його били під час 

допиту співробітники міліції, примушуючи зізнатися у вирощуванні 

коноплі на своєму городі. Крім цього, родичі повідомили, що після та-

кого допиту Руслан висловлював намір покінчити із життям, але вони 

не надали цьому значення.

http://tsn.ua/ukrayina/hlopec-pislya-katuvan-milicioneriv-povisivsya-na-vlasno-

mu-podvir-yi.html

14. У селі Губча Хмельницької області у вересні 2012 року міліціонери 

забрали з дому для проведення профілактичної бесіди селянина Вікто-

ра Мельника, 1969 року народження. Наступного дня його тіло зна-

йшли на пустирі за 5 км від дому. Місцевий патологоанатом причиною 

смерті Віктора Мельника назвав алкогольне отруєння, але рідні заги-

блого домоглися повторного розтину його тіла в обласній лікарні, де 

виявилось, що в померлого було зламано 8 ребер, пошкоджена селезін-

ка, хребет та видно було сліди від електрошокера.
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Мати Віктора впевнена – сина забили до смерті міліціонери. «Я підня-

ла його теніску, – говорить вона, – а там такі синці, як яблука. І нога, 

і до грудей, – усе побито».

http://www.simya.com.ua/articles/59/50958/

15. 8 жовтня 2012 року в Куп’янському ізоляторі тимчасового три-

мання при Куп’янському райвідділі міліції (Харківська область) повісив-

ся затриманий чоловік, 1966 року народження.

http://kharkiv.unian.net/ukr/detail/202675

16. У жовтні 2012 року в Луганську після спілкування зі співробітни-

ками міліції помер 32-річний Віталій Кравченко. У чоловіка були вияв-

лені зламані ребра, відбиті внутрішні органи, травми по всьому тілу. 

Міліція стверджує, що він помер внаслідок падіння у канаву в стані ал-

когольного сп’яніння. Мати Віталія тісно пов’язує смерть сина з його 

конфліктом із правоохоронцями.

http://irtafax.com.ua/news/2012/12/2012-12-03-58.html

17. У жовтні 2012 року в місті Білявка Одеської області, після тиж-

невого перебування в комі, помер 24-літній Віктор Піюла. Місцеві мілі-

ціонери вказували, що смерть настала через переохолодження, проте 

лікарі встановили – у загиблого травма голови, а внутрішні органи 

фактично розклалися через численні пошкодження. Його затримали, 

десь утримували, били та «перестаралися» – впевнені близькі Віктора.

http://dumskaya.net/news/v-teplodare-paren-skonchalsya-posle-8-dnevnoj-

ko-023147/

18. 28 жовтня 2012 року в службовому приміщенні чергової части-

ни Хортицького райвідділу міліції ГУМВС України в Запорізькій області 

раптово помер чоловік, 1975 року народження, підозрюваний у скоєнні 

вбивства.

http://gazeta.ua/articles/np/464092

19. У листопаді 2012 року в місті Ковель Волинської області у мілі-

цейському патрульному автомобілі був знайденим повішеним на вну-

трішніх ґратах 48-річний чоловік, затриманий за сварку з дружиною.

http://www.volynnews.com/news/extreme/u_militseyskomu_avto_

povisyvsya_cholovik/

20. У грудні 2012 року в ізоляторі тимчасового тримання Коломий-

ського міськвідділу міліції в Івано-Франківській області помер 42-річ-

ний чоловік, затриманий за шахрайство із фінансовими ресурсами.
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http://magnolia-tv.com/text-news/2012-12-13/19795-v-tt-m-sta-kolomiya-z-ne-

vstanovlenikh-ostatochno-prichin-pomer-zatrimani

21. У грудні 2012 року працівник ізолятора тимчасового тримання 

Олександр Розуменко був головним свідком обвинувачення у справі за 

звинуваченням працівників міліції в побитті затриманого. Але до за-

сідання він не дожив дві доби. Повішеним у власному гаражі його зна-

йшла мати. Рідні 37-річного міліціонера переконані, що його вбили – 

про це свідчать сліди, що ведуть до обійстя, відірвані ворота гаража, 

відсутність хоч якоїсь підставки для ніг та жодних відбитків пальців 

навколо. Близькі вказують, що на Олександра останнім часом сильно 

тиснули на роботі – колеги не розуміли, як він міг піти проти своїх, 

проти «оперів». Батько загиблого стверджує: за сином тривалий час 

стежили невідомі. У день смерті він збирався заявити про це у райвід-

діл, але не встиг.

http://kirovograd.comments.ua/news/2012/12/19/114127.html

22. 17 грудня 2012 року співробітники Ананьївського РВ ГУМВС Укра-

їни в Одеській області затримали за вчинення хуліганських дій Олексан-

дра Стрецкула, 1967 року народження. У райвідділі затриманому були 

завдані тілесні ушкодження, несумісні із життям, після яких останній 

помер у Ананьївській районній лікарні. Про вказану подію стало відомо 

лише на початку 2013 року.

http://censor.net.ua/photo_news/228978/v_odesskoyi_oblasti_militsiya_do_

smerti_izbila_cheloveka_fotoreportaj

У передмові до вказаного «чорного списку смертей» зазначається:

«…люди продовжують гинути в міліцейських підрозділах або 

раптово помирати після їх відвідування. Як правило, міліція заперечує 

свій зв’язок із цими смертями, намагаючись пояснити загибель грома-

дян їх незадовільним станом здоров’я, неадекватною поведінкою, за-

лежністю від наркотиків чи алкоголю або взагалі коментуючи корот-

ко й категорично, що «нам про це нічого невідомо».

Проте, кожен із нас розуміє, що людина безпричинно не затягує 

зашморг на своїй шиї, що зупинка серця може бути викликана кату-

ванням електрострумом або протигазом, а смерть в ізоляторі тим-

часового тримання – неприйнятним ставленням до затриманого з 

боку персоналу спецустанови чи несвоєчасним наданням йому медич-

ної допомоги.
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Зазвичай керівники правоохоронного відомства обурюються 

оприлюдненням подібної статистики і називають її наклепом з боку 

правозахисників, при цьому забувши просту істину – саме вони відпо-

відають за життя й здоров’я кожної людини, яка, через ті чи інші об-

ставини, опинилася під катком правоохоронної машини».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1358313627

Окремої та прискіпливої уваги з боку керівництва МВС України 
потребує і проблема значної кількості ДТП за участю працівни-
ків міліції, з вини яких гинуть люди.

«На Рівненщині працівник міліції скоїв ДТП, в якій загинула людина» 
(Інтернет-видання «ZIK»)

«16 листопада близько півночі неподалік села Берестя Дубро-

вицького району Рівненської області сталася дорожньо-транспортна 

пригода, в якій одна людина загинула, а двоє травмовано.

На автодорозі Городище–Рівне–Старокостянтинів невста-

новлений автомобіль здійснив наїзд на мопед «Ліфан» під керуванням 

18-річного жителя села Мочулище Дубровицького району, на якому, 

окрім водія, перебували ще й двоє пасажирів. Водій автомобіля, який 

збив мопед, з місця пригоди зник. Про це повідомляє СЗГ УМВС у Рівнен-

ській області.

У результаті аварії 19-річна студентка, жителька села Мочу-

лище загинула на місці, 18-річний водій двоколісного транспортного 

засобу госпіталізований до лікарні з діагнозом відкритий перелом 

бедра. 15-річна школярка, жителька села Дібрівськ сусіднього За-

річненського району, госпіталізована до лікарні з діагнозом забійна 

рвана рана голови.

Проведеними заходами правоохоронцям вдалося встановити 

особу водія та транспортний засіб.

Наїзд скоєно автомобілем «ВАЗ-2109», а водієм виявився 24-річ-

ний житель міста Дубровиця, який працював оперативним черговим 

Зарічненського РВ УМВС України у Рівненській області. Лейтенант мі-

ліції перебував поза службою, у цивільному одязі, без табельної вог-

непальної зброї. За попередніми даними, тверезий. 24-річний Олек-

сандр затриманий у порядку статті 115 Кримінально-процесуального 
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кодексу України. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 

286 Кримінального кодексу України».

http://zik.ua/ua/news/2012/11/19/379405

«Смертельне ДТП за участю п’яного майора міліції» 
(Інтернет-видання «Форум чесних людей»)

«Трагедія сталася в ніч з 4 на 5 січня в Запорізькій області на 65 

кілометрі траси “Енергодар-Василівка-Бердянськ”. Іномарка «Lexus» 

на швидкості 180 кілометрів на годину врізалася в «Запорожець», що 

стояв з включеною аварійною сигналізацією на узбіччі дороги. Молода 

дівчина, яка знаходилася в салоні «Запорожця» від отриманих травм 

померла на місці. Водій іномарки відмовився від огляду на алкоголь.

«За секунду до зіткнення тесть мене висмикнув з точки удару, 

а дружина була в салоні й загинула. Після ДТП нашу машину відкинуло 

на 30 метрів, а «Лексус» віднесло більш ніж на сотню», – розповів чо-

ловік загиблої дівчини.

У подальшому стало відомо, що за кермом крутої іномарки, що 

влаштувала смертельне ДТП, в стані алкогольного сп’яніння був ма-

йор міліції».

http://forumtp.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=3834:Smertelnoe_

DTP_s_uchastiem_pianogo_maij

Висновок

Законодавча система України закріплює тезу про те, що людина, 

її життя і здоров’я є найвищою соціальною цінністю. Як національні, так 

і міжнародні нормативно-правові акти достатньою мірою захищають пра-

во на життя. Основною проблемою в Україні слід вважати незадовільну 

реалізацію на практиці задекларованих норм щодо забезпечення права 

на життя.

Невідповідний рівень підготовки співробітників правоохоронних 

органів, їх наміри розкрити злочин за будь-яку ціну, навіть якщо такою 

ціною буде життя людини, відсутність належного фінансування правоохо-

ронних органів і, як наслідок, вишукування міліціонерами протиправних 

механізмів збагачення, а іноді просто низькі моральні цінності в міліцей-

ському середовищі – усі ці чинники призводять до брутальних і злочинних 

порушень, що спричиняють загибель людей.



31

Розділ 1. Дотримання права на життя

Такі порушення, на жаль, продовжують мати в Україні системний ха-

рактер, а за таких умов людина не може відчувати себе в безпеці.

Непоодиноке й дуже часто відверте невиконання співробітниками 

правоохоронних органів вимог нормативно-правових актів у сфері дотри-

мання прав людини (це стосується як міжнародних механізмів захисту, так 

і національних та відомчих норм) потребує невідкладної уваги керівни-

цтва МВС України і особисто Міністра внутрішніх справ.

Значні сподівання щодо посилення гарантій дотримання права лю-

дини на життя суспільство покладає на запровадження у повсякденне жит-

тя норм нового Кримінального процесуального кодексу України, але для 

того, щоб побачити зміни, потрібен час.

Проте, навіть за умов існування в державі найбільш людинолюб-

них положень законодавства, зміна ситуації на краще можлива лише за 

умов перегляду керівниками правоохоронних структур свого ставлення до 

необхідності активізації заходів щодо превенції міліцейської жорстокості 

та насильства, невідкладного запровадження в системі МВС механізмів 

об’єктивного розслідування кожного випадку загибелі людини з вини мі-

ліціонерів із обов’язковим залученням до таких розслідувань представни-

ків громадськості, орієнтування українського правосуддя на забезпечен-

ня невідворотного та справедливого покарання правоохоронців, винних 

у смерті людини.
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РОЗДІЛ 2. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ 

ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

Чупров В.В. 

Одним із основних критеріїв розвитку держави і суспільства є до-

сягнення високого рівня захищеності прав і свобод людини. Право на сво-

боду та особисту недоторканність фізичної особи є одним із фундамен-

тальних прав людини, а будь-яке право має забезпечуватися відповідним 

механізмом його захисту, інакше воно перетворюється на порожню декла-

мацію. Такий механізм має включати як можливість вимагати відповідної 

поведінки від фізичних та юридичних осіб, державних органів, органів 

місцевого самоврядування та широкого кола інших суб’єктів суспільних 

відносин, так і можливості вдатися до захисту цього права у тому числі су-

дового, у разі його порушення.

Право на свободу та особисту недоторканність закріплене у статті 29 

Конституції України, статті 3 Загальної декларації прав людини (1948 р., ООН), 

статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950 

р., Ради Європи), статті 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права (1966 р., ООН) та статті 289 Цивільного кодексу України. Важливість 

цього права зумовлена не лише таким детальним нормативним закріплен-

ням, а насамперед тим, що згідно зі статтею 3 Конституції України недоторкан-

ність людини, нарівні з деякими іншими особистими немайновими благами, 

віднесена до вищих соціальних цінностей, що мають відповідний пріоритет.

Право на свободу детально прописано у статті 5 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, яка дає виключний перелік під-

став, за яких особу можна обмежити у праві на свободу. Також дана стаття 

вимагає чіткого та зрозумілого інформування особи про підстави обмежен-

ня свободи, забезпечення своєчасного судового розгляду, а в разі безпід-

ставного обмеження свободи – відшкодування спричинених цим збитків.

У національному законодавстві обмеження права на свободу роз-

глядається як адміністративне затримання та затримання особи за під-

озрою у вчиненні кримінального правопорушення, які суттєво відрізня-

ються між собою за підставами, строками та порядком проведення.

Згідно з ч. 1 статті 260 Кодексу України про адміністративні право-

порушення (КУпАП) для адміністративного затримання особи необхідна 

наявність двох елементів:
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1. Пряма вказівка в законі на можливість затримання особи.

2. Мета затримання відповідає такому вичерпному переліку випадків:

а) припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано

 інші заходи впливу;

б) встановлення особи;

в) складення протоколу про адміністративне правопорушення в

 разі неможливості складення його на місці вчинення правопору-

 шення, якщо складення протоколу є обов’язковим;

г) забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та ви-

 конання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Затримання застосовується для припинення адміністративних пору-

шень виключно в тому разі, коли вичерпано інші заходи впливу. Такими 

заходами, для прикладу, можуть бути:

  вимога стосовно громадян і службових осіб, які порушують громад-

 ський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешко-

 джають здійсненню повноважень міліції;

  винесення на місці усного попередження особам, які допустили 

 малозначні адміністративні порушення (стаття 11 Закону України

 «Про міліцію»).

Таким чином, законом обмежено коло підстав для адміністративно-го 

затримання особи. Інше питання, на яке слід звернути увагу при розгляді за-

тримань в адміністративному порядку, це строки такого затримання. Відпо-

відно до ч. 1 статті 263 КУпАП адміністративне затримання особи, яка вчини-

ла адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин.

Разом з тим, частини 2 та 3 цієї статті допускають можливість адміні-

стративного затримання на термін до трьох діб окремих категорій громадян:

  осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах

 пропуску через державний кордон України – для встановлення осо-

 би та з’ясування обставин у скоєнні правопорушення;

  осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотроп-

 них речовин – для встановлення особи, проведення медичного

 огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних 

 засобів і психотропних речовин та їх дослідження.

Про прийняття рішення щодо збільшення терміну адміністративного 

затримання до трьох діб протягом 24 годин з моменту затримання письмо-

во повідомляється прокурор.
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До 20 листопада 2012 року правоохоронні органи керувалися нор-

мами не діючого на сьогодні Кримінально-процесуального кодексу часів 

СРСР, статтями 106 та 115 якого передбачалась можливість затримання 

підозрюваного у скоєнні злочину, за який може бути призначено пока-

рання у вигляді позбавлення волі.

Таке затримання повинно здійснюватися лише за наявності однієї з 

підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після

 його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу,

 що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його житлі

 буде виявлено явні сліди злочину.

Відповідно до статистичних даних, отриманих із Департаменту 

інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, за 9 місяців 2012 

року органами досудового слідства та дізнання в порядку, передбачено-

му статтями 106, 115 Кримінально-процесуального кодексу України було 

затримано 24 841 особу, зокрема працівниками слідства – 24 797 осіб, 

органами дізнання – 44 і тільки 2 особи в подальшому було звільнено 

у зв’язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину.

Показовим є те, що в Департаменті інформаційно-аналітичного 

забезпечення МВС України фіксується кількість затриманих органами 

досудового слідства та дізнання в порядку, передбаченому статтями 

106, 115 Кримінально-процесуального кодексу України, але взагалі не 

ведеться статистика щодо кількості скарг громадян на протиправні за-

тримання. На офіційний запит із цього приводу була отримана відповідь: 

«Інформація стосовно кількості заяв, які надійшли до органів та підроз-

ділів внутрішніх справ України від громадян, в яких оскаржені незаконні 

затримання та арешти, а також незаконні притягнення до заходів адмі-

ністративного впливу в Департаменті інформаційно-аналітичного забез-

печення МВС, відсутня».

Системні порушення права на свободу

Протягом 2012 року фахівцями Асоціації українських моніторів до-

тримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація
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УМДПЛ) моніторинг стану дотримання в міліції права громадян на сво-

боду та особисту недоторканність здійснювався із залученням до такої 

роботи громадських організацій та експертів, що дало можливість отри-

мати об’єктивні дані.

У результаті узагальнення та аналізу даних, отриманих під час моні-

торингу, можна зробити висновок, що окремі види порушення права гро-

мадян на свободу мають очевидні ознаки системності.

Доставляння громадян до підрозділів міліції 
за незначні правопорушення

За результатами дослідження роботи патрульної служби встановлено, 

що, як правило, пішим патрульним нарядам не видаються бланки протоко-

лів про адміністративне правопорушення. У свою чергу, зазначене не дає 

можливості патрульним застосовувати передбачену законодавством практи-

ку складання таких протоколів безпосередньо на місці скоєння порушення 

і призводить до того, що навіть за вчинення незначного адміністративного 

проступку громадяни затримуються та доставляються до підрозділів міліції.

Зокрема під час проведення моніторингових кампаній «Міліція під 

контролем» 22 наряди патрульної служби (6 – у Донецькій області, 10 – 

у Житомирській, 3 – у Полтавській та по 1 – у Харківській, Хмельницькій 

областях та у м. Києві) повідомили громадським спостерігачам, що через 

відсутність відповідних бланків не складають протоколи про адміністра-

тивні правопорушення безпосередньо на місці їх вчинення, а доставляють 

правопорушників до райвідділу чи дільничного пункту міліції. Як правило, 

таке обмеження свободи особи протоколом про адміністративне затри-

мання не оформлюється, а свідки правопорушення до підрозділу міліції 

разом із правопорушником не запрошуються.

Такий стан справ є не тільки грубим порушенням права людини на сво-

боду, а й відвертим ігноруванням вимог відомчих нормативно-правових до-

кументів МВС. Статут патрульно-постової служби міліції України (пункти 124, 

133, 144, 231) наголошує на тому, що патрульні повинні ретельно й уважно 

розбиратися в обставинах скоєння правопорушення. При цьому стосовно 

осіб, які допустили малозначимі порушення, правоохоронці повинні взагалі 

обмежуватися винесенням попередження, а при необхідності складати про-

токоли про адміністративні правопорушення на місці їх вчинення.



36

Слід зазначити, що самі патрульні часто намагаються виправдати 

вчинені ними порушення положень статті 260 КУпАП, яка передбачає про-

ведення адміністративного затримання лише при неможливості складан-

ня адміністративного протоколу на місці скоєння правопорушення, вказу-

ючи, що відсутність у них бланків протоколів і є тією важливою причиною, 

що унеможливлює складання протоколу, а отже, дає їм право затримува-

ти громадян. Проте подібні обґрунтування вочевидь недоречні, оскільки 

пункт 97 Статуту патрульно-постової служби міліції України вказує, що па-

трульні зобов’язані мати при собі бланки адміністративних протоколів.

Викрадення людей на території України

Держава в особі міліції, крім негативного обов’язку, який полягає 

в утримуванні від незаконного позбавлення свободи, має обов’язок по-

зитивний – забезпечити право людини на свободу. Саме цей обов’язок по-

лягає у вжитті заходів щодо попередження злочинних посягань на свободу 

людини, як одне із основоположних прав.

Злочини, пов’язані з викраденням людей, є досить поширеними 

в усьому світі. За офіційною статистикою, щороку їх жертвами стають 

близько 15 тис. осіб, із яких 10 тис. викрадають з метою отримання ви-

купу. За даними британського аналітичного центру Foreign Policy Center, 

прибуток викрадачів становить від 500 до 800 млн. доларів. Актуальною 

ця проблема є й для України, де за даними Департаменту інформаційно-

аналітичного забезпечення МВС України спостерігається суттєва кількість 

зареєстрованих злочинів за статтею 146 КК України. До того ж це зумовле-

но насамперед збільшенням частки саме фактів незаконного позбавлення 

волі та викрадення людей.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VAUMVS/2010_4/zlagoda.pdf

Так, у 2010 р. зареєстровано 292 указаного виду злочинів, в 2011 р. – 

259, а за 9 місяців 2012 р. – 183.

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/717134

Характерні приклади:

«В Одесі банда “Китайця” отримала своє за численні викрадення людей 

заради викупу» (веб-сайт «Магнолія-ТВ»)

«Київським районним судом м. Одеси винесено вирок у кримі-

нальній справі стосовно членів злочинної організації, яка займалась 
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викраденням людей. Їхня провина доведена повністю, підтвердилися 

три епізоди викрадення громадян та епізод підготовки до викраден-

ня. Загальна сума незаконно отриманих коштів у вигляді викупу за 

звільнення заручників становила 800 тис. доларів США…»

http://magnolia-tv.com/text-news/2012-09-12/17409-v-odes-banda-kitaitsya-

otrimala-svo-za-chislenn-vikradennya-lyudei-zaradi

«У Дніпропетровській області сімейний лікар викрав 16-річну дівчину і 

два тижні ґвалтував її» (веб-сайт «Магнолія-ТВ»)

«У Дніпропетровській області затримано 30-річного сімейного 

лікаря, який викрав, утримував протягом двох тижнів і ґвалтував 

16-річну дівчину. Про це повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю 

ГУ МВС у Дніпропетровській області. За інформацією ВЗГ, 19 липня від 

мешканки міста Тернівка в міліцію надійшло повідомлення про зникнен-

ня її неповнолітньої доньки. За цим фактом було порушено криміналь-

ну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України».

http://magnolia-tv.com/text-news/2012-08-06/16661-u-dn-propetrovsk-i-

oblast-s-meinii-l-kar-vikrav-16-r-chnu-d-vchinu-dva-ti

«На Одещині затримана банда викрадачів людей. Останнього заручника 

садисти мучили три доби» (веб-сайт «Магнолія-ТВ»)

«Борці з організованою злочинністю затримали банду, яка при-

четна до скоєння цілої низки тяжких злочинів. Серед них викрадення 

людей з метою отримання викупу. Четверо бандитів «погоріли» якраз 

на одному з таких викрадень. Вони захопили приватного підприємця 

та вимагали від його дружини десять тисяч доларів. На підтверджен-

ня серйозності власних намірів злочинці давали нещасній жінці слуха-

ти по телефону, як жорстоко б’ють її чоловіка. У разі невиплати ви-

купу садисти погрожували вбити бізнесмена».

http://magnolia-tv.com/text-news/2012-04-10/14394-na-odeshchin-zatrimana-

banda-vikradach-v-lyudei-ostannogo-zaruchnika-sadi

Таким чином можна констатувати, що проблема боротьби з неза-

конним позбавленням волі та викраденням людини у 2012 році в Україні 

залишалася вкрай актуальною, проте, з огляду на масштаби цього роду 

злочинності, слід визнати – стан забезпечення права на свободу в діяль-

ності міліції перебуває на недостатньому рівні.

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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Позбавлення права на свободу за сфальсифікованими доказами

Поширеною причиною існування порушень прав громадян співро-

бітниками міліції є наміри останніх у будь-який спосіб забезпечити досяг-

нення показників щодо розкриття злочинів, які встановлюються їхніми ке-

рівниками. Для створення уявлення про активність та ефективність своєї 

службової діяльності правоохоронці вдаються до різного роду незаконних 

методів, у тому числі до фальшування доказів вини підозрюваного у ско-

єнні злочину чи правопорушення. Найбільшого поширення подібні мето-

ди набувають при розслідуванні резонансних злочинів, до яких прикута 

увага суспільства, в зв’язку з чим їх розкриття перебуває на особистому 

контролі керівництва МВС, яке вимагає від підлеглих розкрити злочин 

і затримати злочинця в найкоротший термін.

«Справу “дніпропетровських терористів” сфальсифікували?» 

(Інтернет-видання «Cazeta.ua»)

«27 квітня у Дніпропетровську сталася серія вибухів, унаслідок 

яких постраждали 12 чоловік. У травні цього ж року стало відомо про 

затримання чотирьох підозрюваних: Віктора Сукачова, Дмитра Реви, 

Льва Просвірніна і Віталія Федоряка.

Приводом для затримання 31 травня 2012 року підозрюваного у 

теракті в Дніпропетровську Дмитра Реви став дзвінок, який він ніби-

то зробив зі свого мобільного телефону іншому підозрюваному Вікто-

ру Сукачову, щоб попередити його про обшук. Однак, як стверджують 

захисники, насправді цей дзвінок був здійснений працівником правоохо-

ронних органів, який у той момент проводив обшук у квартирі Реви.

«Під час проведення обшуку в житлі мого підзахисного один із опе-

ративних працівників, який був присутній під час обшуку, взяв його мо-

більний телефон і набрав номер Сукачова. Це послужило приводом для 

затримання мого підзахисного», – розповів захисник Віталій Погосян.

За словами адвоката, оперативник підтвердив, що дзвонив з 

телефону Дмитра Реви.

«Коли ми будемо розглядати справу, я думаю, факти фальсифі-

кації ще спливуть. Там є багато надуманого, є багато припущень слід-

ства», – розповів Віталій Погосян.

Дмитра Реву звинувачують у тому, що він спостерігав за тим, 

як Сукачов закладав бомбу.
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«Щоразу у свідченнях Віктора Сукачова він говорив про те, що 

Рева не має відношення до дій, які відбувалися в Харкові, Запоріжжі та 

Дніпропетровську. Це говорить про те, що людину затримали на під-

ставі телефонного дзвінка і продовжують незаконно утримувати в 

СІЗО”, – додав Олександр Шишкін, адвокат Віктора Сукачова».

http://gazeta.ua/articles/np/_spravu-dnipropetrovskih-teroristiv-

sfalsifikuvali/468269]

«Неугодні» мирні зібрання – 
підстава для позбавлення права на свободу

Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи, демонстрації, про проведення яких сповіщені органи ви-

конавчої влади чи органи місцевого самоврядування, гарантується стат-

тею 39 Конституції України. Обмеження в реалізації вищевказаного права, 

може бути встановлено виключно судом і лише в інтересах національної 

безпеки та охорони громадського порядку з метою запобігання завору-

шенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав 

і свобод інших людей.

Проте, проведений у 2012 році моніторинг цього питання свідчить 

про істотне поширення в Україні порушень прав та свобод громадян під 

час проведення мирних зібрань, що виразилося в масових незаконних за-

триманнях та доставляннях учасників таких акцій до підрозділів внутріш-

ніх справ та ігноруванні правоохоронцями конституційного права людини 

на свободу пересування. Особливе занепокоєння викликає той факт, що 

подібні випадки в Україні мають переважно політичне підґрунтя та, ймо-

вірно, через цю причину залишаються безкарними.

З допису «Громадських активістів затримали під вікнами Януко-

вича за «стрілянину» з водяного пістолета» (видання «Тиждень.ua») та 

матеріалів інших Інтернет-видань.

«У місті Києві під час мирного зібрання співробітники міліції без-

підставно затримали учасників театралізованого дійства «Захисти-

мо Конституцію України» Сергія Мельниченка і Тетяну Ліходєєву. Про 

це повідомив телефоном Сергій Мельниченко. Мирне зібрання про-

водили громадські організації ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої 

революції», ГІ «Чорний Комітет» та інші. Театралізована постанова 

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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мала привернути увагу до системних порушень Конституції в Україні, 

які набули регулярного характеру – політичні репресії, незаконні за-

тримання, неправосудні вироки й постанови судів, які відбуваються 

за сприяння чинної влади і Президента України, котрий має за посадою 

бути гарантом дотримання закріплених у Конституції норм.

Брутальне втручання міліції при спробі «замочити ґвалтівника 

Конституції» яскраво підтвердило тези організаторів акції: мирне 

зібрання, про яке належним чином повідомлено виконавчу владу, без-

підставно розігнали, а його організатора Сергій Мельниченка та ак-

тивістку, що зображала зґвалтовану Конституцію, затримано й до-

ставлено до Печерського РУ міліції на вул. Московській.

Активісти громадських організацій, які стали свідками чергово-

го брутального попрання Конституції України так званими «право-

охоронними органами», вирушили до райуправління вимагати звіль-

нення затриманих».

На думку міліції, затримані активісти проводили біля Адміні-

страції Президента санкціоновану акцію, проте намагалися спрово-

кувати конфлікти з міліціонерами тим, що Сергій Мельниченко почав 

«стріляти» у бік правоохоронців з водяного пістолета. Співробітники 

міліції у відповідь запропонували Мельниченкові й Ліходєєвій пройти в 

міліційну машину. Затриманих доставили до Печерського райуправлін-

ня міліції, де склали адмінпротокол за статтею 185 Адміністратив-

ного кодексу (непокора співробітникам міліції)».

http://kupr.org.ua/index.php?id=258&keywords=15&keywords=7

http://tyzhden.ua/News/54053]

Поширеність порушень права на свободу з політичних міркувань 

були наочно продемонстровані українськими правоохоронними органа-

ми світовій спільноті під час активізації політичного протистояння в країні, 

викликаного передвиборчими перегонами 2012 року. Показово, що кож-

на політична сила, яка позиціонувала себе опозиційною, заявляла про 

переслідування її активістів та волонтерів міліцією.

«У Миколаєві затримують усіх активістів кампанії “Помста за розкол країни”» 

(Інтернет-портал «Майдан»)

«02.08.2012. Правоохоронці намагались звинуватити микола-

ївських активістів у порушенні правил благоустрою міста, але так 

і не навівши жодного пункту, який був би порушений, перейшли до 
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звинувачень у незаконному поширенні передвиборчої агітації, відсут-

ності вихідної інформації про наклад та дату випуску друкованої про-

дукції. Але, оскільки листівки із закликом ”не голосувати” міліції все 

ж не вдалось потрактувати як агітацію, правоохоронці перейшли 

до складання на активістів протоколу про порушення статті 152 

КУпАП. Також в активістів намагались вилучити листівки.

Активісти знайшли свідка, яка підтвердила, що один із активіс-

тів – Юрій Шивала, взагалі не наклеїв жодної листівки, про що жінка 

засвідчила письмово, але правоохоронці продовжують утримувати 

активістів…».

http://maidan.org.ua/2012/08/v-mykolajevi-zatrymuyut-vsih-aktyvistiv-kam-

paniji-pomsta-za-rozkol-krajiny/

«Політичні репресії прихильників партії «УДАР», або вибори «по-

ірпінськи» (веб-сайт партії «Удар»)

«Кричущим фактом політичних репресій та переслідувань в Ір-

пені стали події 12 жовтня 2012 року. Так, за прямою вказівкою канди-

дата в народні депутат Петра Мельника, представники міліції без-

підставно затримали агітаторів партії «УДАР», які розповсюджували 

агітаційні матеріали…

При цьому правоохоронні органи та органи місцевого самовря-

дування або виступають інструментом при вчиненні незаконних дій 

проти партії «УДАР», або ж просто прикривають махінації провлад-

ної партії».

http://klichko.org/ua/team/blogs/users/politichni-represiyi-prihilnikiv-partiyi-

udar-abo-vibori-po-irpinski

«Агітаторів Миколи Катеринчука затримала міліція» 
(веб-сайт «Європейської партії України»)

«04.10.2012 в м. Хмільник, що на Вінниччині, міліція безпідставно 

затримала агітаторів…

Приводом для затримання стало звичайне розклеювання агіта-

торами листівок на підтримку Миколи Катеринчука.

Як виявилося згодом, співробітники правоохоронних органів ді-

яли за вказівкою Драженкова – заступника мера Хмільника. Їх завдання 

просте – «збити» Катеринчука. Для них не важливі ні мораль, ні поряд-

ність, вони нехтують навіть конституційними правами громадян, – на-

голосив чинний парламентар. – Лише після втручання наших адвокатів

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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агітаторів звільнили. Перед ними навіть ніхто не вибачився».

http://www.epu.org.ua/news_view.php?id=663

Подібна позиція правоохоронців відверто суперечить принципам 

діяльності міліції, що задекларовані у статті 3 Закону України «Про мілі-

цію», згідно з якою її діяльність будується на принципах законності, гума-

нізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими 

колективами, громадськими організаціями й населенням. При виконанні 

службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу політичних 

партій та інших об’єднань громадян.

Системні порушення права на особисту недоторканність

Природа права на особисту недоторканність людини фактично по-

лягає у забезпечуваному суспільними відносинами стані, за якого вона 

має можливість бути захищеною від посягань у стосунках посадових осіб і 

громадян, а також громадян між собою, що дозволяє їй задовольняти свої 

інтереси та потреби, реалізовувати свою свободу, розвивати себе, вико-

ристовуючи для цього природні й соціальні можливості. Умовно особисту 

недоторканність можна розділити на фізичну та психологічну.

Фізична недоторканність фізичної особи – це гарантована зако-

ном заборона посягань на життя, здоров’я, тілесну недоторканність та 

статеву свободу фізичної особи, що забезпечується цілою низкою інших 

особистих немайнових прав, зокрема правом на життя (стаття 281 ЦК), 

правом на охорону здоров’я (ст. 283 ЦК) та правом на медичну допо-

могу (стаття 284 ЦК), правом на безпечне для життя і здоров’я довкіл-

ля (стаття 293 ЦК) тощо. Забезпечення даного права полягає також в 

обов’язковості отримання згоди фізичної особи на будь-яку медичну до-

помогу (стаття 284 ЦК).

Психічна недоторканність фізичної особи забезпечується неможли-

вістю посягати на нормальний перебіг психічних процесів людини та інші 

законодавчі гарантії.

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09gvpkon.pdf

Як правило, право на свободу тісно пов’язане із правом на особисту 

недоторканність, зокрема з його фізичним та психологічним аспектами. 

У багатьох випадках під час позбавлення права на свободу, а саме під час 

затримання, міліція нерідко вдається до протиправних способів, у тому 
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числі це застосування спецзасобів, використання прийомів рукопашного 

бою і навіть використання службових собак.

На жаль, нерідко під час перебування людини у місці несвободи, 

правоохоронці взагалі забувають про існування поняття «особиста недо-

торканність» і застосовують до затриманих фізичне та психологічне на-

сильство з метою отримання потрібних їм показань чи з інших причин.

«Заарештували ще одного міліціонера Турківського РВ міліції, який бив 

затриманого» (Інтернет-видання “ZIK“)

«21.02.12 прокуратурою Турківського району Львівської облас-

ті порушена кримінальна справа проти працівників міліції, які без-

підставно доставили громадянина до райвідділу міліції та вчинили 

дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та службових повно-

важень. З метою одержання зізнавальних показань у вчиненні нібито 

крадіжки, в службовому кабінеті міліціонери застосували до затри-

маного громадянина фізичне насильство, спричинивши йому тілесні 

ушкодження. Учора Галицьким судом м. Львова ще одному підозрюва-

ному у вказаній кримінальній справі обрано міру запобіжного заходу –

тримання під вартою.

Досудове слідство у кримінальній справі триває та перебуває на 

контролі у прокурора області».

http://zik.ua/ua/news/2012/02/21/335070

«Гідність» та Громадська рада зупинили міліцейське свавілля до учасни-

ка ЗПТ» (Інформаційний портал Харківської правозахисної групи «Пра-

ва людини в Україні»)

«22.10.2012. До юриста Чернівецького відділення Всеукраїнсько-

го правозахисного руху «Гідність» Дмитра Бабічука звернувся гр. Д. із 

заявою про те, що він став об’єктом протиправних дій (було засто-

совано фізичне насильство та психологічний тиск) з боку працівників 

правоохоронних органів.

Міліціонери намагалися в такий спосіб отримати оперативну 

інформацію щодо незаконного обігу наркотичних засобів на терито-

рії обслуговування. Причиною цьому стало те, що гр. Д. в минулому 

вживав наркотики і знав осіб, які також уживали чи збували нарко-

тичні засоби.

Наразі Д. є учасником замісної підтримувальної терапії та по-

вністю змінив свій спосіб життя і коло спілкування. Однак до цього 

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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часу відчуває зневажливе ставлення до нього та його прав з боку 

правоохоронних органів. Працівники міліції вдаються до насиль-

ства, утиску його прав, незаконного затримання та інших проти-

правних дій… Також зазначалося, що випадок з Д. не є поодиноким, 

адже таке стається мало не з кожним учасником ЗПТ у м. Чернівці та 

в Чернівецькій області».

http://khpg.org/index.php?id=1350911505

Існуюча на сьогодні в міліції практика проведення особистих огля-

дів та обшуків осіб також безпосередньо пов’язана з порушеннями пра-

ва людини на особисту недоторканність.

Масштаби безпідставних обшуків громадян та незаконного огляду 

їх речей, в першу чергу співробітниками патрульної служби, не в останню 

чергу зумовлені неконкретністю положень відомчих інструкцій МВС Украї-

ни та їх очевидною невідповідністю базовим нормативно-правовим актам 

нашої держави – Конституції України, Закону України «Про міліцію», Кри-

мінально-процесуальному кодексу України.

Як правило, патрульні обґрунтовують своє право проводити такі об-

шуки посиланням на пункти 238 та 239 Статуту патрульно-постової служби 

міліції України (надалі – Статут), при цьому наголошуючи на тому, що вони 

здійснюють не обшук, а «зовнішній огляд» (крім цього, правоохоронці 

часто вживають термін «поверхневий огляд», а також російськомовний 

варіант «наружный досмотр»). В окремих випадках міліціонери дійсно 

вважають, що вказані пункти Статуту надають їм можливість проводити 

огляд громадян, який на практиці фактично не відрізняється від обшуку, 

без складання відповідних документів та за відсутності понятих, в інших 

випадках вживанням подібної термінології міліціонери просто вводять 

громадян в оману, маскуючи свої незаконні дії і порушення права на осо-

бисту недоторканність осіб.

Дійсно, пункти 238 та 239 Статуту містять словосполучення «зовніш-

ній огляд одягу, речей» та «огляд зовнішнього одягу, речей», проте ці ж 

пункти однозначно вказують, що зовнішній огляд здійснюється виключно 

при «реалізації заходів по затриманню та переслідуванню особи», яка 

вчинила злочин і такий огляд «є попереджувальною мірою, спрямованою 

на забезпечення особистої безпеки міліціонера, що ставить перед со-

бою ціль вилучення зброї та інших предметів, які можуть бути вико-

ристані для нападу на міліціонера та інших громадян».
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Ігноруючи таке чітке формулювання, працівники міліції масово здій-

снюють «зовнішні» та «поверхневі» огляди громадян, керуючись власни-

ми сумнівними критеріями оцінювання людини – «підозріла зовнішність» 

чи «невпевнена поведінка», що, на думку правоохоронців, є достатнім 

свідченням її вірогідного відношення до тієї чи іншої маргінальної групи.

Крім цього, право працівників міліції навіть за певних обставин 

проводити зовнішній або поверхневий огляд, як своєрідно спрощений 

варіант особистого обшуку, взагалі не передбачено жодним нормативно-

правовим актом України, через що відповідні положення Статуту, якими 

начебто визначається можливість відхилення від встановленої КПК, КУпАП 

та Законом України «Про міліцію» процедури проведення огляду особи та 

її речей, не можна визнати правовими.

Слід зазначити, що національне законодавство не дає юридичного 

роз’яснення ані визначенню, ані порядку здійснення зовнішнього (повер-

хового) огляду і, тим більше, «наружного досмотра». Але незважаючи на 

це, пункт 239 Статуту регламентує процедуру його проведення, настанов-

ляючи співробітників міліції таким чином:

«Зовнішній огляд речей і одягу слід робити негайно після затри-

мання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, або в більш зручний мо-

мент, коли можна отримати допомогу від інших працівників міліції, 

дружинників, працівників служби охорони, двірників або громадян;

Для проведення зовнішнього огляду речей та одягу необхідно:

  подати затриманому команду: “Руки вгору!”, наказати поверну-

 тися обличчям до стіни (дерева, стовпа і т.п.) і обіпертися в неї

 руками, широко розставити ноги і нахилитися вперед;

  швидко промацати з зовнішньої сторони одяг затриманого: 

 кишені, рукава, пояс, звернути увагу на взуття, з метою вияв-

 лення та вилучення зброї та інших предметів, які можуть бути 

 використані затриманими для нападу на міліціонера;

  в окремих випадках, коли є підстава підозрювати, що знаряддя

 злочину можуть бути замасковані (колюча зброя, що міститься

 в авторучці, колючо-ріжучі предмети і зброя, закріплені на гумці 

 до одягу або тіла в плечовій та інших місцях і т.п.), зовнішній

 огляд одягу і речей проводять з особливою уважністю;

  під час проведення зовнішнього огляду слід уважно стежити за 

 кожним рухом затриманого».

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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Зрозуміло, що у повсякденній діяльності при проведенні «зовніш-

нього огляду» пересічних громадян, працівники міліції не застосовують ці 

правила, оскільки подібні дії щодо звичайних перехожих, які не скоювали 

будь-яких правопорушень, безперечно призвели б до ще більшого обу-

рення останніх діями правоохоронців. На практиці «зовнішній огляд» по-

лягає не у «промацуванні із зовнішньої сторони одягу і кишень» людини, 

а у примушуванні її показати і передати міліціонерам для огляду наявні 

у неї особисті речі та предмети, а в окремих випадках правоохоронці самі 

нишпорять по кишенях зупиненої ними особи.

Привертає увагу й те, що пункт 239 Статуту містить одночасно два 

поняття – «зовнішній огляд» та «особистий огляд». При цьому, наголо-

шуючи на необхідності проведення «особистого огляду» у суворій відпо-

відності до норм законодавства (особою однієї статі, у присутності двох 

понятих, із складанням відповідного протоколу), ця ж стаття взагалі не 

передбачає будь-яких запобіжних заходів захисту особи від можливих 

зловживань з боку міліціонерів під час «зовнішнього огляду»: підкидан-

ня в кишеню або сумку заборонених до зберігання предметів і речовин 

(наркотичних засобів, боєприпасів тощо), відбирання в «оглянутого» 

грошей або цінних речей, незаконне зняття приватної інформації з його 

мобільного телефону тощо.

http://umdpl.info/index.php?id=1352703307

Про поширеність подібних випадків та масштабність здійснення 

міліціонерами не передбачених законодавством «поверхневих оглядів» 

свідчать навіть міліцейські зведення, у тому числі розміщені на офіційно-

му сайті МВС України:

«За грати з пакетом наркотиків»

«…За правилами правоохоронці провели поверхневий огляд зло-

вмисника та дуже здивувалися, коли в кишені куртки знайшли згор-

ток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, з ха-

рактерним запахом коноплі…»

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/736247

«Завдяки ДАІ автобус із арсеналом зброї не потрапив 

до пункту призначення»

«…За кермом автомобіля був 29-річний мешканець Хмельницької 

області. Поряд сидів пасажир. Обидва чоловіки помітно хвилювались. 

Причини такої незвичної поведінки правоохоронці зрозуміли відразу, 
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щойно помітили крізь бокове скло автомобіля декілька набоїв, що ле-

жали в обшивці дверей».

http://mvs.gov.ua/mvs/control/cskm/uk/control/cskm/uk/publish/article/744655

«Наркозіллям торгувала жінка літнього віку»

«…при поверхневому огляді в молодого чоловіка виявили паперо-

вий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору…»

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/777295

«Львівські правоохоронці вилучили у місцевого жителя цілий арсенал»

«На станції Красне Львівської залізниці працівники транспортної 

міліції під час охорони громадського порядку виявили чоловіка. Під час пе-

ревірки документів чоловік вів себе дуже стурбовано, начебто в нього є 

що приховувати. Підозри міліціонерів підтвердилися, і при його поверх-

невому огляді було виявлено та вилучено патрони різного калібру».

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/776272

Під час проведення всеукраїнської кампанії «Міліція під контр-

олем» громадські активісти також неодноразово ставали свідками того, 

під яким приводом і яким чином правоохоронці проводили «поверхневі 

огляди», чим порушували права осіб на особисту недоторканність.

Приклади із звітів громадських спостерігачів:

«Донецьк, автовокзал «Південний». 17.10.2012. Близько 19.30 

стали свідками того, як міліціонери складали «звіт про профілактич-

ну бесіду» на чоловіка, який палив цигарку. Ми підійшли до міліціонерів 

у той час, коли на вимогу правоохоронців чоловік діставав з кишень та 

показував їм особисті речі. Жодні документи про проведення огляду не 

складалися. У подальшому, один із міліціонерів переписав особисті дані 

людини у бланк, який назвав «звітом про профілактичну бесіду» (пока-

зати його нам він чомусь відмовився) та змусив курця його підписати. 

Назвати свої установчі дані міліціонер відмовився, мотивуючи це тим, 

що Статут патрульної служби зобов̀ язує його представлятися лише 

тоді, коли він сам звертається до порушників. Проте, загалом пово-

дився ввічливо та коректно».

«Луганськ. 16.10.2012. Залізничний вокзал. Ставши свідками не-

гідної поведінки патрульного наряду міліції стосовно затриманого ними 

чоловіка, розпитали свідків про деталі затримання. Всі очевидці розпо-

віли, що застосування насильства, особисті огляди без понятих та по-

грози – це звичайна практика роботи патрульних на цьому вокзалі».

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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«Черкаси. 27.10.2012. Після відвідування лінійного відділення ви-

рішили поспілкуватися з працівниками патрульної служби. Запитали у 

групи молоді, чи не бачили вони поблизу патрульного наряду. Підлітки 

відповіли, що треба приходити пізніше і тоді патрульних міліціонерів 

можна зустріти біля магазину або в сусідніх дворах. Поцікавилися, як 

вони ставляться до роботи патрульної служби. «Є нормальні, а є зо-

всім придуркуваті. Але що ті, що ті кожного разу, як побачать нас у 

дворі, обов’язково підійдуть, витрясуть усе з кишень, мобільника запи-

шуть у блокнота. Іноді кажемо: «Ви десятий раз уже його записуєте». 

Правда, грошей зараз не вимагають, а раніше таке було. А ось сига-

рети відібрати – це можуть, сміються і кажуть «кидайте палити»».

Процедура перевірки паспортних документів громадян у гро-
мадських місцях також часто проводиться правоохоронцями із 
порушеннями права людини на особисту недоторканність.

Стаття 11 закону України «Про міліцію» дозволяє правоохоронцям 

перевіряти в громадянина документи, що посвідчують його особу, ви-

ключно при наявності підозри у вчиненні цією особою правопорушення.

Зрозуміло, що для законослухняної особи, яка чітко знає законні 

підстави для перевірки документів і сподівається, що міліціонери будуть їх 

неухильно дотримуватися, проведення подібної перевірки в громадсько-

му місці, у присутності інших людей справедливо розцінюється як прини-

ження особистої гідності.

Показово, пункт 133 Статуту та пункт 1.4. розділу V «Правил пове-

дінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу ор-

ганів внутрішніх справ України» (затверджені наказом МВС України від 

22.02.2012 №155) прямо попереджає міліціонерів, що необґрунтовані 

перевірки паспортів та інших документів у громадян є неприпустимими. 

Проте, незважаючи на таку заборону, під час моніторингової кампанії 

«Міліція під контролем» громадськими спостерігачами неодноразово 

фіксувалися випадки безапеляційного витребування міліціонерами пас-

портів у відвідувачів вокзалів, при цьому підставами для перевірки доку-

ментів був неординарний одяг, нестандартна, на думку міліції, поведінка, 

нетипова для України зовнішність, а іноді просто молодий вік людини. При 

відсутності у громадянина паспортних документів, він, з високим ступенем 
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вірогідності, ризикує бути затриманим та доставленим у міліцейській під-

розділ для встановлення особи.

Красномовним є те, що під час моніторингової кампанії «Міліція під 

контролем» співробітники постійно намагалися використати процедуру 

перевірки документів, як засіб психологічного тиску на активістів кампанії 

з метою перешкодити останнім здійснювати спостереження за діями пра-

воохоронців. При цьому безпідставні розпорядження щодо пред’явлення 

документів поєднувалися з відмовою обґрунтувати законність цієї вимоги 

та погрозами затримання.

«Як працює міліція на вокзалах – звіт громадських спостерігачів» (веб-

сайт Асоціації УМДПЛ)

«Місто Луганськ, 16.10.2012, залізничний вокзал. Активісти кам-

панії не ховаючись і не втручаючись у діяльність міліціонерів, почали 

проводити відкриту фіксацію на відеокамеру дій патрульного наряду, 

який спілкувався із громадянином. Старший наряду майор Міхальков 

С.О. підійшов до нас та, не представившись, одразу почав обурювати-

ся: «Чого ви фотографуєте співробітника міліції? Хто вам дозволив 

втручатися у їх особисте життя?». На моє запитання: «А у Вас зараз 

особисте життя?», майор відповів: «Авжеж», – і заявив: «Я забороняю 

вам знімати себе на підставі статті 307 Цивільного кодексу України». 

На мою відповідь: «Хіба ми перебуваємо з Вами у цивільно-правових від-

носинах?», майор заявив: «Якщо ви відмовляєтесь, то ми вас будемо 

перевіряти. Буде гірше».

У подальшому він заборонив учасникам нашої моніторингової 

групи залишати місце події й наказав нам пред’явити паспортні до-

кументи для перевірки та встановлення особи.

Близько 30 хвилин майор Міхальков, не давав нам піти з місця події 

й вимагав від нас надати документи. При цьому на початку розмови він 

відверто пояснив свої протиправні вимоги: «Ми до вас підійшли тому, 

що ви знімали на відео міліціонерів», – але в подальшому почав висува-

ти нові та більш оригінальні версії причин нашого затримання: «А рап-

том вас розшукує Інтерпол?», «Може ви приїхали на московському поїзді 

і незаконно перетнули кордон України», «Ви схожі на «караванівського 

стрільця», а дівчина, можливо, є нелегальною мігранткою з Росії».

«Місто Харків, 15.10.2012, залізничний вокзал «Харків – пасажир-

ський». Пройшов по вокзалу в пошуках безкоштовної зали очікування. 

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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Такої на вокзалі не знайшов, зате мене знайшли два міліціонери, які 

одразу звернулися із стандартною вимогою: «Пред’явіть ваші доку-

менти». На моє прохання обґрунтувати законність такої вимоги, па-

трульні цитували статтю Статуту патрульно-постової служби, яка 

вказує, що «міліціонер може перевіряти документи у громадян». Я про-

світив правоохоронців, що дійсно може, але лише за певних умов. Оста-

точно аргументація патрульних зійшла нанівець, коли я пред’явив їм

«Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та началь-

ницького складу органів внутрішніх справ України», у яких вказано, що 

«необґрунтовані перевірки паспортів» є неприпустимими.

Проте, на виході я побачив, як уже інший патруль перевіряє до-

кументи у людини. Дочекавшись, коли міліціонери закінчили перевірку, 

аби не перешкоджати виконанню ними службових обов’язків, я таки 

запитав у чоловіка, на якій підставі міліціонери перевіряли в нього до-

кументи. Відповідь заінтригувала – через його нетипову для України 

зовнішність. Чоловік виявився узбеком».

«Місто Сімферополь, 19.10.2012. Стали свідками того, як па-

трульні вимагали у молодого чоловіка пред’явити документи. Жодних 

пояснень, для чого це їм потрібно, правоохоронці не надавали. Сам хло-

пець сказав нам, що він теж не розуміє, для чого міліціонери наказали 

показати паспорт – його вони про причину також не сповістили».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1352703307

Особиста недоторканність співробітників ЗМІ

В обов’язку держави не тільки утримуватися від посягань на свобо-

ду та особисту недоторканність людини, а й забезпечити її захист від та-

ких посягань, – що більш важливе. І, мабуть, особливої значущості даний 

обов’язок набуває, коли справа стосується представників засобів масової 

інформації, адже саме через призму діяльності журналістів суспільство 

робить висновки про реальний стан дотримання прав людини в країні.

«Журналістів б’ють, а держава дивиться крізь пальці?» 
(веб-сайт «Радіо Свобода»)

«За даними, зафіксованими громадськими організаціями, тільки 

в Києві за 2012 рік відбулося 29 нападів на журналістів, за які нікого 

не покарали. Жорстоке побиття журналіста «1+1» Дмитра Волкова 
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у вересні, напад на фотокореспондента tochka.net Віталія Лазебни-

ка під час зйомки у травні, п’ятеро побитих журналістів та громад-

ських активістів під час зйомки прострочених продуктів у донецькому 

супермаркеті «Сокіл» у січні. Справи щодо перешкоджання діяльності 

журналістів проти нападників так і не порушили.

І навіть якщо журналісти встановлюють особу нападника і на-

дають докази суду, як це трапилося із Мустафою Наємом, винуватців 

до відповідальності не притягують, – стверджують експерти. Окрім 

того, громадські медіа-організації вказують на відсутність зрушень

у справах Георгія Ґонґгадзе та Василя Климентьєва.

І це тільки ті випадки, де журналісти скаржились правоохорон-

ним органам, наголошує Ольга Падірякова з Незалежної медіа-проф-

спілки. Загалом, за її словами, цього року громадські організації не за-

фіксували жодного випадку порушення справи щодо перешкоджання 

діяльності журналістів. Напади на медійників міліція класифікує як 

«хуліганство». Особливо від цього потерпають фотокореспонденти 

та телеоператори, а також представники Інтернет-видань, зазна-

чає Падірякова.

Навіть у таких кричущих випадках, коли було видно, що це 

порушення проти журналіста, що його побили, що він виконував свої 

службові обов’язки, що він знімав, були спроби не порушувати справу, 

бо цей журналіст, наприклад, працівник Інтернет-видання, а Інтер-

нет-видання не вважаються ЗМІ, – стверджує вона».

http://www.radiosvoboda.org/content/article/24779808.html

Протиправне проведення дактилоскопіювання

Одним із видів порушення права на особисту недоторканність 

є здійснення протиправного дактилоскопіювання – отримання відбитків 

пальців та долонь людини.

Практика незаконного дактилоскопіювання громадян у підрозділах 

міліції – доволі поширене явище, зумовлене правовою необізнаністю як 

людей, так, в окремих випадках, і самих правоохоронців. Варто згада-

ти, що навіть екс-міністр МВС свого часу з гордістю заявив на всю Укра-

їну в програмі «Велика політика» про доставляння до підрозділів ОВС з 

метою подальшого дактилоскопіювання близько трьох тисяч мешканців 

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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м. Макіївка Донецької області у зв’язку із розкриттям злочину, пов’язаного 

із вибухами в січні 2011 року (http://www.unian.ua/news/421481-mogilov-

rozkazav-yak-virahuvali-teroristiv-u-makijivtsi.html).

Стаття 11 закону України «Про міліцію» визначає вичерпний перелік 

осіб, щодо яких міліція має право проводити фотографування, звукоза-

пис, кіно- і відеозйомку та дактилоскопію:

  затримані за підозрою у вчиненні злочину;

  узяті під варту;

  підозрювані чи обвинувачувані у вчиненні кримінального правопо-

 рушення;

  піддані адміністративному арешту.

Проте в Україні практика протиправного дактилоскопіювання 

людей за відсутності законодавчо визначених для цього підстав не припи-

няється, при цьому ця процедура, як правило, вибірково застосовується 

до окремих груп людей, в тому числі й за етнічною ознакою.

«У Миргороді роми поскаржилися на правоохоронців та органи влади» 
(Інтернет-видання «Полтавщина»)

«Роми розповіли про непоодинокі випадки, коли міліціонери під-

ходять до тих із них, хто торгує на базарі, або просто зупиняють на 

вулиці й ведуть у відділок, де знімають відбитки пальців.

Або про так звану перевірку документів: роми, як законослухня-

ні громадяни, на вимогу правоохоронців пред’явити посвідчення особи 

дають їм для огляду паспорт. Але міліціонери, порушуючи закон, заби-

рають його й кажуть, щоб прийшли за документом у райвідділ міліції.

Чотирьох ромів, що приїхали з Луганської області на похорон ро-

дича, затримали на вокзалі за кілька хвилин до відправки їхнього тран-

зитного поїзда. Мало того, що пропали квитки, у відділку їх прини-

жували, обзивали, дактилоскопіювали, забрали чималу суму грошей».

http://www.poltava.pl.ua/news/15065/

Протиправне примушування до проходження оглядів на стан 
сп’яніння в закладах охорони здоров’я в контексті права на 
особисту недоторканність

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі КупАП), а 

саме стаття 266 КУпАП, регламентує порядок огляду водіїв на стан сп’яніння.
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З одного боку, реалізація цієї статті має сприяти більш ефективному 

виявленню осіб, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, 

та забезпеченню безпеки людей на дорогах, з іншого – всебічному забез-

печенню дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України: 

стаття 19 («...ніхто не може бути примушений робити те, що не передба-

чено законодавством.»), стаття 28 («Кожен має право на повагу до його 

гідності. Ніхто не може бути підданий ... такому, що принижує його гідність, 

поводженню... Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам.») та стаття 29 («Кожна людина 

має право на ... особисту недоторканність»).

Статтею 130 КУпАП передбачена відповідальність водіїв за керуван-

ня транспортними засобами:

а) у стані алкогольного сп’яніння;

б) у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або перебування під 

 впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швид-

 кість реакції.

Кожен із станів має свої окремі ознаки, вичерпний перелік яких 

визначений Міністерством охорони здоров’я (далі – МОЗ). Особи, які ке-

рують транспортними засобами з ознаками заборонених станів, згідно з 

частиною першою статті 266 КУпАП підлягають оглядові на предмет пере-

бування у такому стані.

Отже, згідно із частиною другою статті 266 КУпАП та підзаконними акта-

ми Кабінету Міністрів України, МВС, МОЗ, виданих на виконання цієї норми 

Закону, огляд водія на стан сп’яніння, який може бути підставою для складан-

ня протоколу про адміністративне правопорушення за ознаками статті статті 

130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) має здійсню-

ватися з обов’язковим дотриманням усіх без винятку таких складових:

1. Оглядові має передувати наявність ознак сп’яніння, визначених 

пунктами 1.3. та 1.4. Інструкції, затвердженої спільним наказом МВС та 

МОЗ від 09.09.2009.року № 400/666;

2. Огляд водія має бути проведений:

  на місці зупинки транспортного засобу;

  у присутності двох свідків;

  з використанням спеціальних технічних засобів (газоаналізаторів), 

 дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом, які ма-

 ють свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про повірку;

Розділ 2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканність
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  уповноваженою особою ДАІ, яка пройшла відповідну підготовку

 щодо застосування спеціальних технічних засобів – газоаналізато-

 рів (має відповідний сертифікат);

3. Перед проведенням огляду уповноважена особа ДАІ інформує осо-

бу, яка підлягає огляду, про порядок застосування спеціального технічного 

засобу та, на її вимогу, надає свідоцтво про державну реєстрацію та свідо-

цтво про його повірку.

При недотриманні будь-якої із зазначених складових результати ста-

ють нелегітимними і не можуть бути підставою для складання протоколу та 

подальшого притягнення до відповідальності.

Частиною третьою статті 266 КУпАП законодавець передбачив ще 

одну процедуру проведення огляду на стан сп’яніння у закладах охорони 

здоров’я, але скористатися цією процедурою дозволив лише в двох ви-

падках:

1. Огляд водія проведений за процедурою, передбаченою частиною 

2 статті 266 КУпАП з дотриманням усіх вимог, встановлених законодав-

ством: при наявності у водія встановлених ознак сп’яніння сертифіко-

ваний співробітник ДАІ на місці зупинки автомобіля в присутності двох 

свідків проінформував водія про порядок застосування спеціального 

технічного засобу (газоаналізатора), у разі вимоги надав свідоцтво про 

державну реєстрацію та свідоцтво про його повірку, здійснив огляд у при-

сутності свідків із застосуванням цього спеціального технічного засобу 

(газоаналізатора),але водій не погодився з результатами цього огляду і ви-

явив бажання пройти повторний огляд у закладі охорони здоров’я.

2. Водієві запропоновано провести огляд за процедурою, передбаче-

ною частиною 2 статті 266 КУпАП з дотриманням усіх вимог, встановлених 

законодавством: при наявності у водія встановлених ознак сп’яніння сер-

тифікований співробітник ДАІ на місці зупинки автомобіля в присутності 

двох свідків проінформував водія про порядок застосування спеціально-

го технічного засобу (газоаналізатора), у разі вимоги надав водію свідо-

цтво про державну реєстрацію та свідоцтво про його повірку), але водій 

не погодився на проведення огляду сертифікованим співробітником ДАІ 

та висловив бажання пройти огляд у закладі охорони здоров’я.

Будь-яких інших підстав для проведення огляду в закладі охорони 

здоров’я законодавець не передбачив, отже, співробітник ДАІ не має пра-

ва проводити огляди водія на стан сп’яніння в цих закладах за будь-яких 
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інших обставин, окрім зазначених вище випадків, оскільки такий огляд 

вважається таким, що проведений із порушенням вимог статті 256 КУпАП 

і є недійсним. Зрозуміло, що складання протоколу про адміністративне 

порушення на підставі недійсних даних такого огляду є незаконним.

Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що порядок огляду має 

бути визначений Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Мі-

ністрів від 17.12.2008 року № 1103 затверджено Порядок, аналогічний 

вимогам статті 266 КупАП, а пунктом 4 цієї Постанови МВС та МОЗ до-

ручено привести свої відомчі нормативно-правові акти у відповідність 

до цієї Постанови.

Проте, МВС та МОЗ затвердили спільним наказом Інструкцію, згідно 

з якою в разі наявності у водія ознак наркотичного чи іншого сп’яніння, 

співробітник ДАІ направляє водія до закладу охорони здоров’я без про-

ведення огляду на місці з використанням спеціальних технічних засобів 

(пункт 2.12. Інструкції, затвердженої наказом МВС та МОЗ від 09.09.2009 

року № 400/666). Керуючись цією Інструкцією, співробітники Державтоін-

спекції системно порушують права людини, гарантовані як Конституцією 

України, так і нормами міжнародного права.

[http://khpg.org/index.php?id=1281368517]

Висновки

Право на свободу та особисту недоторканність є одним із фундамен-

тальних прав людини, яке вона отримує з часу народження. Це право має 

забезпечуватися державними інституціями, і саме рівень його реалізації 

можна вважати показником ставлення держави до своїх громадян. Краї-

на, у якій свобода та особиста недоторканність громадян не є пріоритетом 

для органів влади, в тому числі і для правоохоронних органів, не має пра-

ва називати себе правовою і цивілізованою.

На жаль, міліція України не тільки не в змозі гарантувати суспіль-

ству повноцінну реалізацію права кожної людини на свободу та особис-

ту недоторканість, а й у багатьох випадках сама є суб’єктом порушення 

цього права.

Право на свободу та особисту недоторканність системно порушу-

ється співробітниками патрульної служби, які без нагальної потреби вда-

ються до затримання громадян за вчинення дрібних адміністративних 
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проступків, у порушення закону здійснюють особисті обшуки людей у гро-

мадських місцях та перевірки паспортних документів у перехожих.

Ігноруючи вимоги Конституції України та КУпАП, лише на підставі 

відомчої інструкції, працівники Державтоінспекції обмежують свободу 

водіїв, протизаконно направляючи їх до закладів МОЗ для медичного 

обстеження щодо перебування в стані алкогольного сп’яніння.

У системі правоохоронних органів продовжує існувати практика 

фальсифікації доказів, що призводить до протиправних затримань грома-

дян та їх утримання в місцях несвободи.

Протягом 2012 року неодноразово спостерігалися факти позбав-

лення права на особисту недоторканність та свободу політичних опонентів 

влади, у багатьох випадках жертвами ставали представники засобів масо-

вої інформації.

Усе вказане дає підстави стверджувати – виключно змінами у 

вітчизняному законодавстві, в тому числі й такими кардинальними, як 

прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, суттє-

вого покращення рівня дотримання прав і свобод громадян досягнути не-

можливо. Наразі, влада повинна переосмислити своє ставлення до забез-

печення дотримання законності в органах внутрішніх справ і прокуратури, 

знайти та запровадити нові форми контролю, передусім громадського, 

за діяльністю правоохоронних структур, врешті розпочати обіцяне рефор-

мування міліції та орієнтування її роботи на захист прав українців.
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РОЗДІЛ 3. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ

Швець С.П 

Право на приватне життя – це система гарантій захисту прав лю-

дини, яка включає охорону таємниці телефонних розмов, особистих 

письмових документів і листування, таємниці інтимного та іншого сімей-

ного життя, способу існування; заборону щодо збирання та розповсю-

дження інформації про особисте життя людини без її згоди; протидію 

свавільному втручанню державних органів та сторонніх осіб в житло 

людини та її життя.

Стаття 8 Європейської конвенції про захист прав людини та осно-

воположних свобод (1950), учасницею якої Україна є з 1997 року, гаран-

тує кожному право на повагу до свого приватного та сімейного життя, до 

свого житла і кореспонденції. Органам державної влади заборонено втру-

чатись у реалізацію цього права, за винятком випадків, коли втручання 

здійснюється згідно із законом і є необхідним в інтересах національної та 

громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для за-

хисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 17 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права 

(1966) вказує, що ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного 

втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних по-

сягань на недоторканність його життя або таємницю його кореспонденції 

чи незаконних посягань на його честь і репутацію. Кожна людина має пра-

во на захист законом від такого втручання чи таких посягань.

Поняття приватності на сьогодні не є властивим для нашого законо-

давства, але з урахуванням поширеності вживання цього поняття в міжна-

родних нормативно-правових актах, Інтернеті, різноманітних правозахис-

них виданнях, виникає питання необхідності його правового закріплення 

в системі українського законодавства.

Забезпечення повноцінної охорони приватного інтересу фізич-

ної особи та убезпечення її від втручання ззовні можливе лише за умо-

ви закріплення приватності як окремого особистого немайнового права. 

До єдиного права на приватність слід віднести такі права:

  мати свою приватність;

  самому визначати свою приватність;
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  ознайомлювати інших осіб з обставинами свого (приватного) 

 особистого життя;

  дозволяти та забороняти втручатися у свою приватність;

  зберігати в таємниці обставини своєї приватності;

  вимагати захисту права на приватність.

На сьогодні головні ідеї приватності реалізуються через сукупність 

окремих немайнових прав та суміжних правових понять.

Цивільний кодекс України (статті 31, 32) вказує:

«Фізична особа має право на особисте життя. Фізична особа сама 

визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших 

осіб. Фізична особа має право на збереження в таємниці обставин свого 

особистого життя.

Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголо-

шені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопору-

шення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.

Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про 

особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випад-

ків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, еконо-

мічного добробуту та прав людини».

Право на приватність можна вважати одним із ключових у системі 

захисту прав людини. Хоча метою статті 8 Конвенції про захист прав люди-

ни та основоположних свобод (1950) є, головним чином, захист особи від 

свавільного втручання з боку державних властей, ця стаття змушує держа-

ву не тільки утримуватися від такого втручання, а й забезпечити захист лю-

дини від нього. До негативного зобов’язання додається також позитивне, 

яке є необхідним для дійсної поваги особистого життя.

На виконання цього позитивного зобов’язання в Україні діють нор-

ми Кримінального кодексу. Зокрема, статті 162, 163 Кримінального кодек-

су України передбачають кримінальну відповідальність за:

  незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне ви-

селення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян; такі 

ж дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи 

з погрозою його застосування;

  порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 

чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через 
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комп’ютер; такі ж дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів або 

вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, 

призначених для негласного зняття інформації.

Норми, що встановлюють правову охорону особистого життя лю-

дини, нині є в конституційному, кримінальному, адміністративному, ци-

вільному, сімейному, інформаційному та інших галузях законодавства 

України. Їх положення знайшли своє відображення в Конституції України, 

в статті 3 якої зазначається: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю». Декларуючи цінність особистості, держава і право беруть під 

охорону всі правомірні прояви індивідуальності людини.

Конституція України відповідно до статей 30-32 наділяє фізичну особу 

широким спектром суб’єктивних прав і юридичних гарантій, спрямованих 

на забезпечення недоторканності особистого і сімейного життя, житла, таєм-

ниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Також у частині 2 статті 32 Конституції України закріплене обмежен-

ня інформаційної діяльності з даними про особу та іншою конфіденцій-

ною інформацією щодо особистого життя людини.

Вказані права, як і інші права та свободи людини, відповідно до 

частини 2 статті 22 Конституції, є невідчужуваними та непорушними і, від-

повідно до статті 55, захищаються судом чи іншими правовими способа-

ми. В Основному законі України встановлюються також певні обмеження 

вказаних прав, зокрема такі обмеження, відповідно до частини 2 статті 64, 

можуть встановлюватися в умовах воєнного або надзвичайного стану .

В ряді нормативних актів визначені правові засади легального втру-

чання в особисте життя в процесі розслідування кримінальних справ та 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, зокрема в Кримінальному 

процесуальному кодексі України, законах України «Про оперативно-розшу-

кову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організо-

ваною злочинністю», указах Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо посилення боротьби зі злочинністю», «Про заходи щодо подальшого 

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» та інших.

Таким чином, процесуальне законодавство та законодавство про бо-

ротьбу зі злочинністю встановлюють правові підстави і порядок легального 

втручання в особисте життя людини, коли цього вимагають інтереси бороть-

би зі злочинністю, розслідування кримінальної справи чи встановлення 
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істини в цивільній справі. Водночас процесуальне законодавство закла-

дає процесуальні гарантії того, що відомості про особисте життя, отримані 

під час розслідування кримінальної справи чи судового розгляду цивіль-

ної справи, не будуть публічно оголошені, окрім випадків, коли вони сто-

суються злочинних дій.

Якщо про спосіб, яким було здійснене втручання, заздалегідь відо-

мо, що він порушує правові приписи, таке втручання, безумовно, є непра-

вомірним.

Недотримання визначених процесуальним законодавством меж 

втручання в особисте життя, втручання в особисте життя без належних 

підстав, розголошення отриманих у ході розслідування справи або про-

ведення оперативно-розшукових заходів відомостей про особисте життя 

або інше порушення процесуального закону, здійснене шляхом свавіль-

ного втручання в особисте життя, створює підстави для цивільно-правової 

відповідальності відповідних державних органів чи службових осіб пра-

воохоронних органів або судів згідно зі статтею 176 Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слід-

ства, прокуратури і суду» та Положення про застосування Закону України 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконни-

ми діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», 

затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України, Генераль-

ної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 04.03.1996.

(http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w

eb&cd=3&ved=0CHAQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.obljust.

dp.ua%2Fprob27.doc&ei=HnO3UOHoMJDMsgaZ2IAY&usg=AFQjCNH_dL6yib_

RAqsBm6F3AV0BSjiU4A&cad=rja)

На міліцію в Україні як на державний орган виконавчої влади згідно 

з міжнародними та національними правовими нормами також покладене 

виконання як негативних, так і позитивних зобов’язань щодо забезпечен-

ня права на приватність. Зокрема, згідно зі ст. 1, 2, 3, 5 Закону України 

«Про міліцію» міліція має захищати права і свободи людини, виявляти до 

неї гуманне ставлення, її діяльність має будуватися на принципах гуманіз-

му та поваги до особи.

З метою виконання міліцією покладених на неї завдань законо-

давством України їй надаються повноваження у певних випадках обмеж-
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увати право на приватність, але, згідно з частиною 2 статті 19 Конституції 

України, реалізація цього права має здійснюватися виключно на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-

нами України.

Асоціацією УМДПЛ стан дотримання права на приватність в діяль-

ності міліції відслідковувався при здійсненні моніторингу засобів масо-

вої інформації, проведенні моніторингових кампаній (зокрема, кампанії 

«Міліція під контролем»), вивченні Єдиного державного реєстру судових 

рішень, у ході проведення різноманітних фокус-груп, анкетувань тощо.

Результати вивчення стану дотримання правоохоронними органами 

права на приватність у 2012 році свідчать, що міліція, як і раніше, зали-

шається одним із системних порушників цього права. Незадовільний стан 

дотримання права на приватність у діяльності міліції зумовлений низкою 

об’єктивних та суб’єктивних чинників. До таких слід віднести перш за все:

  невідповідність ряду положень нормативно-правової бази, що ре-

 гламентує діяльність міліції, нормам законів і Конституції України та

 нормам міжнародного права;

  високий рівень корумпованості міліції;

  надмірна політизація системи МВС;

  недосконалість критеріїв оцінки діяльності органів та підрозділів

 міліції;

  неналежні морально-психологічні та професійні якості співробітни-

 ків міліції, включаючи керівний склад МВС;

Ігнорування міліцією права на приватне життя призводить до при-

ниження гідності людини, стримує розвиток демократичних процедур та 

правової культури, перешкоджає особі реалізовувати свої інші права. Ре-

алії сьогодення вимагають рішучих дій, спрямованих не тільки на локальні 

реакції з приводу порушень права на приватне життя, а й на системні змі-

ни та створення сталої юридичної практики, якою були б унеможливлені 

такі порушення.

Оскільки сфера приватного життя людини охоплює приватність тери-

торіальну, комунікаційну, інформаційну та тілесну (фізичну), доцільно окре-

мо розглянути стан дотримання права в кожному з цих аспектів приватності.

Територіальна приватність встановлює правила вторгнення в тери-

торіальний простір особи, такий як житло та інше володіння, зокрема, 

салон автомобіля чи іншого транспорту, робоче місце тощо. Концепція 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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поваги до цього права в цивілізованих країнах сформована ще в серед-

ньовіччі. У чотирнадцятому столітті британський парламентарій Вільям 

Пітт писав: «Найбідніша людина може знехтувати всією силою Корони. Бу-

динок може бути хитким, дах може бути з дірками, вітер може продувати 

його, а дощ заливати, негода може заходити до нього. Але Король Англії 

не може потрапити туди – усі його сили не можуть перетнути поріг навіть 

зруйнованої оселі».

Зараз кримінальний закон, встановлюючи охорону особистого жит-

тя, статтею 162 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відпові-

дальність за порушення недоторканності житла.

Право на територіальну приватність захищається статтею 30 Консти-

туції, згідно з якою кожному гарантується недоторканність житла, не до-

пускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення 

в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Цією ж статтею Основного закону держави передбачена можливість 

застосування іншого, встановленого законом порядку проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, 

але лише у невідкладних випадках, пов’язаних із:

  врятуванням життя людей та майна;

  безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні

 злочину.

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» перед-

бачена також можливість негласного проникнення до житла чи до іншо-

го володіння особи з метою здійснення оперативно-розшукових заходів 

по боротьбі зі злочинністю, але таке проникнення також може здійсню-

ватися лише за рішенням суду та в порядку, передбаченому законом. 

У будь-яких інших випадках проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи заборонено.

Членами Асоціації УМДПЛ протягом останніх трьох років щорічно 

проводилися дослідження стану дотримання фундаментальних прав лю-

дини, у тому числі права на недоторканність житла та іншого володіння 

особи при здійсненні міліцією заходів боротьби з незаконним обігом 

зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотиків та інших заборонених 

до обігу предметів. У минулому та у поточному роках з цих питань проведе-

ні відповідні громадські експертизи, результати яких показали, що покра-

щання стану дотримання права людини на територіальну приватність не 
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спостерігається. Як і раніше, переважна частина вилучень заборонених 

до обігу предметів здійснюється правоохоронними органами з порушен-

ням права людини на недоторканність житла чи іншого володіння особи.

У діяльності ОВС продовжує існувати практика несанкціонованого 

проникнення до житла, проведення в них огляду з метою вилучення за-

боронених до обігу предметів. Іноді такі дії здійснюються без будь-якої 

мотивації, без наявності невідкладних випадків, передбачених Конститу-

цією, в окремих випадках такі проникнення здійснюються з незаконним 

застосуванням сили.

«Міліціонери прийшли по наркотики і побили господаря» 

(веб-сайт інформаційного агентства УНІАН)

«У Маріуполі Донецької області стосовно двох працівників мі-

ліції, які побили чоловіка, порушено кримінальну справу. Міліціонери 

разом зі своїм знайомим (колишнім працівником органів внутрішніх 

справ) зайшли у двір приватного будинку для проведення обшуку. 

Проте законних підстав на проведення обшуку оперуповноважений 

і його знайомий не мали. На прохання 30-річного мешканця будинку 

показати відповідні документи, міліціонери відповіли агресією. В ре-

зультаті завдання ударів чоловік одержав множинні травми голови, 

які, згідно з висновком судмедекспертів, відносяться до категорії 

тяжких тілесних ушкоджень. Стосовно колишніх працівників міліції 

прокуратурою Маріуполя було порушено кримінальну справу за пере-

вищення службових повноважень».

http://www.unian.ua/news/522472-militsioneri-priyshli-po-narkotiki-i-pobili-

gospodarya.html

«На Тернопільщині міліціонери катували підозрюваного» 

(Інтернет-видання «ZIK»)

«Прокуратурою Тернопільської області направлено до суду 

кримінальну справу стосовно трьох оперуповноважених сектора 

карного розшуку одного із райвідділів міліції за катування, порушен-

ня недоторканості житла, перевищення службових повноважень, 

вчинені за попередньою змовою групою осіб. Виконувач обов’язків на-

чальника сектора карного розшуку одного із райвідділів міліції, разом 

із двома працівниками цього ж сектора райвідділу, з метою перевір-

ки на причетність жителя одного із сіл району до скоєння крадіжки, 

зайшли на територію його будинку. Дізнавшись, що чоловіка немає 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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вдома, без постанови суду міліціонери проникли до будинку, літньої 

кухні, підвалу, горища та інших приміщень господарського призна-

чення, де безпідставно, без складання протоколу та без участі по-

нятих провели там обшук».

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&v

ed=0CDcQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fzik.ua%2Fua%2Fnews%2F2012%2F0

3%2F01%2F336832&ei=Km6_ULrtEovgtQb2s4CoCw&usg=AFQjCNEMZ34Ww7f

oCwsZJaTbkJtYaFG4Qg&cad=rja

Несанкціоновані проникнення до житла та проведення в них огля-

дів, які в переважній більшості випадків по своїй суті є обшуками, право-

охоронці часто виправдовують нібито отриманням згоди на такі дії з боку 

володільця приміщення. Але такі проникнення, огляди та вилучення пред-

метів здійснюються за відсутності невідкладних випадків, передбачених 

Основним законом, а тому є підстави вважати їх протиправними та таки-

ми, що порушують право територіальної приватності.

Продовжує викликати занепокоєння проблема системного пору-

шення правоохоронцями права територіальної приватності щодо іншого 

володіння особи. Згідно зі статтею 30 Конституції України проникнення без 

вмотивованого рішення суду не допускається не лише до житла, а й до ін-

шого володіння особи. Пленум Верховного Суду України з посиланням на 

норми міжнародного права Постановою від 28.03.08. № 2 дав визначення 

понять «житло» та «інше володіння». Згідно із зазначеною Постановою 

до іншого володіння особи, несанкціоноване проникнення до якого та 

проведення в ньому огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду не 

допускається, віднесено приватні земельні ділянки, підсобні приміщення, 

офіси, автомобілі тощо. Проте несанкціоновані проникнення до цих інших 

володінь особи в діяльності міліції мають масовий характер.

Особливо непокоїть стан дотримання територіальної приватності 

щодо приватних автомобілів, факти незаконного проникнення до яких з 

метою здійснення оглядів та обшуків набувають значних масштабів.

Утім, одна з причин, які зумовлюють масові несанкціоновані огляди 

та обшуки автомобілів – недосконалість національного законодавства. Річ 

у тім, що ряд законів України всупереч статті 30 Конституції дозволяють 

міліції здійснювати огляди автомобілів без дозволу суду, не визначаючи 

межі цих оглядів (оглянути колеса, заглянути у вихлопну трубу чи здійснити 

несанкціоноване проникнення в салон).
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Зокрема, відповідно до статті 8 Закону від 15.02.1995 року № 62 

«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотроп-

них речовин і прекурсорів та зловживанню ними» посадовим особам 

органів МВС і СБУ для правомірності здійснення огляду транспортного 

засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і паса-

жирів без дозволу суду достатньо заяви, повідомлення або інформації 

компетентних органів про правопорушення, пов’язане з незаконним обі-

гом наркотичних засобів. Виходячи зі змісту цієї норми, зрозуміло, що при 

бажані правоохоронців практично кожен транспортний засіб під надума-

ними підставами може бути оглянутий, і кожне таке порушення права те-

риторіальної приватності буде виправдане.

Несанкціоновані огляди транспортних засобів без визначення меж 

цих оглядів дозволені також пунктом 6 частини 1 статті 11 Закону України 

«Про міліцію», положеннями статті 264 Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення та іншими нормами законодавства, що створює 

протиріччя при їх застосуванні. Такі обставини протиправно використову-

ються міліціонерами для проникненнях без вмотивованого рішення суду 

на приватні земельні ділянки, в офіси, склади, транспорт тощо.

З огляду на зазначене, назріла потреба відповідного звернення до 

Конституційного Суду України за роз’ясненнями щодо відповідності ви-

щевказаних норм статті 30 Конституції України та ініціювання приведення 

національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів 

права. Крім того, в українському законодавстві відсутнє юридичне визна-

чення поняття «інше володіння особи», що також потребує відповідного 

законодавчого врегулювання.

Слід зазначити, що співробітники міліції не тільки використовують 

колізії українського законодавства для реалізації своїх намірів проникну-

ти до автотранспортного засобу, а в окремих випадках відверто діють усу-

переч усім нормам національного права. До таких випадків слід віднести, 

зокрема, самовільне проникнення співробітників міліції до автомобілів 

та керування ними до місць зберігання в разі тимчасового затримання 

транспортного засобу. Стаття 265-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачає, що в разі тимчасового затримання тран-

спортного засобу шляхом його доставляння на спеціальний майданчик 

чи стоянку, таке доставляння має здійснюватися за допомогою евакуато-

ра. Виключно за допомогою евакуатора таке доставляння регламентує 

Розділ 3. Дотримання права на приватність



66

«Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на 

спеціальних майданчиках і стоянках» (затверджений постановою КМУ від 

17.12. 2008 року № 1102). Проте співробітники міліції вимоги зазначених 

законодавчих актів системно і неприховано ігнорують, порушуючи право 

територіальної приватності, як правило, у сукупності з порушеннями ін-

ших основоположних прав людини.

Широкого розголосу набув відеоматеріал випуску новин телека-

налу НТН (http://roadcontrol.org.ua/node/1545), у яких кілька працівни-

ків ДАІ застосовують фізичну силу та спеціальні засоби (наручники) до 

беззбройного водія, який не чинив міліціонерам жодного опору.

Після того, як водій пред’явив свої документи, він захотів сіс-

ти до власного автомобіля, а працівники ДАІ не дозволили йому цього 

зробити, напавши на нього та застібнувши наручники. У подальшо-

му співробітники затримали та доставили водія до районного від-

ділу міліції, а його автомобіль обшукали. Відповідно до повідомлення 

на офіційному сайті МВС (http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/p... 

cle/768753) “машину доставили на майданчик тимчасового утриман-

ня транспортних засобів”.

Таким чином, працівники ДАІ, самовільно проникнувши до чужо-

го автомобіля, проігнорували вимоги чинного законодавства, за що 

передбачається кримінальна відповідальність за статтею 162 Кримі-

нального кодексу України.

Зухвала поведінка правоохоронців викликала у громадян обурен-

ня та занепокоєння, у зв’язку з чим до органів державної влади були 

спрямовані численні звернення з вимогою провести належне розсліду-

вання за фактом порушення недоторканності іншого володіння особи.

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ve

d=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Froadcontrol.org.ua%2Fforum%2Fviewtopic.

php%3Ff%3D21%26t%3D22901&ei=DJy4UKGVAcnatAaE04HoCA&usg=AFQjCN

G4dO7xp64PLiLD6cvdRte1xQWVNw&cad=rja

«Трьох міліціонерів судять за шахрайство і тортури» 

(Інформаційне агентство УНІАН)

«У Пролетарському районному суді Донецька тривають слухан-

ня у кримінальній справі стосовно трьох співробітників Моспінського 

міського відділення міліції. Для перевірки заяви про крадіжку металу в 

дачному співтоваристві на місце події була направлена група у складі 
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трьох працівників міліції. На території дачного співтовариства спів-

робітники міліції зупинили перший-ліпший автомобіль. Правоохоронці 

незаконно обшукали автомобіль і особисті речі громадян, після чого їх 

затримали і доставили в Моспінське міське відділення міліції. Затрима-

них ізолювали в окремому кабінеті і, застосовуючи до них незаконні ме-

тоди психологічного і фізичного впливу, змушували зізнатися у скоєнні 

крадіжки металевих листів з території дачного співтовариства. Крім 

того, реалізовуючи спробу заволодіння грошовими коштами шляхом 

обману, не реєструючи факту крадіжки, не проводячи офіційної пере-

вірки достовірності даної заяви і не повідомляючи Пролетарське ра-

йонне відділення міліції, співробітники Моспінського відділення міліції 

вимагали від невинних затриманих громадян грошову винагороду в роз-

мірі 8 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності».

http://www.unian.ua/news/523182-troh-militsioneriv-sudyat-za-shahraystvo-y-

torturi.html

Комунікаційна приватність полягає в таємниці кореспонденції, 

телефонних розмов, електронної пошти, дотримання правил зняття ін-

формації з каналів зв’язку тощо. Закріплення права людини на цей вид 

приватності відбулось задовго до створення сучасних інформаційних ко-

мунікацій, Так, у 1361 р. мирові суди Англії вже сформували прецедентне 

право на арешт осіб за підслуховування та підглядання.

У нашій сучасній державі покарання за порушення таємниці листу-

вання, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень, що пере-

даються засобами зв’язку або через комп’ютер, передбачене статтею 163 

КК України.

Цивільне процесуальне законодавство встановлює певні правила 

оголошення особистого листування та особистих телеграфних повідо-

млень. Згідно зі статтею 187 ЦПК України, вони можуть бути оголошені 

у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, між якими це лис-

тування і телеграфні повідомлення відбувалися. В іншому разі таке листу-

вання і телеграфні повідомлення оголошуються та досліджуються у закри-

тому судовому засіданні.

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені 

лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігання зло-

чину чи для з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи, 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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якщо іншими способами одержати інформацію неможливо (стаття 31 

Конституції України).

До порушень права людини на комунікаційна приватність у діяль-

ності міліції слід віднести несанкціоноване зняття інформації з каналів 

зв’язку, зняття аудіо- або відеоінформації в житлі та іншому володінні осо-

би, контроль телеграфно-поштової кореспонденції тощо.

Згідно з діючим законодавством оперативним підрозділам при здій-

снені оперативно-розшукової діяльності дозволено:

  знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші техніч-

ні засоби отримання інформації (пункт 9 частини 1 статті 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність);

  контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-

поштові відправлення (пункт 10 частини 1 статті 8 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність).

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допуска-

ється порушення прав і свобод фізичних та юридичних осіб. Окремі об-

меження цих прав і свобод мають винятковий та тимчасовий характер і 

можуть застосовуватися лише за рішенням суду щодо особи, в діях якої 

є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також у випадках, пе-

редбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших 

осіб, безпеки суспільства (частина 5 статті 9 Закону України «Про опе-

ративно-розшукову діяльність).

Незважаючи на жорсткість конституційних та законодавчих вимог 

щодо підстав та порядку обмеження права на комунікаційну приватність, 

порушення цього права має системний характер. Генеральний прокурор 

України Віктор Пшонка у своєму інтерв’ю (http://mair.in.ua/interview/show/

id/904) на запитання: «Які, на ваш погляд, основні проблеми оператив-

но-розшукової діяльності?», заявив: «Однією з проблем є низька ефек-

тивність виконання вимог Закону України «Про оперативно-розшуко-

ву діяльність» і, в першу чергу, відповідними підрозділами МВС України. 

При постійному, з року в рік, зростанні кількості отриманих дозволів 

суду на проведення оперативно-технічних заходів, використано як 

докази матеріали стосовно кожної дев’ятої особи. З понад 48 тис. 

оперативно-розшукових справ категорії “Захист” закрито за реабілі-

туючими підставами кожну восьму, а із заведених підрозділами Депар-

таменту боротьби з економічною злочинністю – кожну п’яту. Тому, 
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як не прикро, логічними є й невтішні наслідки цієї роботи: на 45 тис. 

збільшилася кількість нерозкритих крадіжок; зменшилася кількість 

виявлених злочинів у сфері економіки; майже на 200 менше, а всього у 

12 регіонах країни, викрито фактів хабарництва; на 9 відсотків змен-

шилася кількість виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. 

Разом із тим виникають питання, чи за належних підстав отримана 

така кількість дозволів на проведення оперативно-технічних заходів, 

чи дотримуються вимоги закону при здійсненні оперативно-розшуко-

вої діяльності? Така ж негативна тенденція спостерігається і в діяль-

ності Служби безпеки України».

Численні публікації в засобах масової інформації свідчать, що в по-

точному році вектор порушень права на комунікаційну приватність зміс-

тився у політичну площину.

«Журналісти підозрюють, що напередодні конгресу газетярів влада про-

слуховувала їхні телефони» (Інтернет-видання «Тиждень»)

«Журналісти підозрюють, що напередодні акції “Стоп цензурі!” 

на Всесвітньому газетному форумі телефони журналістів-учасників 

прослуховувалися. Про це повідомив журналіст Мустафа Найєм в ефірі 

“5 каналу”. “Про цю акцію знало чотири людини. І ми ніякі деталі не 

обговорювали ні з ким більше. Всі ці чотири людини, яким я довіряю як 

своїм батькам, – зазначив він. – Але ми це обговорювали по телефону. У 

нас є всі підозри, що прослуховуються наші телефони”, – додав Найєм».

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved

=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftyzhden.ua%2FNews%2F59218&ei=v3i4UIXf

B8fNsgbZgoHIBA&usg=AFQjCNEmYOfJHe0SdgjLBOdD628_4Xtz9A&cad=rja

«Дружина Луценка заявила про прослуховування телефонних розмов із 

чоловіком» (інформаційний портал «Ukranews»)

«Дружина колишнього Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Іри-

на заявила про прослуховування телефонних розмов чоловіка. Про це вона 

сказала журналістам. “Юра (Луценко) у колонії має право на телефонні 

розмови. Ніде не написано, що він не може говорити про соціально-полі-

тичне життя чи політику. Вже пройшло 2 дні, як я передала йому картки 

(телефонні), і він може дзвонити по телефону . Але щойно я починаю го-

ворити про БЮТ, про “Батьківщину”, про Турчинова, Яценюка – телефон 

тут же обривається “, – сказала вона. З її слів, представник пенітенці-

арної служби попередив Луценка, що всі його розмови прослуховуються.

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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“Співробітник пенітенціарної служби сказав йому (Юрію Луценку): всі 

ваші розмови слухаються, не говоріть про вибори, про політику”, – ска-

зала вона. Ірина також зазначила, що правоохоронці стежать за тим, з 

ким Луценко спілкується, про що і коли, а після цього приходять до нього 

і розпитують про теми. Крім того, вона повідомила, що в неї вже було 

три побачення з чоловіком, з яких перші два пройшли нормально, а на 

третьому виникали різні перешкоди їхній нормальній розмові».

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/09/07/78374

«Власенко заявив, що за ним стежать» (інформаційний портал «Ukranews)

Захисник екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що 

за ним стежать спецслужби. “У мене є так традиція: я десь раз на місяць 

направляю запити в усі правоохоронні органи, а вони всі “чесно” пишуть, 

що нічого не відбувається. Я запитую, чи є у відношенні мене ОРД (опе-

ративно-розшукові дії), а вони пишуть, що нічого немає. Тільки в мене 

батарея на телефоні розряджається години за три. Це, знаєте, такий 

яскравий симптом, що в тебе телефон слухають”, – сказав він. “У мене 

в пошту вони залазять десь раз на тиждень. Є періоди, коли не можу за-

йти зі свого комп’ютера у свою пошту. Це яскрава технічна ознака, що 

тобі зламують пошту. У мене розсилання якісь автоматичні відбувають-

ся в моїй пошті”, – підсумував Власенко. Він нагадав керівництву служби 

безпеки, що він “поки народний депутат, якщо хтось не пам’ятає».

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/08/21/77290

«Дочка Тимошенко заявила про стеження: її пошту зламали, а також про-

слуховують телефони» (інформаційний портал «Ukranews»)

«Дочка колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія заяв-

ляє про злом невідомими її електронної пошти і прослуховування теле-

фонних розмов її і рідних. “Влада не знає, як зупинити мою діяльність, 

направлену на відновлення справедливості щодо моєї матері, яку режим 

незаконно позбавив волі. Мої телефони і телефони рідних прослуховують-

ся, і вже довгий час за нами ведеться спостереження”, – заявила Євгенія. 

Дочка Тимошенко припускає, що електронну пошту зламали, щоб дізна-

тися про її подальші плани».

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fukranews.

com%2Fuk%2Fnews%2Fukraine%2F2012%2F07%2F31%2F75877&ei=GLLAUP

qtG4iVswas3YBY&usg=AFQjCNG-Xt1Bkveb9Re0tB7kAAsQzkLpuQ
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Аналогічні заяви робить лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок: 

«Я вже неодноразово помічав за собою зовнішнє стеження. Останній 

раз – під час візиту на Закарпаття та участі у вшануванні Карпат-

ської України. Перед тим минулого року авто спостереження чергува-

ло прямо перед моїм помешканням у Львові. Я вже не кажу, що немож-

ливо говорити по телефону – слухають постійно. Хоча був кумедний 

випадок: 15 років тому я очолював Федерацію Українського Рукопашу 

Гопак у Львівській області. Тепер цю громадську організацію “трясуть” 

на предмет зв’язків із Тягнибоком». 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&v

ed=0CGEQFjAHOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.tyahnybok.info%2Fdiyalnist%2F

komentari%2F028892%2F&ei=ZYq4UP61OcmztAbhoYBA&usg=AFQjCNHe65su

NC1TrQARKlATN59O7HjoUw&cad=rja

Публікації у засобах масової інформації свідчать, що порушення 

права на комунікаційну приватність допускаються міліцією із суто комер-

ційних інтересів або навіть для зведення особистих рахунків.

«Черкаська міліція культивує свавілля?» (Інтернет-видання «Ремарка»)

«За словами керівника охоронної фірми ПП «Щит-1» Дмитра Ірі-

ніна, міліціонери Черкащини здійснюють суцільні перевірки діяльності 

його бізнесу, обшуки, цілодобове прослуховування телефону, переслі-

дування працівників його фірми та навіть застосування фізичної сили 

до людей, які з ним спілкуються. Зокрема, Дмитро Ірінін стверджує, 

що заступник начальника УМВС в Черкаській області Леонід Бойко, ви-

користовуючи своє службове становище, віддає неправомірні накази, 

які спрямовані на тиск правоохоронних органів на роботу приватних 

структур та порушують права людини. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=60&ved=0CHAQFjAJODI&url=http%3A%2F%2Fwww.remarka.net.

ua%2Ftemy%2Fahtung%2F1315-cherkaska-milicija-kultyvujesvavillja.

html&ei=lY24UNTdJcqRswa65oDgCA&usg=AFQjCNGWYIHFgxKv2Kbq2xEmD1jhg

OYa9A&cad=rja

Подібні, відверто незаконні наміри міліції посягати на комунікацій-

ну приватність громадян, стають особливо небезпечними, зважаючи на 

розширення технічних можливостей правоохоронців в отриманні інфор-

мації з телекомунікаційних мереж.

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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«У міліції є можливість читати листування користувачів Skype» 

(веб-сайт «LegaLaid”)

«В Україні правоохоронні органи можуть одержати дані про 

спілкування абонентів Інтернету по Skype. Про це виданню Forbes по-

відомив генеральний директор «Датагруп» Олександр Данченко. Вся 

особиста інформація користувачів та особисте листування зберіга-

ється на серверах служби Skype і може бути надана правоохоронним 

органам у разі законно оформленого запиту або за рішенням суду. Ре-

єстрація в системі – де-юре користувач погоджується з умовами по-

літики безпеки і тим самим дозволяє передавати особисті дані або 

листування третім особам. «Весь світ перейшов у фазу активного 

спілкування в мережі Інтернет і цілком логічно, що правоохоронні ор-

гани також «вийшли в мережу». Раніше прослуховувалися телефони, 

а зараз – Skype», – стверджує О.Данченка. За його словами, оператор 

співпрацює зі спецслужбами та правоохоронними органами в рамках 

правового поля. «Якщо до нас надходить оформлений відповідно до ви-

мог законодавства України запит, ми, звичайно ж, на нього реагуємо». 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=48&v

ed=0CGMQFjAHOCg&url=http%3A%2F%2Flegalaid.ua%2Fu-militsiji-je-mozhly-

vist-chytaty-lystuvannya-korystuvachiv-skype-2%2F&ei=WYy4UIbVA8Xesgbs6oG

gBw&usg=AFQjCNEyP69aDmCVrxFXNgO6FctnNtzicA&cad=rja

«Відповідно до пункту 3 політики конфіденційності Skype, сер-

віс і його партнери можуть надавати особисті дані, зміст розмов та/

або трафік даних користувачів у відповідь на законний запит органів 

судової влади або правоохоронної системи. Крім того, миттєві по-

відомлення, передані користувачем, будуть зберігатися протягом 

30 днів, якщо інший термін не буде затребуваний представниками 

держорганів. З моменту створення служба відеозв’язку Skype була 

серйозним бар’єром, що перешкоджає правоохоронним органам у про-

веденні стеження. Використовуючи різні механізми шифрування про-

тягом декількох років Skype залишався одним із небагатьох сервісів, 

перехоплення даних якого був практично неможливим. Однак навесні 

поточного року в мережі почали з’являтися повідомлення про те, що 

корпорація Microsoft переробляє архітектуру Skype, зміни в якій дозво-

лять правоохоронним органам “підключатися” до розмов користува-

чів служби». 
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http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&v

ed=0CHMQFjAJOCg&url=http%3A%2F%2Farattaukraine.com%2Fnews_ua.php%

3Fid%3D17969&ei=WYy4UIbVA8Xesgbs6oGgBw&usg=AFQjCNHQSD2mDUYQJO

l6B1oMXVixNXGrMg&cad=rja

«Алло, вас… прослуховують?» 

(громадсько-правовий тижневик «Іменем закону»)

«Останнім часом у ЗМІ поширилася інформація про те, що Дер-

жавна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) за-

пропонувала внести зміни до закону України «Про телекомунікації». Го-

ловна мета законопроекту випливає з його назви: «Про внесення змін 

до Закону України «Про телекомунікації» щодо вдосконалення порядку 

отримання правоохоронними органами інформації про споживачів те-

лекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги й порядку 

придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживача-

ми». Як на це відреагує Верховна Рада, поки що спрогнозувати важко».

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&v

ed=0CG8QFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fimzak.org.ua%2Farticles%2Farticle%2

Fid%2F2544&ei=ZYq4UP61OcmztAbhoYBA&usg=AFQjCNFG9Iwa5wsqCh9sLhm

2LLBmdFmDEw&cad=rja

У разі прийняття зазначених змін створюються передумови для здій-

снення тотального контролю за приватним життям громадян.

Не може залишитися поза увагою і активізація діяльності міліції 

щодо придбання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Міністерство внутрішніх справ України 9-27 серпня за результа-

тами тендерів уклало низку угод на придбання обладнання та спеціаль-

них автомобілів на 60,90 млн грн. Придбано 54 задньоприводні кросовери 

«Ssang Yong Rexton», обладнані радіостанціями Vertex VX-2100, системою 

супутникового позиціювання типу Дрозд-М1, відеокамерами й відеореє-

страторами Smarty та мобільними комп’ютерами. Аналогічним устат-

куванням мають бути обладнані 20 автобусів Богдан А202.10 і вісім ав-

тобусів ПАЗ 4234, придбані по 400 тис. грн для перевезення бійців МВС.

Також придбано техніку для виявлення засобів прослуховування 

та захисту інформації.

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=51&

ved=0CC8QFjAAODI&url=http%3A%2F%2Fnews.chortkiv.net.ua%2Fmilitsiya-

do-vyboriv-zakupyla-spetstehniky-ta-spetszasobiv-na-70-miljoniv-dlya-za

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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hystuvybortsiv%2F&ei=lY24UNTdJcqRswa65oDgCA&usg=AFQjCNE79cL 

0qAmVsUAGjTm2oZrkwzlhaw&cad=rja

Разом із тим, необхідно відмітити й позитивні тенденції в державній 

політиці щодо захисту приватного життя особи.

Так, у новому Кримінально-процесуальному кодексі прописана нор-

ма, за якою правоохоронні органи, що проводили негласні слідчі дії сто-

совно громадянина, зобов’язані повідомити його про це після закінчення 

року після цих дій. І якщо громадянин вважатиме, що його права при цих 

діях були порушені, він зможе подати в суд на правоохоронні органи. Це 

такі негласні слідчі дії, як прослуховування телефону, зняття інформації з 

комп’ютера тощо, часто пов’язані з порушенням конституційних прав гро-

мадян.

Ця новела в КПК дозволяє громадянинові, якщо він не був викритий 

у злочині, після отримання повідомлення розпочати розробляти питання 

про відшкодування завданої йому шкоди за порушення таємниці його осо-

бистого життя. Це змусить правоохоронні органи більш розсудливо підхо-

дити до питання застосування подібних заходів. У новому КПК чітко пропи-

сані обставини, за яких правоохоронні органи можуть проводити негласні 

слідчі дії.

Суттєвою відмінністю нового КПК від старого є те, що в новий КПК 

інтегрована ціла Глава (21), що регламентує негласні слідчі дії, такі як про-

слуховування телефону і т.ін. Ці дії часто пов’язані з порушенням консти-

туційних прав громадян. Оперативно-розшукова діяльність залишалася і 

залишається таємницею за сімома печатками. Із відкритих джерел суспіль-

ство ніколи не почерпне інформацію ні про форми, ні про методи, ні про 

тактику її проведення. Проте в новому КПК оперативно-розшукової діяль-

ності надається певна ступінь гласності. Тож практично всі види оператив-

но-розшукових заходів, які раніше були секретними, – прослуховування 

телефону, зняття інформації з комп’ютера, засилання в злочинну групу, ау-

діо- та відеоконтроль, вилучення кореспонденції – знайшли відображення 

в новому КПК.

У новому КПК чітко прописані обставини, за яких можна проводити 

негласні слідчі дії. Це можливо тільки в разі тяжких та особливо тяжких зло-

чинів і з дозволу слідчого судді. Ініціатива у проведенні таких заходів може 

виходити виключно від слідчого і прокурора, які ведуть розслідування, а 

не від підрозділів правоохоронних органів, як зараз. Якщо в результаті
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прослуховування телефону, зняття інформації з комп’ютера або іншої не-

гласної слідчої дії буде отримана інформація про інші злочини, почати 

кримінальне провадження за цим фактом можна буде тільки з дозволу 

слідчого судді.

http://www.sq.com.ua/ukr/news/suspilstvo/19.09.2012/za_novim_kpk_na_mi-

liciyu_mozhna_bude_podati_do_sudu_za_prosluhovuvannya_telefonu/

Інформаційна приватність передбачає захист персональних даних, 

встановлює правила збору, обробки, використання приватної інформації 

тощо. Повага до цього права, розмежування персональної та публічної ін-

формації в країнах Заходу виникли досить давно. Ще у 1776 р. Парламент 

Швеції прийняв закон «Про доступ до публічних записів» (“Access to Public 

Records Act”), яким установив, що вся офіційна інформація має викорис-

товуватись у передбачених законом напрямках.

Стаття 32 Конституції України вказує, що ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визна-

чених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з ві-

домостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом 

таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недо-

стовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилу-

чення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної 

і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та 

поширенням такої недостовірної інформації.

Порушення недоторканності приватного життя, яке полягає в не-

законному збиранні використанні або поширенні конфіденційної інфор-

мації про особу без її згоди або поширенні цієї інформації в публічному 

виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інфор-

мації карається згідно зі статтею 182 КК України. Особисте життя постає 

також одним із об’єктів таких складів злочинів, як незаконне розголошен-

ня лікарської таємниці (стаття 145 КК України), розголошення таємниці

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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усиновлення (удочеріння) (стаття 168 КК України), вимагання (стаття 189 

КК України) тощо.

У 2012 році працівниками міліції вчинялися дії, спрямовані на 

незаконне отримання конфіденційної, в тому числі і медичної інформа-

ції про осіб з наркотичною залежністю. В результаті серйозного тиску 

на Міністерство охорони здоров’я, медичні установи та окремих лікарів 

правоохоронці одержували такі дані, незважаючи на те, що це є серйоз-

ним порушенням права на інформаційну приватність.

Мали місце й інші незаконні дії з боку міліції щодо витребування та 

накопичення інформації стосовно суб’єктів підприємницької діяльності з 

елементами персональних даних.

Одним із компонентів захисту права людини на інформаційну при-

ватність є право знайомитися в органах державної влади з відомостями 

про себе, якщо ці відомості не є державною або іншою захищеною за-

коном таємницею.

Щорічно в органи внутрішніх справ надходить близько 50 000 заяв 

та скарг на неправомірні дії чи бездіяльність співробітників міліції. Проце-

дура перевірки таких звернень полягає, зокрема, і в зборі певної інфор-

мації стосовно заявника, а іноді членів його родини, з якою він має право 

ознайомитися (частина 3 статті 32 Конституції України) та, при бажанні, 

спростувати її в судовому порядку (частина 3 статті 32 Конституції України).

Право автора звернення бути ознайомленим із матеріалами служ-

бової перевірки за поданою ним заявою чи скаргою передбачається 

нормами національного законодавства. Так, згідно із статтею 18 закону 

України «Про звернення громадян», особа, яка звернулася із заявою 

чи скаргою до органу державної влади, має право знайомитися з мате-

ріалами проведеної цим органом перевірки, тим самим контролюючи її 

об’єктивність Таке право заявника закріплене і Указом Президента Украї-

ни від 07.02.2008р. №109 – органи виконавчої влади зобов’язані вжити 

невідкладних заходів щодо надання громадянинові можливості ознайо-

митися з матеріалами перевірки, проведеної за його зверненням.

Зрозуміло, що право знайомитися з такими матеріалами перед-

бачає певний механізм його реалізації. Йдеться про форми доступу до 

приватної інформації, одержаної стосовно автора звернення у процесі 

розгляду його заяви чи скарги. Суб’єкти звернення, зокрема органи вну-

трішніх справ, мають створити умови для реалізації цього права.
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Порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого 

прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України регламентується 

Положенням, затвердженим наказом МВС від 10.10.2004 № 1177 (далі – 

Положення). Зазначене Положення не встановлює порядок ознайомлення 

громадян із матеріалами перевірки, а будь-який інший відомчий норма-

тивно-правовий акт МВС, який би визначав цей порядок, наразі відсутній.

Зазначена проблема вже висвітлювалась у звітах Асоціації УМДПЛ 

про результати моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції 

у 2010 та у 2011 роках, при цьому МВС України надавалися пропозиції 

щодо її усунення. Незважаючи на це, механізм ознайомлення громадян із 

результатами службових перевірок за їх заявами правоохоронним відом-

ством не розроблений і не створений. Для створення умов, за яких особі 

можна відмовити в ознайомленні з матеріалами перевірки з посиланням 

на статтю 31 Закону України «Про інформацію» та пункт 9.2. Положення, 

міліція використовує практику внесення без нагальної потреби до матері-

алів перевірки відомостей про сторонню особу.

Як і раніше, в системі МВС проводять перевірки за зверненнями 

громадян та ознайомлюються з їхньою приватною інформацією поса-

дові особи, які не мають на це відповідних повноважень. Зазначені об-

ставини також є елементом порушення права людини на інформаційну 

приватність. Працівники підрозділів кадрового забезпечення, до яких на-

лежать працівники інспекцій з особового складу (ІОС), згідно із законом 

України «Про міліцію» віднесені до працівників органів внутрішніх справ, 

але не наділені повноваженнями органу дізнання. Порядок розслідувань 

та випадки, за якими ІОС УКЗ має проводити розслідування, обмежені 

Інструкцією, затвердженою наказом МВС України від 06.12.1991 №552. 

Положення про ІОС УКЗ, яким визначені повноваження цієї служби, було 

затверджене наказом МВС від 06.12.91 № 553, проте зазначений наказ 

на сьогодні скасований пунктом 51 Переліку, затвердженого наказом МВС 

від 21.10.03 № 1238.

Таким чином, повноваження інспекції з особового складу в теперіш-

ній час ніяким нормативним документом не визначені. Незважаючи на це, 

підрозділами ІОС УКЗ щорічно проводиться понад 4 000 службових роз-

слідувань та перевірок за зверненнями громадян щодо неправомірних 

дій співробітників міліції. Фактично ІОС УКЗ здійснює такі перевірки, не 

маючи на це повноважень, що суперечить частині 2 статті 19 Конституції 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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України, ставить під сумнів легітимність перевірок та порушує право люди-

ни на інформаційну приватність.

Як зазначалося вище, право на особисте життя в частині конфі-

денційності інформації про нього може бути обмежене згідно з частиною 

2 статті 32 Конституції України в інтересах національної безпеки, еконо-

мічного добробуту та прав людини.

Діяльність управлінських органів досить часто пов’язана з легаль-

ним втручанням в особисте життя, а це, у свою чергу, вимагає встанов-

лення певних правових гарантій для фізичних осіб. Так, у частині 3 стат-

ті 5 Закону України «Про міліцію» закріплено, що міліція не розголошує 

відомостей, що стосуються особистого життя людини, якщо виконання 

обов’язків не вимагає іншого. Подібні норми містять більшість норматив-

но-правових актів, що регламентують управлінську діяльність державних 

органів і їх посадових осіб.

Законодавством України передбачені випадки обмеження права лю-

дини на інформаційну приватність. Зокрема, співробітникам оперативних 

підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності дозволено:

  порушувати в установленому законом порядку питання про прове-

дення перевірок фінансово-господарської діяльності … осіб, які займа-

ються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської ді-

яльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні (пункт 3 частини 

1 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність);

  …з дозволу суду витребувати документи та дані, що характеризу-

ють…спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні 

злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких доку-

ментів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, 

і забезпеченням їх збереження та повернення у встановленому порядку 

(пункт 4 частини 1 статті 8 Закону України «Про оперативно-роз-

шукову діяльність);

  …збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або 

осіб, щодо яких провадиться перевірка (пункт 6 частини 1 статті 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність);

  здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із за-

стосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших 

технічних засобів (пункт 11 частини 1 статті 8 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність);
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  створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи 

(пункт 17 частини 1 статті 8 Закону України «Про оперативно-роз-

шукову діяльність);

Наділяючи посадових осіб держави повноваженнями застосовувати 

обмеження права людини на інформаційну приватність, законодавство в 

той же час передбачає гарантії дотримання законності під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, зокрема:

  під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускаєть-

ся порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмежен-

ня цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть 

застосовуватись лише за рішенням суду щодо особи, в діях якої є ознаки 

тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених за-

конодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки 

суспільства. (частина 5 статті 9 Закону України «Про оперативно-роз-

шукову діяльність);

  у випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб 

у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, 

якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались 

оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, …Міністерство внутріш-

ніх справ України … зобов’язане невідкладно поновити порушені права і 

відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі 

(частина 8 статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову ді-

яльність);

  одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, 

що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не міс-

тять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не 

підлягають і повинні бути знищені. (частина 9 статті 9 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність);

  візуальне спостереження може проводитися з метою встановлення 

даних про особу та про її зв’язки в разі, коли є факти, які підтверджують, 

що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отримання відомостей, 

які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпе-

ки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб 

(частина 15 статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову ді-

яльність).

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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Моніторинг стану дотримання міліцією права людини на інформа-

ційну приватність в частині забезпечення законності при його обмеженні 

ускладнений з огляду на обмеженість та закритість доступу до інформації 

щодо такої діяльності правоохоронних органів.

Тілесна приватність – це фізична недоторканність особи, яка поля-

гає в регулюванні питань приватності речей, що знаходяться при людині, 

тестування фізичного стану, отримання біологічної інформації про люди-

ну, генетичного матеріалу тощо.

Гарантії тілесної приватності також відображені в Основному законі 

нашої держави:

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 

яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако-

нодавством» (частина 1 статті 19 Конституції України).

«Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медич-

ним, науковим чи іншим дослідам» (частина 2 статті 28 Конституції 

України).

Типовими і найбільш поширеними порушеннями права людини на 

тілесну приватність у діяльності ОВС можливо визнати:

  існуючу практику проведення незаконних особистих оглядів громадян

 та ігнорування визначеної законодавством процедури їх проведення;

  протиправне примушування громадян до проходження огляду на

 стан сп’яніння;

  проведення дактилоскопіювання громадян за відсутності передба-

 чених для цього підстав.

Проведення особистого огляду осіб та речей, що знаходяться при 

них, вилучення документів та предметів, що можуть бути речовими дока-

зами або використані на шкоду їх здоров’ю, передбачене пунктом 6 час-

тини 1 статті 11 Закону України «Про міліцію». Порядок проведення осо-

бистого огляду регламентований положеннями статті 264 КУпАП.

Згідно з законодавством особистий огляд може застосовуватися 

лише осіб, щодо яких є підстави для затримання й утримування в спеці-

ально відведених для цього приміщеннях, а саме:

  підозрюваних, обвинувачуваних, розшукуваних – під час їх затри

 мання;

  осіб, які ухиляються від кримінального покарання – під час їх 

 затримання;
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  узятих під варту за рішенням суду – під час їх узяття під варту;

  затриманих, які вчинили адміністративні правопорушення або діян-

 ня, що підпадають під ознаки злочину – у випадках і в порядку, вста-

 новлених законодавством;

  неповнолітніх, які залишилися без опікування або скоїли суспільно

 небезпечні діяння – під час їх затримання для передачі законним 

 представникам або направлення в приймальник-розподільник для дітей;

  осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють

 реальну небезпеку для себе і оточуючих – під час їх затримання.

Проведення особистого огляду будь-яких інших осіб і за будь-яких 

інших обставин – протиправне й порушує право на тілесну приватність.

Як зазначалось вище, Асоціацією УМДПЛ протягом останніх трьох 

років щорічно проводилася громадська експертиза стану дотримання 

фундаментальних прав людини, у тому числі права на фізичну (тілесну) 

приватність при здійсненні міліцією заходів боротьби з незаконним обі-

гом зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотиків та інших заборо-

нених до обігу предметів.

Результати цих експертиз та інші джерела свідчать, що у 2012 році 

будь-якого покращання стану дотримання права людини на фізичну 

(тілесну) приватність не спостерігається. Як і раніше, переважна частина 

вилучення заборонених до обігу предметів здійснюється міліцією з по-

рушенням права людини на її особисту недоторканність, а проведення 

особистих оглядів громадян у громадських місцях із порушеннями ви-

значеної законодавством процедури має системний характер. На момент 

проведення особистих обшуків осіб у правоохоронців, як правило, від-

сутні підстави для їх затримання і утримування в спеціально відведених 

для цього приміщеннях, як того вимагають пункти 5, 6, частини 1 статті 

11 Закону України «Про міліцію».

Слід зазначити, що існуюча в міліції практика здійснення безпід-

ставних обшуків громадян та незаконного огляду їхніх речей не в остан-

ню чергу зумовлена неконкретністю положень відомчих інструкцій МВС 

України та їх очевидною невідповідністю базовим нормативно-правовим 

актам нашої держави – Конституції України, Закону України «Про міліцію», 

Кримінальному процесуальному кодексу України.

Як правило, співробітники міліції обґрунтовують своє право про-

водити обшук громадян та їх речей посиланням на пункти 238 та 239

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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Статуту патрульно-постової служби міліції України (далі – Статут), при цьому 

наголошуючи на тому, що вони здійснюють не обшук, а «зовнішній огляд» 

(крім цього, правоохоронці часто вживають термін «поверхневий огляд», 

а також російськомовний варіант подібних дій «наружный досмотр»). 

В окремих випадках міліціонери дійсно вважають, що вказані пункти Ста-

туту надають їм можливість проводити огляд громадян, який на практиці 

фактично не відрізняється від обшуку, без складання відповідних доку-

ментів та за відсутності понятих, в інших випадках вживанням подібної 

термінології міліціонери просто вводять в оману громадян, маскуючи свої 

незаконні дії.

Дійсно, пункти 238 та 239 Статуту містять словосполучення «зовніш-

ній огляд одягу, речей» та «огляд зовнішнього одягу, речей», проте вказані 

пункти однозначно вказують, що зовнішній огляд здійснюється виключно 

при «реалізації заходів щодо затримання та переслідування особи», 

яка вчинила злочин і такий огляд «є попереджувальною мірою, спрямо-

ваною на забезпечення особистої безпеки міліціонера, що ставить пе-

ред собою ціль вилучення зброї та інших предметів, які можуть бути 

використані для нападу на міліціонера та інших громадян».

Незважаючи на таке чітке формулювання, працівники міліції ма-

сово здійснюють «зовнішні» та «поверхові» огляди громадян, керуючись 

власними сумнівними критеріями оцінювання людини – «підозріла зо-

внішність» чи «невпевнена поведінка», що, на думку правоохоронців, є 

достатнім свідченням її вірогідного відношення до тієї чи іншої маргіналь-

ної групи.

Крім цього, право співробітників міліції навіть за певних обставин 

проводити зовнішній або поверховий огляд, як своєрідно спрощений 

варіант особистого обшуку, взагалі не передбачено жодним норматив-

но-правовим актом України, через що відповідні положення Статуту, яки-

ми начебто визначається можливість відхилення від встановленої КПК, 

КупАП та Законом України «Про міліцію» процедури проведення огляду 

особи та її речей, неможливо визнати правовими.

Проте, незважаючи на те, що національне законодавство не тлу-

мачить ні визначення, ні порядок здійснення зовнішнього (поверхового) 

огляду і тим більше «наружного досмотра», пункт 239 Статуту регламентує 

процедуру його проведення, настановляючи співробітників міліції наступ-

ним чином:
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«Зовнішній огляд речей і одягу слід робити негайно після затри-

мання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, або в більш зручний мо-

мент, коли можливо отримати допомогу від інших працівників міліції, 

дружинників, працівників служби охорони, двірників або громадян;

Для проведення зовнішнього огляду речей та одягу необхідно:

  подати затриманому команду: “Руки вгору!”, наказати поверну-

тися обличчям до стіни (дерева, стовпа і т.п.) і обіпертися в неї рука-

ми, широко розставити ноги і нахилитися вперед;

  швидко промацати з зовнішньої сторони одяг затриманого: ки-

шені, рукава, пояс, звернути увагу на взуття, з метою виявлення та 

вилучення зброї й інших предметів, які можуть бути використані за-

триманими для нападу на міліціонера;

  в окремих випадках, коли є підстава підозрювати, що знаряддя 

злочину можуть бути замасковані (колюча зброя, що міститься в ав-

торучці, колючо-ріжучі предмети і зброя, закріплені на гумці до одягу 

або тіла в плечових та інших місцях і т.п.), зовнішній огляд одягу і ре-

чей проводять з особливою уважністю;

  під час проведення зовнішнього огляду слід уважно стежити за 

кожним рухом затриманого».

Зрозуміло, що в повсякденній діяльності при проведенні «зовніш-

нього огляду» пересічних громадян із намірами можливого встановлен-

ня в останніх заборонених до обігу речей і предметів, працівники міліції 

не застосовують ці правила, оскільки це, безперечно, призвело би до ще 

більшого обурення обшукуваного діями правоохоронців. На практиці «зо-

внішній огляд» полягає не в «промацуванні із зовнішньої сторони одягу і 

кишень» людини, а в її примушуванні показати і передати міліціонерам 

наявні в неї особисті речі та предмети, а в окремих випадках правоохо-

ронці самі нишпорять по кишенях зупиненої ними особи.

Цікаво й те, що пункт 239 Статуту містить одночасно два поняття –

«зовнішній огляд» та «особистий огляд». При цьому, наголошуючи на необ-

хідності проведення «особистого огляду» у суворій відповідності до норм 

законодавства (особою однієї статі, у присутності двох понятих, із складан-

ням відповідного протоколу), ця ж стаття взагалі не передбачає будь-яких 

запобіжних заходів щодо захисту особи від можливих зловживань з боку 

міліціонерів під час «зовнішнього огляду» – підкидання в кишеню чи сум-

ку заборонених до зберігання предметів і речовин (наркотичні засоби, 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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боєприпаси тощо), відбирання в «оглянутого» грошей або цінних речей, 

незаконне зняття приватної інформації з його мобільного телефону тощо.

Про поширеність подібних випадків та масштабність здійснення 

міліціонерами не передбачених законодавством «поверхових оглядів» 

свідчать навіть міліцейські зведення, у тому числі й на офіційному сайті 

МВС України, де подібний сумнівний з позиції права термін у 2012 році 

вживався 12 разів.

Нижче наведені лише два останні приклади за вересень поточного року:

«…при поверховому огляді в молодого чоловіка виявили паперо-

вий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору…» (матеріал 

«Наркозіллям торгувала жінка літнього віку»).

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/777295

«На станції Красне Львівської залізниці працівники транспорт-

ної міліції під час охорони громадського порядку побачили чоловіка, 

який, ведучи свій велосипед, поспішав явно не на поїзд. Під час перевір-

ки документів чоловік поводив себе дуже стурбовано, начебто в нього 

є що приховувати. Підозри міліціонерів підтвердилися, і при його по-

верховому огляді було виявлено та вилучено патрони різного калібру» 

(матеріал «Львівські правоохоронці вилучили у місцевого жителя ці-

лий арсенал»).

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/776272

Такі поверхневі огляди протягом року були предметом прискіпливої 

уваги громадських активістів під час проведення моніторингових кампа-

ній «Міліція під контролем». У ході однієї з кампаній громадські спосте-

рігачі зафіксували 29 випадків, коли наряди патрульної служби безпід-

ставно здійснювали особистий огляд та огляд речей громадян (Донецька 

область – 18, Полтавська – 6, Житомирська, Кіровоградська, Харківська, 

Хмельницька та м. Київ – по одному).

Під час опитування громадян про їхню думку щодо діяльності па-

трульної служби, громадськими активістами отримано достатньо значну 

кількість скарг на порушення прав й свобод людини її співробітниками.

Головні претензії до патрульних:

  незаконне проведення особистих обшуків та оглядів;

  переписування даних про мобільний телефон, в окремих випадках –

 зняття з нього приватної інформації.

Характерні приклади:



85

Місто Харків, Південний залізничний вокзал

«Поширена практика перевірки документів та огляду речей (су-

мок) без наявних на те підстав. Причини такої перевірки не повідомля-

ються. Громадянин за підозрою перебування в легкому алкогольному 

сп’янінні був примушений показати вміст сумки. Про підстави такої 

процедури міліціонери його не повідомили. Лише після втручання гро-

мадських активістів кампанії «Міліція під контролем» чоловіка попе-

редили й не стали доставляти до ЛУ УМВС на Південній залізниці».

Місто Житомир, Старий бульвар

«Наряд здійснив особистий огляд і огляд речей громадян, які ско-

їли адміністративне правопорушення (вживання спиртних напоїв). 

Затримані особи, на вимогу наряду показали вміст кишень та переда-

ли мобільний телефон для звірки IMАI. Особистий огляд і огляд речей 

порушників проводився з порушенням чинного законодавства (під час 

особистого огляду двох понятих не було, протокол про результати 

особистого огляду і протокол про адміністративне правопорушення 

не складалися)».

У ході іншої кампанії «Міліція під контролем» громадські спостері-

гачі, здійснюючи моніторинг законності дій працівників міліції на заліз-

ничних вокзалах, також неодноразово ставали очевидцями того, під яким 

приводом і яким чином правоохоронці проводили «поверхневі огляди».

http://umdpl.info/index.php?id=1336627023

Характерні приклади із звітів громадських спостерігачів:

Місто Донецьк, автовокзал «Південний». 17.10.2012

«Близько 19.30 стали свідками того, як міліціонери складали 

«звіт про профілактичну бесіду» на чоловіка, який палив цигарку. Ми 

підійшли до міліціонерів у той час, коли на вимогу правоохоронців чо-

ловік діставав із кишень та показував їм особисті речі. Жодні докумен-

ти про проведення огляду не складалися. Назвати свої установчі дані 

співробітники відмовилися, мотивуючи це тим, що Статут патруль-

ної служби зобов̀ язує їх представлятися лише тоді, коли вони самі 

звертаються до порушників».

Місто Луганськ, залізничний вокзал, 16.10.2012

«Ставши свідками негідної поведінки патрульного наряду мілі-

ції стосовно затриманого ними чоловіка, розпитали свідків про дета-

лі затримання. Всі очевидці розповіли, що застосування насильства, 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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особисті огляди без понятих та погрози – це звичайна практика ро-

боти патрульних на цьому вокзалі».

Місто Черкаси, залізничний вокзал, 27.10.2012

«Після відвідування лінійного відділення вирішили поспілкувати-

ся з працівниками патрульної служби. Запитали в групи молоді, чи не 

бачили вони поблизу патрульного наряду. Підлітки відповіли, що тре-

ба приходити пізніше, і тоді патрульних міліціонерів можна зустріти 

біля магазину або в сусідніх дворах. Поцікавилися, як вони ставляться 

до роботи патрульної служби. «Є нормальні, а є зовсім придуркуваті. 

Але, що ті, що ті кожного разу, як побачать нас у дворі, обов’язково 

підійдуть, витрясуть усе з кишень, мобільника запишуть у блокнота. 

Іноді кажемо: «Ви десятий раз уже його записуєте». Правда, грошей 

зараз не вимагають, а раніше таке було. А ось сигарети відібрати – це 

можуть, сміються і кажуть: «Кидайте палити».

У зв’язку з порушеннями з боку працівників міліції, виявленими в 

ході моніторингових кампаній, 20 листопада 2012 року в Офісі Уповно-

важеного Верховної Ради України з прав людини відбувся круглий стіл на 

тему «Поверховий огляд чи незаконний обшук – чи дотримується міліція 

закону?». Результатом круглого столу став заклик до врегулювати колізії в 

законодавстві щодо понять «поверховий огляд», «особистий огляд» тощо 

при допомозі Міністерства юстиції.

У свою чергу представники МВС визнали існування такої проблеми 

та запевнили, що готові посприяти громадськості у її розв’язанні.

http://umdpl.info/index.php?id=1353414227

Досить поширеним видом порушення права людини на тілесну при-

ватність у діяльності ОВС є протиправне примушування до проходження 

оглядів на стан сп’яніння в закладах охорони здоров’я.

Згідно з статтею 266 КУпАП огляд водіїв на стан алкогольного, нар-

котичного та інших видів сп’яніння, при наявності відповідних ознак про-

водиться співробітником ДАІ в присутності двох свідків на місці зупинки 

з використанням спеціальних технічних засобів (частина 2 статті 266 

КупАП). І лише в разі незгоди водія з результатами огляду (або відсутнос-

ті згоди на нього) допускається, за бажанням водія, але в жодному разі 

не примусово, проведення медичного огляду в закладі охорони здоров’я 

(частина 3 статті 266 КупАП). Проте на практиці, через відсутність у мілі-

ціонерів спеціальних технічних засобів, співробітники ДАІ в примусовому 
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порядку доставляють водіїв до закладів охорони здоров’я для проведення 

медичних обстежень.

Крім того, всупереч частині 2 статті 28 Конституції України та частині 

2 статті 266 КупАП, у разі наявності у водія ознак наркотичного чи іншо-

го сп’яніння пунктом 2.12. Інструкції, затвердженої наказом МВС та МОЗ 

від 09.09.2009 року № 400/666, передбачається доставляння водія до за-

кладу охорони здоров’я без проведення огляду на місці з використанням 

спеціальних технічних засобів.

Такий стан справ призводить до системних порушень права людини 

на тілесну приватність, а отже, вимагає приведення вищевказаного підза-

конного акта у відповідність до норм Конституції України.

Поширеним видом порушення права на тілесну приватність залиша-

ється також незаконне проведення дактилоскопії.

Згідно з пунктом 11 статті 11 Закону України «Про міліцію» органам 

внутрішніх справ надається право проводити дактилоскопію таких катего-

рій осіб:

  затриманих за підозрою у вчиненні злочину;

  узятих під варту;

  осіб, яких звинувачують у вчиненні злочину;

  осіб, підданих адміністративному арешту.

Крім того, відповідно до ст. 7 Закону України «Про адміністративний 

нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» передбачається 

дактилоскопіювання осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд.

Порядок формування баз дактилоскопічного обліку в ОВС регла-

ментується положеннями наказу МВС України від 11.09.2001 №785 «Про 

затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопіч-

них обліків експертної служби МВС України» та наказу МВС України від 

18.08.1992 №485 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяль-

ності чергової частини служби органів внутрішніх справ України».

Здійснюваний Асоціацією УМДПЛ протягом останніх трьох років 

моніторинг за законністю дактилоскопії громадян в органах внутрішніх 

справ свідчить про масштабність незаконного проведення правоохорон-

цями цієї процедури.

Уже традиційно міліція намагається незаконно отримати відбитки 

пальців у певних груп і категорій населення, в першу чергу – це представ-

ники ромської спільноти, іноземці з країн кавказького регіону, футбольні 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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«ультрас». Проте, поширеними є випадки, коли в підрозділах міліції без-

підставно здійснюють дактилоскопіювання осіб, затриманих за вчинення 

адміністративного правопорушення або навіть просто осіб, з тих чи інших 

причин доставлених до райвідділу. Зазвичай незаконність своїх дій пра-

воохоронці приховують, запевняючи, що дактилоскопіювання громадян 

за непередбачених законодавством підстав здійснюється виключно після 

отримання усної згоди від цих громадян.

Співробітники міліції, відстоюючи власні відомчі інтереси, запев-

нюють, що збільшення кількості осіб, які пройшли таку процедуру, значно 

спрощує процес розкриття злочинів, затримання злочинців, ідентифіка-

цію невпізнаних трупів тощо та активно пропагують тезу: «У законослухня-

ного громадянина немає причин остерігатися дактилоскопіювання».

Проте, зважаючи на очевидну для суспільства корумпованість пра-

воохоронної системи в Україні та її готовність до переслідування опонентів 

влади та правлячої політичної сили, наразі погодитися із такими запевнен-

нями неможливо.

«На Харківщині міліція перевіряє причетність “свободівця” до нападу на 

офіс Партії регіонів» (Інтернет-видання «Тиждень»)

«У місті Лозова Харківської області 20 липня близько 19 години 

працівники міліції затримали «свободівця» Романа Авраменка. При-

чину затримання міліціонери не зазначили. Потім з’ясувалося, до та-

ких дій правоохоронців спонукало те, що хтось позривав таблички із 

районного офісу Партії регіонів. Авраменка протримали у відділку до 

третьої години ночі, забрали для експертизи мобільний телефон та 

незаконно зняли відбитки пальців».

http://tyzhden.ua/News/56027

«Миколаївська міліція незаконно зняла відбитки пальців у затриманих 

вранці активістів кампанії “Помста за розкол країни”» 

(Інтернет портал «Майдан»)

«Миколаївська міліція незаконно зняла відбитки пальців у за-

триманих активістів кампанії “Помста за розкол країни”. Склавши 

протоколи про порушення ст. 152 КУпАП на частину із затриманих 

активістів кампанії, працівники міліції міста Миколаєва намагались 

узяти в активістів, які стояли під відділком і на яких було складено 

адміністративні протоколи, відбитки пальців. Хоча за законом “Про 

міліцію” відбитки знімають лише в тих, кому висунули звинувачення
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у скоєнні злочину або хто отримав адміністративне покарання – 

арешт від однієї до 15 діб. Звісно, активісти відмовились це робити, 

тоді правоохоронці почали вимагати, аби молоді люди написали заяви 

про відмову від зняття відбитків. Як згодом стало відомо, у двох ак-

тивістів міліція таки зняла відбитки ще під час складання протоколів 

про адміністративне правопорушення».

http://maidanua.org/2012/08/mykolajivska-militsiya-nezakonno-znyala-vidbyt-

ky-paltsiv-v-zatrymanyh-vrantsi-aktyvistiv-kampaniji-pomsta-za-rozkol-krajiny/

«Черкаська інтелігенція на захист учасників мовного протесту написала 

листа губернатору» (телеканал «ВІККА»)

«6 липня правоохоронці в місті Черкаси, застосувавши фізичну 

силу, ліквідували наметове містечко захисників української мови. Це 

був чи найжорстокіший розгін подібної акції в Україні.

Із учасниками протесту поводилися, неначе зі злочинцями. Місцевих 

депутатів від опозиції та представників громадських організацій заштов-

хали в міліцейський «бобик» і відвезли в райвідділок. А там, наче рециди-

вістів, фотографували та брали відбитки пальців. Лише після втручан-

ня правозахисників через «гарячу лінію» МВС України вдалося на другий 

день знищити картки з незаконно отриманими відбитками пальців».

http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5670&p=1

«Жиріють на чужих грошах» (видання «Газета по-українськи»)

«Увечері 17 січня на околицю села Дубове Ковельського району 

Волині вийшов місцевий художник 73-річний Валентин Данилюк. Мав 

при собі тичку з квачем та банку коричневої фарби. Зупинився біля біґ-

борду з портретом президента Віктора Януковича і його новорічно-

різдвяним привітанням.

— Тільки чуть-чуть мазнув йому лице — хотів прималювати вуса, 

як у Сталіна. Коли підбігли двоє міліціонерів. За руки схопили. Ніколи не 

думав, що міліція буде тут сторожувати, — розповідає художник. — 

Мене відвезли в райвідділ. Зняли відбитки пальців, долоні розмусолили. 

Оштрафували за дрібне хуліганство на 51 гривню».

http://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_viktor-fedorovich-zhirie-na-lyud-

skih-groshah/420030

«Благодійність через Інтернет» (веб-сайт «Енциклопедія шахрайств»)

«Я бізнесмен, власна справа в мене з’явилася зовсім недавно. Вчо-

ра мені несподівано подзвонили, і молодий голос у трубці запропонував 

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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зустрітися для купівлі великої партії товару. Я погодився, і ми домови-

лися зустрітися біля кінотеатру «Космос» для укладання угоди. Після 

того, як усе було обумовлено, кожен пішов у свою сторону. Але мені не-

сподівано перегородили шлях троє амбалів і, нічого не пояснюючи, за-

штовхнули в машину. Хвилин через п’ять я опинився у відділенні міліції 

недалеко від метро. Там мене півтори години залякували, казали, що 

можу потрапити до в’язниці за те, чого ніколи не робив. Потім зняли 

відбитки пальців і змусили підписати чистий аркуш паперу. Після всьо-

го цього запропонували викупити протокол, відбитки і підпис».

http://history.lohotron.in.ua/internet-shahrajstvo/blahodijnist-cherez-internet/

Процедура дактилоскопіювання на сьогодні є вкрай застарілою, 

має для особи принизливий та психологічно важкий характер, підстави 

для здійснення цієї процедури у дактокартках не зазначаються, що також 

є елементом порушення права людини на тілесну приватність.

Висновки

Підводячи підсумки викладеного, можна констатувати:

1. Порушення міліцією права громадян на територіальну приватність 

у результаті несанкціонованих проникнень до житла чи іншого володіння 

особи, у тому числі до салонів приватних автомобілів, проведення в них 

оглядів та обшуків залишаються системним явищем.

На стан дотримання права людини на територіальну приватність в 

діяльності ОВС продовжує негативно впливати:

  відсутність відомчого нормативно-правового акта, яким би прямо

 заборонялося здійснення проникнення до житла та іншого володіння

 особи за згодою володільця за відсутності умов, передбачених стат-

 тею 30 Конституції України;

  невідповідність положень статті 264 КУпАП, пункту 6 частини 1 статті

 11 Закону України «Про міліцію», статті 8 Закону України «Про за-

 ходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних

 речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та інших норм зако-

 нодавства статті 30 Конституції України. Доцільним є звернення до

 Конституційного Суду України за відповідними роз’ясненнями та 

 з метою приведення національного законодавства з цих питань у 

 відповідність до вимог Конституції та міжнародних стандартів.
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2. На стан дотримання в діяльності органів внутрішніх справ права 

людини на інформаційну приватність негативно впливає відсутність меха-

нізму доступу автора звернення до приватної інформації, одержаної сто-

совно нього та членів його родини у процесі розгляду поданої ним заяви 

чи скарги. Доцільним є внесення до відповідного нормативно-правового 

акта прямої заборони на умисне внесення до матеріалів службової пере-

вірки за заявою особи будь-яких відомостей, які в подальшому можуть 

бути визнані підставою для відмови заявникові в його праві ознайомитися 

з матеріалами такої перевірки.

3. На стан дотримання в органах внутрішніх справ права людини на 

тілесну приватність негативно впливають:

  відсутність окремого роз’яснення МВС України, яким би співробіт-

 никам міліції прямо заборонялось проводити дактилоскопію осіб,

 затриманих за вчинення адміністративних правопорушень або з тих

 чи інших причин доставлених до територіальних підрозділів;

  невідповідність пункту 2.12. Інструкції, затвердженої наказом МВС

 та МОЗ від 09.09.2009 року № 400/666 статті 28 Конституції України

 та статті 266 КупАП в частині примусового доставляння водія для ме-

 дичного обстеження до закладу охорони здоров’я без проведення

 огляду на стан сп’яніння на місці з використанням спеціальних тех-

 нічних засобів. Доцільно звернутися до Міністерства юстиції Укра-

 їни щодо скасування реєстрації зазначеного наказу як такого, що

 суперечить Конституції та законодавству України.

Розділ 3. Дотримання права на приватність
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РОЗДІЛ 4. ДОТРИМАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Швець С.П.

Тема існування негативних тенденції у сфері дотримання права влас-

ності міліцією, поряд з іншими проблемами в діяльності ОВС, доволі часто 

досліджується представниками громадянського суспільства і висвітлюєть-

ся як у засобах масової інформації, так і в щорічних звітах правозахисних 

організацій, зокрема, у звітах Асоціації українських моніторів дотримання 

прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ).

За обсягом досліджуваних видів порушень, причин та умов, що 

породжують ці порушення, нормативно-правових обґрунтувань та ана-

літичних висновків слід відмітити дослідження «Моніторинг дотримання 

права власності в діяльності ОВС: актуальний стан та проблеми» (http://

umdpl.info/files/docs/1330624468.pdf), проведене громадською організа-

цією «Одеська правозахисна група «Верітас» за участі експертів Асоціації 

УМДПЛ. Презентація дослідження, що відбулась у лютому 2012 року, мала 

певний суспільний резонанс і широко висвітлювалася в засобах масової 

інформації та Інтернеті, зокрема у статтях «Міліція масово і системно по-

рушує право власності українців» (веб-сайт Української Гельсінської 

спілки з прав людини http://helsinki.org.ua/index.php?id=1330438936), 

«Нам розкажуть, як грабує міліція і як від неї захищатись» (Інтернет-

видання «Тема» http://tema.in.ua/article/7029.html), «Українська міліція 

масово порушує право на власність» (Інтернет-видання «DW» http://

www.dw.de/dw/article/0,,15774130,00.html?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-

all-3816-xml), «Міліція масово порушує право власності громадян» (Ін-

тернет-видання «Українське слово», http://ukrslovo.org.ua/nagolos/

suspilstvo/militsiya-masovo-porushuye-pravo-vlasnosti-gromadyan.html), 

«Примушування до сплати послуг, незаконні вилучення цінностей, вима-

гання хабарів, крадіжки і відвертий грабіж – як в українській міліції по-

рушують право власності» (веб-сайт Асоціації УМДПЛ, http://umdpl.info/

index.php?id=1328254331). Висновки дослідження коментувалися також 

посадовими особами МВС, що вселяло певні сподівання щодо початку кон-

структивного діалогу міліцейського відомства з суспільством та загальне по-

кращання стану в цій галузі.

Але результати діяльності ОВС у 2012 році свідчать про те, що захист 

працівниками ОВС власності фізичних та юридичних осіб від злочинних 
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посягань залишається на неналежному рівні, в той же час форми та методи 

протиправного позбавлення громадян їхньої власності та перешкоджання 

користування нею з боку співробітників міліції продовжують вражати сво-

єю різноманітністю. Найбільш поширеними є порушення права власності 

при здійсненні кримінальних, адміністративних та дозвільних процедур, 

штучне створення умов, які призводять до невідворотного позбавлення 

власності на користь комерційних структур та приватних осіб, позбавлення 

власності при поповненні благодійних фондів сприяння ОВС. Досить часто 

громадяни позбавляються своєї власності в результаті скоєння міліціоне-

рами злочинів як економічної, так і загальнокримінальної спрямованості.

Протиправні дії працівників міліції, спрямовані на позбавлення гро-

мадян їхньої власності, напряму залежать від напрямку діяльності конкретної 

служби та конкретного підрозділу ОВС, де працює той чи інший міліціонер.

Порушення права власності в діяльності ОВС продовжують мати ма-

совий і системний характер. Можна стверджувати, що окреслена пробле-

ма залишається невирішеною протягом тривалого часу і стосується вона 

широкого кола осіб – від неї потерпають практично всі жителі України, в 

тому числі іноземці та особи без громадянства в частині реалізації їхнього 

права на власність на території нашої країни.

Причини та умови, що сприяють існуванню в органах внутрішніх 

справ порушень права власності, з року в рік залишаються незмінними:

  непрозорість фінансування діяльності міліції;

  високий рівень корупції в усіх сферах діяльності ОВС;

  незадовільний кадровий потенціал міліції;

  відсутність ефективних державних механізмів (як зовнішніх, так

 і внутрішньовідомчих) з виявлення та запобігання порушенням у

 сфері права власності в діяльності ОВС;

  недосконалість нормативно-правової бази, яка регламентує здій-

 снення заходів щодо боротьби з порушеннями права власності, 

 наявність законодавчих колізій у цій сфері, невідповідність відо-

 мчої нормативно-правової бази МВС Конституції України, законам

 та міжнародним нормативно-правовим актам, які стосуються забез-

 печення права власності;

  нерозвиненість механізмів громадського контролю за діяльністю

 ОВС як інструменту протидії порушенням права власності з боку

 працівників міліції;
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  правова необізнаність населення в частині механізмів захисту пра-

 ва власності та дій щодо його відновлення;

  відсторонення громадськості від участі в підготовці та прийнятті нор-

 мативно-правових актів, які прямо чи опосередковано стосуються 

 права власності;

Без усунення зазначених чинників суттєве покращання стану дотри-

мання права власності в діяльності ОВС неможливе.

Недосконала система фінансування міліції залишається одним з 

головних чинників, які породжують системні порушення права власності 

в діяльності ОВС. У дослідженні, проведеному ГО «Одеська правозахисна 

група «Верітас», та у звіті Асоціації УМДПЛ за 2011 рік у якості аргументу 

істинності такого твердження розглядався фінансовий звіт Міністерства 

внутрішніх справ про витрачання бюджетних коштів у 2010 році (опублі-

кований на офіційному веб-сайті МВС 12 березня 2011 року, http://mvs.

gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/505439). Фінансовий звіт 

МВС за 2011 рік на офіційному сайті міліцейського відомства відсутній, а 

оскільки аналогічний звіт за 2012 рік, вірогідно, буде опублікований лише 

в кінці першого кварталу 2013 року для аналізу ситуації використовуються 

дані звіту за 2010 рік.

Так, відповідно до опублікованих у ньому даних, для Міністерства 

внутрішніх справ було передбачено видатки загального фонду (для спро-

щення сприйняття суми заокруглено) в сумі 9 млрд. 758 млн грн або 

39,4% від потреби (тобто, потреба складала 24 млрд 800 млн грн). Коштів 

спеціального фонду у 2010 році до органів та підрозділів внутрішніх справ 

надійшло на суму 3 млрд 251 млн грн. Отже, при потребі 24 млрд 800 млн 

грн міліція отримала всього із загального та спеціального фондів 13 млрд 

009 млн грн. Інакше кажучи, суспільство не отримало інформацію, звідки 

міліція здобула для свого функціонування у 2010 році майже 12 млрд грн.

Наразі суттєвих змін у співвідношенні профінансованих та витраче-

них сум не відбулося. У 2011 році Міністерство внутрішніх справ із загаль-

ного фонду профінансоване на 13 млрд 853 млн грн, у 2012 році – на 

14 млрд 253 млн грн. На 2013 рік планується збільшення фінансування з 

державного бюджету в порівнянні з 2012 роком на 980,5 млн грн. Бюджет 

МВС начебто збільшується, але, враховуючи інфляцію близько 10 відсо-

тків, дефіцит фінансування, який має покриватися за рахунок спеціально-

го фонду (власних надходжень), також збільшується.
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Розділ 4. Дотримання права власності

Спеціальний фонд формується за рахунок платних послуг і так зва-

ної «благодійної допомоги громадян». Враховуючи втрату надходжень 

від скасованих платних послуг (технічний огляд автомобілів, зберігання 

транспортних засобів тощо) на суму 1,2 млрд грн та гостру потребу у збіль-

шенні власних надходжень (спеціального фонду) для покриття дефіциту 

фінансування, міліція змушена використовувати наявні, але сумнівні з по-

зиції права можливості отримувати благодійні внески та кошти. В системі 

МВС фактично створена система «поборів» із залежних від правоохорон-

ців підприємств, організацій та громадян. На рахунки міністерства, підпо-

рядкованих йому органів, а також до утворених різного роду «благодійних 

фондів» щорічно у вигляді «благодійних внесків», дарунків, грантів, без-

поворотної фінансової допомоги тощо надходять значні суми грошових 

коштів та матеріальних цінностей.

Що таке благодійна допомога і чи може міліція її отримувати та 

використовувати?(http://www.shprvo.ck.ua/upload/files/%D0%91%D0%BB

%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D

1%81%D1%82%D1%8C.doc)

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про благодійництво та благо-

дійні організації» – це добровільна безкорислива пожертва фізичних та 

юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організа-

ційної та іншої благодійної допомоги. Її специфічні форми: меценатство, 

спонсорство й волонтерська діяльність.

Благодійна допомога – доволі поширене явище в бюджетних уста-

новах. Незважаючи на те, що вона дарова, до її прийняття, використання, 

обліку та списання законодавством висунуто низку додаткових вимог. МВС 

України наказом від 05.11.2010 № 543 затвердило «Порядок отриман¬ня 

органами та підрозділами внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та 

дарунків від фізичних та юридичних осіб». При цьому відомство апелює до:

  Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»;

  «Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв

 від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами

 освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки,

 спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», затвер-

 дженому Постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222;

  «Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога,

 та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді 
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 наданих послуг або виконаних робіт», затвердженого постановою 

 КМУ від 17.08.1998 № 1295.

Проте у вищеназваних нормативних актах будь-яка можливість 

отримання благодійної допомоги органами МВС не згадана. Зокрема:

  статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні орга-

 нізації» визначено вичерпний перелік напрямів благодійництва та

 благодійної діяльності і правоохоронна діяльність до цього переліку

 не входить;

  Порядком, затвердженим Постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222, 

 визначений список бюджетних установ, які можуть отримувати

 благодійні (добровільні) внески та пожертви (заклади освіти, охо-

 рони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 

 фізичного виховання), але органи міліції в зазначеному Порядку не

 згадуються.

Законодавчою перепоною, яка перешкоджає міліції отримувати 

дармову допомогу, є стаття 2 Закону України «Про джерела фінансування 

органів державної влади», згідно з якою органи державної влади здій-

снюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в 

межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на 

відповідний рік. Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації орга-

нів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утри-

мання органів державної влади Законом України про Державний бюджет 

України на відповідний рік або (у разі недостатності такого фінансування) 

після внесення відповідних змін до такого Закону.

Конституційний Суд України своїм Рішенням від 11.03.2010 р. 

№ 7-рп/2010 цю норму трактує буквально: фінансування органів державної 

влади мусить забезпечувати держава за рахунок коштів державного бюджету.

Якщо детально розглянути зміст статті 24 Закону України «Про мілі-

цію», з’ясовується, що в ній ідеться тільки про безоплатне надання при-

міщень, обладнання, меблів, засобів зв’язку, транспорту, іншої техніки 

підрозділам міліції, які утримуються за рахунок коштів, що надходять 

на підставі договорів, а про благодійні внески, гранти, дарунки вказана 

стаття не згадує. Натомість корективи до частини 1 статті 24 Закону «Про 

міліцію» внесені підпунктом 2 пункту 68 розділу II Закону «Про Держав-

ний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України», що дозволяли фінансування міліції з інших 
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джерел, не заборонених законодавством, визнано неконституційними 

на підставі Рішення Конституційного Суду України від 22.05.08 р. № 10-

рп/2008. Отже, законодавчі підстави для отримання міліцією благодій-

них внесків наразі відсутні.

Остаточну відповідь на запитання «Чи має міліція право отримувати 

благодійну допомогу?» дає частина 1 статті 17 Закону України «Про заса-

ди запобігання і протидії корупції», відповідно до якої органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від 

фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, 

передбачених законами або чинними міжнародними договорами України. 

Частина 3 статті 8 цього ж Закону наголошує, що дарунки, одержані особа-

ми, зазначеними у пункті 1 та підпунктах а, б пункту 2 частини першої статті 

4 цього Закону, як подарунки державі, державним установам чи організаці-

ям, є відповідно державною власністю і передаються органу, установі чи ор-

ганізації у Порядку, визначеному Постановою КМУ від 16.11.2011 № 1195.

Тому правових підстав для застосування «Порядку отриман¬ня ор-

ганами та підрозділами внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та 

дарунків від фізичних і юридичних осіб», затвердженого наказом МВС 

від 05.11.2010 № 543, немає і способи отримання міліцією благодійної 

допомоги є, м’яко кажучи, неправомірними. Отже, під вимаганням бла-

годійних внесків та дарунків приховується системне зловживання службо-

вим становищем та завуальовані прояви корупції.

Зазвичай правоохоронні органи нав’язують фізичним та юридич-

ним особам «благодійність» у вигляді письмових звернень із проханням 

оплатити рахунки міліції на придбання товарів і послуг. До надання ви-

рішення питання отримання міліцією такої допомоги активно залучаються 

благодійні фонди правоохоронних органів, державні підприємства МВС, 

співробітники органів внутрішніх справ.

Державні підприємства, що належать до сфери управління МВС і 

надають платні послуги громадянам та юридичним особам, систематично 

оплачують рахунки міністерства і перераховують йому кошти як благодійну 

допомогу, тим самим незаконно спрямовуючи до МВС частки своїх доходів 

від ведення бізнесу. Отримані цими підприємствами кошти від оплачених 

населенням послуг дозвільної системи, паспортної служби, виготовлен-

ня бланків тощо використовуються не на забезпечення правоохоронної 

діяльності, а на створення комфорту самих правоохоронців, у першу

Розділ 4. Дотримання права власності
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чергу керівників. Запровадивши схеми завуальованого фінансування 

територіальних підрозділів шляхом отримання благодійної допомоги від 

своїх держпідприємств, МВС зацікавлене у збільшенні отримуваних дохо-

дів від платних послуг, тож ціни на них зростають, що також сприяє спусто-

шенню гаманців громадян на користь Міністерства внутрішніх справ.

Використання правоохоронними органами неконтрольованих дже-

рел надходження коштів (доходів від платних послуг фізичним і юридичним 

особам, благодійних надходжень тощо) створює взаємозалежність МВС і 

суб’єктів надання благодійної допомоги, формує підґрунтя для корупції.

Неефективне використання коштів посадовцями МВС, отриманих 

від держави за рахунок платників податків та стягнутих із громадян у ви-

гляді оплати за платні послуги чи благодійних внесків, також не може не 

турбувати суспільство.

14 березня 2012 року Колегія Рахункової палати України розгляну-

ла результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виді-

лених МВС України на централізоване матеріально-технічне забезпечення 

органів і підрозділів внутрішніх справ та прийшла до висновку, що існуюча 

у відомстві практика використання коштів нераціональна, а система за-

безпечення міліцейського відомства обтяжлива для державного бюджету 

і має бути негайно реформована.

Управлінські рішення щодо закупівлі товарів, робіт і послуг були 

недосконалими та необґрунтованими. Фінансування потреб підрозділів 

міліції у матеріально-технічних ресурсах здійснювалося хаотично й без-

системно. Потужності центральної бази ресурсного забезпечення та її фі-

лій здебільшого залучалися для надання послуг комерційним структурам. 

Хаос у централізованій закупівлі товарів, робіт та послуг у системі МВС 

спричинив неефективні бюджетні витрати на придбання відомством мате-

ріальних ресурсів. У результаті виділені міністерству на державні закупів-

лі 1,5 млрд грн не покращили стан матеріально-технічного забезпечення 

правоохоронних органів країни. Понад 190 млн. грн. бюджетних коштів, 

або кожна восьма гривня, виділена на державні закупівлі, витрачені мілі-

цією неефективно або з порушенням чинного законодавства.

До аналогічного висновку прийшла Колегія Рахункової палати Укра-

їни, розглянувши 01.06. 2012 року результати аудиту ефективності вико-

ристання бюджетних коштів, виділених на функціонування та розвиток 

ДАІ МВС України.
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Державтоінспекції у 2011 році та у І кварталі 2012 року було спрямо-

вано з бюджету 1,3 млрд. грн., проте використання цих коштів не вирішу-

вало проблеми безпеки дорожнього руху. Понад 31 млн. грн. бюджетних 

коштів витрачені Державтоінспекцією з порушенням чинного законодав-

ства, ще 36,7 млн. грн. – неефективно. Це призвело до збільшення аварій-

ності, травматизму і смертності на автошляхах.

У першому кварталі 2012 року територіальним управлінням Рахун-

кової палати в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях проведена 

перевірка Миколаївської філії Центральної бази ресурсного забезпечен-

ня МВС України. Перевіркою встановлено, що протягом 2009-2011 років 

філія не здійснювала приймання, зберігання й видачі ПММ підрозділам 

МВС, а займалася обслуговуванням винятково суб’єктів приватного сек-

тора економіки. Ця міліцейська «комерційна діяльність» виявилася вкрай 

неефективною й завдала суттєвих збитків держбюджету.

Колегія Рахункової палати вважає, що назріла невідкладна потреба 

в радикальній перебудові існуючої системи матеріально-технічного забез-

печення органів внутрішніх справ та визначення пріоритетів її подальшого 

розвитку з урахуванням реальних потреб у фінансових і матеріальних ре-

сурсах, використанням наявної в системі МВС інфраструктури й логістики.

Непрозорість фінансування та використання коштів у системі МВС 

можна наочно проілюструвати на прикладі придбання автомобілів ГУМВС 

України в Одеській області (http://nashigroshi.org/2012/07/27/militsiya-

byudzhetnymy-koshtamy-kupyla-taki-zh-dzhypy-scho-buly-nibyto-podarovani-

sponsoramy/).

27 березня 2012 року начальник міліції громадської безпеки ГУМВС 

проінформував, що ГУМВС Одеської області в березні отримало 4,5 млн 

грн з державного бюджету на придбання патрульних автомобілів 

(http://odessa.comments.ua/news/2012/03/27/134000.html).

У свою чергу, в квітні начальник ГУМВС заявив, що в бюджеті на за-

купівлю автомобілів кошти не передбачені, але міліція Одещини найближ-

чим часом отримає 53 джипи Renault Duster, які будуть придбані коштом 

невідомих йому спонсорів. Цих спонсорів нібито знайшла обласна ад-

міністрація (http://korrespondent.net/ukraine/events/1339270-neizvestnye-

podarili-odesskoj-milicii-53-vnedorozhnika).

У подальшому з «Вісника державних закупівель» стало відомо, що 

19 липня 2012 року ГУМВС України в Одеській області за результатами 
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тендера уклало угоду з ТОВ «Авто груп+» на придбання 30 патрульних лег-

кових автомобілів Renault Duster на суму 4,50 млн грн.

Наразі суспільству невідомо, за які все ж таки кошти були придбані 

автомобілі і хто є власником цих коштів.

Захист права власності від злочинних посягань – одне з головних 

завдань міліції. Згідно з офіційною статистикою МВС за 9 місяців 2012 

року було зареєстровано 250 926 злочинів проти власності, що складає 

65,9% у загальній структурі злочинності (за 9 місяців 2011 року їх було 

зареєстровано 251 297 – 63,9% від загальної кількості зареєстрованих 

злочинів).

Значна кількість зареєстрованих майнових злочинів за 9 місяців 

поточного та за аналогічний період минулого року, а також кількість злочи-

нів, за якими встановлені особи, які їх скоїли (дані наводяться в таблиці), 

свідчать про неналежну профілактичну роботу з попередження цих видів 

злочинності та про неналежну роботу щодо встановлення осіб, які вчини-

ли ці злочини.

Зареєстровано злочинів 
у звітному періоді

З них 
особи 

встанов-
лені

торік
поточ-

ний рік
динамі-

ка, %
поточ-

ний рік

Усього злочинів 393161 380809 -3.1 212689

Крадіжка 203962 202630 -0.7 81016

Грабіж 16938 16586 -2.1 8881

Розбій 2615 2524 -3.5 1944

Вимагання 470 355 -24.5 273

Шахрайство 18217 20158 10.7 10697

Незаконне заволодіння 
транспортним засобом

3115 4135 32.7 2297
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Ефективність роботи міліції щодо розкриття майнових злочинів та 

розслідування кримінальних справ за цими злочинами продовжує пере-

бувати на вкрай низькому рівні, про що свідчать показники наведеної 

нижче таблиці.

Розкрито злочинів 
(кримінальні справи, 

за якими закінчені 
розслідуванням)

Не роз-
крито

злочинів

поточний 
рік

динаміка, 
%

поточний 
рік

Усього злочинів 241194 -3.5 137156

Крадіжка 96660 1.2 98162

Грабіж 9862 -3.6 6010

Розбій 2398 -7.3 577

Вимагання 311  -26.8 64

Шахрайство 12038 4.5 7997

Незаконне заволодіння 
транспортним засобом

2634 29.6 1418

Стан розкриття майнових злочинів, скоєних у минулі роки, також свід-

чить, що захист права власності громадян перебуває на неналежному рівні.

Залишок
нерозкри-

тих
злочинів
минулих 

років
на початок 

року

Із них

злочини, справи, 
що закінчені

розслідуванням
(розкрито)

питома 
вага 

розкри-
тих

зняті
з обліку

у т.ч. за
закін-

ченням
строку

давності

пот. рік торік
пот. 
рік

пот. рік пот. рік пот. рік

Усього 2001388 26796 26338 1.3 98087 92870
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Крадіжка 1376322 16680 16550 1.2 71310 70880

Грабіж 190034 1480 1117 0.6 8524 8475

Розбій 14571 272 309 2.1 862 854

Шахрайство 94116 1742 1469 1.6 2317 1907

Кількість потерпілих від майнових злочинів щорічно зростає, лише 

від розбоїв, грабежів та крадіжок, скоєних за 9 місяців 2012, потерпіло 

188 980 осіб, і це без урахування потерпілих від шахрайств, незаконних 

заволодінь транспортними засобами, та без урахування потерпілих від 

злочинів, скоєних у минулі роки, що залишилися нерозкритими.

Потерпіло
від злочинів
Не розкрито

злочинів

торік
поточ-

ний рік
динамі-

ка, %

Усього осіб 252520 255286 1.1

Рівень на 10 тис. населення 55.3 56.0

Розбоїв 2792 2696 -3.4

Грабежів 16667 16334 -2.0

Крадіжок 167877 169950 1.2

Негаразди в організації охорони громадського порядку, незадовіль-

ний стан профілактики злочинів проти власності, прорахунки в організації 

їх розкриття, а також невжиття вичерпних заходів з боку держави щодо 

усунення хоча б основних причин та умов, що їм сприяли, призвело до 

того, що 251 384 заволодіння чужим майном, скоєні за 9 місяців 2012 

року, залишились не розкритими.

Проте навіть така сумна офіційна статистика не дає можливості у по-

вній мірі оцінювати обсяги майнової злочинності в Україні. Слід враховувати,
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що кількість потерпілих власників, з урахуванням латентної та прихованої 

працівниками міліції злочинності, має ще більш вражаючі масштаби.

Приховування майнових злочинів від обліку шляхом винесення не-

законних постанов про відмову в порушенні кримінальних справ – досить 

поширене в діяльності міліції явище. З метою штучного покращання по-

казників, за якими оцінюється службова діяльність, співробітники міліції

вдаються до службового підроблення матеріалів дослідчих перевірок та 

фальсифікації постанов про відмову в порушенні кримінальних справ тощо.

«Міліція не хоче розслідувати справу пограбування закарпатського біолога» 

(Інтернет-видання «ZIK»)

«Закарпатський біолог-селекціонер Генріх Стратон, на якого 

цього року скоїли кілька нападів, серед яких – розбійний, а також ви-

крали весь рослинний матеріал (саджанці ківі) вартістю більш ніж 

півмільйона гривень, заявив що ужгородська міліція справу закрила за 

відсутністю складу злочину».

http://zik.ua/ua/news/2012/09/27/370773

«Міліціонерові за приховування злочину загрожує ув’язнення» 

(Інтернет-видання «Волинь-Post»)

«Кримінальну справу порушили щодо дільничного інспектора 

міліції Старовижівського райвідділу УМВС у Волинській області стар-

шого лейтенанта Є., оскільки він приховав злочин від обліку, щоб по-

кращити власні показники роботи. Проводячи перевірку за фактом 

викрадення мобільного телефону у громадянина К., цей дільничний ін-

спектор проігнорував справжні свідчення потерпілого і склав завідо-

мо неправдивий документ – відмову в порушенні кримінальної справи 

на підставі сфальсифікованих заяви та пояснень від імені К. про те, 

що телефон він просто загубив і ні до кого претензій не має. Минуло 

року органи прокуратури Волині виявили та поставили на облік 227 

прихованих різними способами від обліку злочинів. За результатами їх 

розслідування майже кожна друга справа направлена до суду».

http://www.volynpost.com/news/2051-milicioneru-za-pryhovuvannia-zlochynu-

zagrozhuie-uviaznennia.

«Понад 100 міліціонерів покарано» (газета «Рівне вечірнє»)

«У 2012 році прокурори Рівненської області порушили 257 кримі-

нальних справ, у яких працівники міліції виносили незаконні постано-

ви про відмову в порушенні кримінальної справи. 95 таких справ уже 
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направлено до суду. Понад 100 міліціонерів покарано. Таким чином, по-

новлено права потерпілих від викрадення майна, грабежів, розбоїв, 

шахрайств, а також викрадень автотранспорту. Випадки прихову-

вання злочинів були практично в усіх структурних підрозділах органів 

внутрішніх справ області, найбільше це робили дільничні інспектори 

та працівники карного розшуку. Прокуратура області порушила кри-

мінальну справу стосовно одного з працівників Рівненського райвідділу 

міліції, який, зловживаючи своїм службовим становищем, не лише сис-

тематично фальсифікував матеріали перевірок за заявами людей, а 

й давав “поради” злодіям щодо способів уникнення відповідальності».

http://www.rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=033128

«Міліція Львівщини не захотіла розслідувати півтори тисячі телефонних кра-

діжок» (Інтернет-видання «Львівські новини»)

«Протягом 2012 року 4 236 мешканців Львівщини звернулись до 

правоохоронних органів із заявами про зникнення телефонів. З них по 

1559 заявах відмовлено в порушенні кримінальних справ, у зв’язку з від-

сутністю складу чи події злочину».

http://lvivexpres.com/news/2012/11/22/37668

«Цьогоріч у Львові до дисциплінарної відповідальності притягнуто 382 мілі-

ціонери» (Інтернет-видання «ZIK»)

«За підсумками роботи в першому півріччі 2012 року прокурор 

міста Львова звернув увагу на незадовільний стан протидії шахрай-

ству та квартирним крадіжкам. Упродовж першого півріччя відсоток 

розкриття цих злочинів у Львові становив лише 58,2%. Крім того, 

прокуратурою міста виявлено понад 180 раніше не зареєстрованих 

злочинів, скасовано 185 незаконних постанов про відмову в порушен-

ні кримінальної справи. За результатами розгляду документів проку-

рорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягну-

то 382 співробітників міліції».

http://zik.ua/ua/news/2012/07/26/360713

«Прокуратура вказує на промахи» (інформаційний портал Миколаївського 

району Львівської області)

«Основною проблемою у 2012 році на території Миколаївсь¬кого 

району Львівської області продовжує залишатися вчинення значної 

кількості крадіжок майна всіх форм власності. Так, цього року на тери-

торії району вчинено 54 крадіжок, у тому числі 4 крадіжки з квартир, 
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більша половина з яких залиша¬ються нерозкритими (26 крадіжок,

у тому числі 2 – з квар¬тир). Слід відмітити збільшення пограбувань 

з 3 у 2011 році до 4 у 2012 році. Такій дестабілізації ситуації сприяють 

і виявлені Миколаївською міжрайонною прокуратурою ганебні факти 

приховування злочинів, зокрема шляхом винесення праців¬никами Ми-

колаївського райвідділу міліції явно незаконних постанов про відмову 

в порушенні кримінальної справи за матеріалами, де встановлені озна-

ки злочину – Миколаївсь¬кою міжрайонною прокуратурою виявлено 

7 таких випадків».

http://mykolaiv.info/novini/prokuratura-vkazue-na-promahi.html

«Віктор Пшонка: “Реальну картину злочинності міліція приховує“» (Інтернет-

видання «МАІР»)

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що «робо-

та органів внутрішніх справ в цілому та їх окремих підрозділів щодо 

протидії корисливим злочинам і, в першу чергу, крадіжкам украй не-

задовільна. Як наслідок, кількість крадіжок невпинно зростає. Турбує 

ситуація з приховуванням від обліку злочинів шляхом прийняття неза-

конних постанов про відмову в порушенні кримінальної справи.

Усього прокурорами скасовано 18 тис. 290 таких постанов з 

одночасним порушенням кримінальної справи. Серед прихованих зло-

чинів – 127 розбоїв та понад 800 грабежів. Загалом по країні таким 

шляхом працівники органів внутрішніх справ намагалися приховати 

від обліку кожен 24-й із усіх злочинів, а в місті Києві, Чернівецькій та 

Полтавській областях – кожний 13.

Тож ситуація об’єктивно вимагає від прокурорів посилення про-

тидії прихованню злочинів, у тому числі кримінально-правовими захо-

дами. При тому в минулому році за направленими до суду справами за 

такими фактами притягнуто до кримінальної відповідальності лише 

30 працівників міліції».

http://mair.in.ua/interview/show/id/904

Керівництву МВС не вдалося подолати проблему прямого прихову-

вання працівниками міліції від обліку злочинів шляхом відмови в реєстра-

ції заяв та повідомлень про їх скоєння. У 2012 році подібна практика про-

довжувала існувати, що, у свою чергу, призвело до викривлення офіційної 

статистики та негативно вплинуло на стан боротьби з майновою злочинніс-

тю. Про масовість цього ганебного явища також свідчать публікації ЗМІ.
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«У Львові порушено кримінальну справу проти міліціонера, який приховав 

злочин» (Інтернет-видання «ZIK»)

«До одного з райвідділів ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 

надійшло повідомлення про викрадення невідомою особою з автомобі-

ля на одній з АЗС міста 40 тис. грн. Оперативний працівник райвідділу, 

який прибув за викликом на місце події, з’ясував у потерпілого обставини 

вчинення цього злочину, а також вилучив у працівників АЗС копії відео-

запису, на якому, зокрема, чітко зафіксовано злочинні дії крадія. Проте 

зібрані матеріали вказаний правоохоронець приховав та поінформував 

чергового райвідділу про відсутність заявника, а факт крадіжки не під-

твердив. Відтак, слідчо-оперативна група на місце події не виїжджала, 

а працівник міліції виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної 

справи. За фактом приховування працівниками міліції злочину від обліку 

прокуратурою порушено кримінальну справу зловживання владою та 

службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу».

http://zik.ua/ua/news/2012/06/12/353272

«За приховування злочинів берегівському дільничному загрожує до 12 років 

тюрми» (Інтернет-видання «Закарпатські новини»)

«Старший дільничний інспектор із Берегівського райвідділу 

міліції Закарпатської області, володіючи оперативною інформацією 

про те, що в селі Великі Береги Берегівського району невідомі осо-

би скоїли 8 крадіжок з будинків місцевих мешканців, не прийняв від 

потерпілих заяви про скоєння злочинів, не вжив ніяких заходів для 

розкриття цих злочинів і притягнення крадіїв до відповідальності. 

З таку недбалість стосовно нього порушено кримінальну справу за 

зловживання владою або службовим становищем».

http://clipnews.info/newstopic.htm?id=39679

«Хто покриває безкарність у Ямполі?» (Інтернет-видання «33 канал»)

«5 вересня 2012 року громадянка Л. звернулась до Ямпільського 

РВ УМВС у Вінницькій області із заявою про пограбування приватного 

кафе. Свою заяву Л. написала власноручно і віддала черговому райвід-

ділу Р. На теперішній час заяви в райвідділі немає, у ЖРЗПЗ вона також 

не була зареєстрована».

http://33kanal.com/33channel/6709-12-47-14

Неналежне розслідування майнових злочинів – одна з причин, що 

сприяють незахищеності громадян від майнової злочинності. Як правило, 
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терміни прибуття слідчо-оперативних груп на місця події в декілька разів 

перевищують нормативні, що часто призводить до втрати елементів до-

казової бази та негативно впливає на розкриття злочинів. Огляди місць 

події здійснюються на низькому кваліфікаційному рівні, переважно без 

залучення експерта – криміналіста та інспектора-кінолога, іноді навіть без 

працівників карного розшуку. Вилучення речових доказів, слідчі дії про-

водяться формально, безсистемно, як правило, з метою здобуття підстав 

для зупинення кримінальної справи.

Зазначені недоліки та порушення вимог законодавства щодо необ-

хідності проведення вичерпних слідчих дій, спрямованих на встановлення 

особи злочинця, характерні майже для всіх кримінальних проваджень у 

майнових злочинах. Ці недоліки в діяльності міліції також неодноразово 

обговорювалися в засобах масової інформації.

«Злодюжка з міліцейською «кришею»» (Інтернет-видання «Народні блоги»)

«Головний юрист адвокатського об’єднання “Фідес Груп” Ш. 

оскаржує бездіяльність співробітників Печерського РУ ГУ МВС України в 

м. Києві, які саботують притягнення до кримінальної відповідальності 

колишнього співробітника ТОВ “Лідер-ТМ” гр. Д., який, скориставшись 

своїм службовим становищем, викрав майно товариства на суму 140 

000 грн, у тому числі автомобіль, сервер і 170 мобільних телефонів».

http://narodna.pravda.com.ua/politics/500d55c7ed9a3/view_print/

Розгляд заяв та повідомлень про позбавлення власності працівника-

ми правоохоронних органів залишається на неналежному рівні, продовжує 

мати місце практика подвійних стандартів розгляду такого роду заяв. Зазви-

чай, спрямовані до керівників обласних управлінь міліції звернення грома-

дян, у яких міститься інформація про незаконне позбавлення працівниками 

міліції прав власності, не розглядаються як повідомлення про злочин, а від-

силаються до кадрового підрозділу – інспекції особового складу, яка повно-

важень підрозділу дізнання не має, і з цієї причини не може здійснити до-

слідчу перевірку та прийняти за зібраними матеріалами відповідне рішення. 

Таким чином, повідомлення громадян про вчинений щодо них майновий зло-

чин розглядаються у відповідності до Закону України «Про звернення грома-

дян», чим порушується стаття 12 цього ж Закону, яка забороняє застосовувати 

його норми щодо звернень, які повинні розглядатися в порядку, визначено-

му кримінально-процесуальним законодавством. Вказане позбавляє заяв-

ників права на своєчасний розгляд їх звернень повноважним підрозділом 

Розділ 4. Дотримання права власності
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дізнання або досудового слідства, а також унеможливлює оскарження при-

йнятого рішення у передбачений нормативно-правовими актами спосіб.

Лише за умов набуття суспільного резонансу, звернення про вчине-

не міліціонерами незаконне позбавлення власності разом із матеріала-

ми проведеної у 30-денний термін службової перевірки, направляється 

інспекцією з особового складу до органів прокуратури з клопотанням про 

надання правової оцінки діям правоохоронців і прийняття рішення щодо 

наявності чи відсутності ознак складу злочину в таких діях.

Саме таким чином системно та не поодиноко у 2012 році прихову-

валися від реєстрації та розгляду заяви громадян про незаконне позбав-

лення їх власності працівниками міліції, чим грубо ігнорувалися конститу-

ційні права українців.

Слід зауважити, що незадовільна організація розкриття майнових 

злочинів спричинена перш за все:

  відсутністю достатньої уваги з боку держави за виконанням своїх

 конституційних зобов’язань перед громадянами та відповідної за-

 цікавленості щодо поновлення порушених прав громадян;

  неналежною професійною підготовкою працівників оперативних 

 служб міліції;

  низькою ефективністю використання технічних засобів при оглядах

 місця події;

  неналежним використанням можливостей криміналістичних та 

 інших обліків;

  недосконалістю оцінки оперативно-службової діяльності міліції, що

 призводить до приховування майнових злочинів від обліку.

Форми й методи протиправного позбавлення громадян власності 

та створення перешкод у користуванні власністю з боку співробітників 

міліції є дуже різноманітними й напряму залежать від посади правоохо-

ронця та підрозділу, у якому він проходить службу.

До найбільш поширених порушень права власності в діяльності ОВС 

слід віднести:

  заволодіння власністю громадян співробітниками міліції шляхом

 крадіжок, розбійних нападів, грабежів, вимагань, убивств та скоєн-

 ня інших злочинів загальнокримінальної спрямованості;

  незаконне затримання транспортних засобів (далі – ТЗ) з подаль-

 шим доставлянням їх на платні спеціальні майданчики чи стоянки та
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 протиправне стягнення коштів за надання примусових послуг,

 пов’язаних із транспортуванням і зберіганням незаконно затриманих ТЗ;

  примушування громадян до передачі співробітникам міліції майна 

 та коштів у результаті шахрайських дій;

  протиправне стягнення не передбачених нормативно-правовими

 актами платежів при здійсненні адміністративних та дозвільних

 процедур (реєстрація ТЗ, приймання державних іспитів на допуск

 до керування ТЗ, погодження архітектурних проектів, надання до-

 зволів на рух ТЗ, видача бланків довідок-рахунків, актів приймання-

 передавання ТЗ, номерних знаків тощо);

  протиправне стягнення коштів під приводом надання інформа-

 ційних послуг (наявності чи відсутності заборгованостей стосовно

 оплат штрафів тощо);

  протиправне стягнення штрафів за постановами, які не підлягають 

 виконанню;

  використання посади для позбавлення громадян власності у вигляді

 вимагання та отримання хабарів;

  фальсифікація матеріалів щодо скоєння протиправних дій з метою

 заволодінням власністю громадян чи вимагання хабарів;

  фальсифікація матеріалів про адміністративні правопорушення,

 внаслідок чого громадяни в подальшому позбавляються власності у

 вигляді протиправного стягнення штрафів;

  протиправне вилучення майна в результаті здійснення криміналь-

 них і адміністративних процедур та неповернення вилученого май-

 на в результаті привласнення чи втрати;

  організація та сприяння у здійсненні діяльності в приміщеннях ОВС

 суб’єктам господарювання (підрозділи підприємств МВС Укра-

 їни «Інформ-Ресурси», «Документ-Ресурси» тощо), які всіляко схи-

 ляють відвідувачів до так званої «добровільної» сплати коштів за на-

 дання необов’язкових, а іноді й непотрібних громадянам послуг МВС;

  примушування фізичних та юридичних осіб до здійснення внесків

 на рахунки благодійних фондів «сприяння ОВС» та інших види

 спонсорської допомоги» міліції.

Факти скоєння співробітниками міліції майнових злочинів загаль-

нокримінальної спрямованості викликають усе більше й більше занепо-

коєння суспільства.

Розділ 4. Дотримання права власності
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Особливість небезпеки з боку міліціонерів-злочинців зумовлена:

  наявністю в них табельної зброї, носіння та застосування якої їм

 офіційно дозволено;

  наявністю в них владних повноважень;

  наявністю навичок здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

 інформованістю про форми та методи розкриття злочинів, що дає

 їм можливість уникати відповідальності;

  їхньою фізичною підготовкою та психологічною готовністю застосо-

 вувати насильство;

  наявністю юридичної освіти та знань у сфері кримінального проце-

 суального права, що також ускладнює доведення їхньої вини.

Зазначені обставини зумовлюють високий рівень латентності мілі-

цейської злочинності, тобто розкривається лиш незначна частина злочи-

нів, скоєних міліціонерами, і значна кількість правоохоронців-злочинців 

продовжує свою незаконну діяльність у лавах міліції.

До категорії злочинних дій співробітників ОВС, спрямованих на за-

володіння власністю, слід віднести: вбивства з метою заволодіння майном 

потерпілих; викрадення або протиправне затримання людей із подаль-

шим вимаганням викупу; катування людей з метою заволодіння їхніми 

коштами; розбої; грабежі; крадіжки; шахрайства; штучне створення умов 

для отримання коштів від громадян.

Практика скоєння співробітниками ОВС злочинів загальнокриміналь-

ної спрямованості, у тому числі тяжких та особливо тяжких, з метою заволо-

діння власністю громадян останнім часом набуває все більшого поширення.

«Упродовж 2012 року органами прокуратури Одеської області порушено 12 

кримінальних справ за фактами скоєння злочинів працівниками ОВС» 

(веб-сайт прокуратури Одеської області)

«Прокуратурою Одеської області лише а 7 місяців 2012 року пору-

шено 12 кримінальних справ за фактами скоєння злочинів працівниками 

ОВС. Усього ж протягом 2012 року в провадженні слідчих органів проку-

ратури Одеської області перебувало 25 кримінальних справ, порушених 

стосовно працівників органів внутрішніх справ або за фактами скоєн-

ня ними злочинів. За результатами їх розслідування протягом 7 місяців 

2012 року 16 кримінальних справ стосовно 18 осіб направлено до суду для 

розгляду по суті, з них: убивства – 1, хабарництва – 5, незаконне при-

тягнення осіб до кримінальної відповідальності – 2, зловживання служ-
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бовим становищем у своїх корисних цілях – 1, приховування злочинів – 3. 

Зокрема, наприкінці липня цього року до суду з обвинувальним висновком 

направлено кримінальну справу за обвинуваченням у скоєнні злочинів 

працівників Ізмаїльського МВ ГУМВС України в Одеській області».

http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_

t=rec&id=110221&fp=21

Убивства з метою заволодіння майном потерпілих – найогидніший 

спосіб заробітку, але міліціонери для покращання свого матеріального 

становища іноді не нехтують і цим способом.

«Міліціонери виманювали жертв у ліс, душили і закопували, щоб забрати їхні 

квартири» (сюжет телеканалу «1 плюс 1»)

«У Києві викрили групу вбивць, а за сумісництвом – слідчих од-

ного з райвідділів міліції. Чинний міліціонер разом із колишнім право-

охоронцем – своїм однокурсником, та ще одним раніше засудженим 

убивали людей, розраховуючи забрати їхні квартири. В лісосмузі, край 

дороги, але подалі від Києва слідчі знайшли закопані людські тіла. 

Убитих троє – жінка та двоє чоловіків. Жертви були схильні до пи-

яцтва та з боргами за комунальні платежі, тож втертися до них у 

довіру перевертням було нескладно. Своїх жертв із власних квартир 

шахраї виманювали під різними приводами. Наприклад, відсвяткувати 

день народження на природі. Вже в лісосмугах власникам квартир до 

алкоголю підмішували снодійне. Ціна питання – квартири. Через них 

міліціонери і вбивали людей. Перевертні заарештовані, свідчать один 

проти одного. Вбивали всі, участь кожного з трьох доведена. Трьох 

людей міліціонери вбили впродовж місяця. Слідство нині з’ясовує, чи не 

причетні вони до інших подібних злочинів».

http://tsn.ua/chorna-hronika/milicioneri-vimanyuvali-zhertv-u-lis-dushili-i-

zakopuvali-schob-zabrati-yihni-kvartiri.html

«У Ялті засудили міліціонера, який убив чоловіка, щоб заволодіти житлом» 

(Інформаційне агентство «Прометей»)

«У Ялтинському міському суді винесли звинувачувальний вирок ко-

лишньому дільничному інспекторові міліції, який шахрайським шляхом 

отримав квартиру в Ялті. Дільничний знайшов самотнього пенсіонера, 

який зловживав алкогольними напоями. Щоб отримати його квартиру, він 

використовував бомжа, який зовні схожий на господаря квартири. Про-

інструктований бомж написав заяву в міліцію про зникнення паспорта 
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пенсіонера з квартирою. Отримавши паспорт на чуже ім’я, бомж офор-

мив документи на приватизацію квартири в ЖЕКу та БТІ. Після привати-

зації квартири на підставну особу колишній співробітник міліції прийняв 

рішення збутися справжнього власника. Для цього він під приводом укла-

дення договору довічного утримання зайшов у квартиру і побив господа-

ря. Від отриманих травм господар квартири помер на місці. Вночі злочи-

нець вивіз тіло в Судакський район, де закопав у лісі».

http://ia-prometei.org.ua/?p=43455

Катування людей з метою заволодіння їхнім майном та коштами 

також має місце в повсякденній діяльності правоохоронців.

«У Донецьку міліціонери зґвалтували затриманого і вимагали хабар за те, що 

залишили живим» (Інтернет-видання «NEWSru.ua»)

«Потерпілий приїхав із роботи на автостанцію Трудовська, ви-

рішив узяти пиво, випити і відправитися додому. До нього підійшли 

правоохоронці в чорному форменому одязі, не представившись і не 

пред’явивши документів, сказали, що «пити в громадському місці не 

дозволено». Потерпілий вилив пиво і сказав, що не буде. Тоді йому зза-

ду завдали удар і стали бити. Наділи наручники, посадили в машину і 

відвезли в опорний пункт, де стали бити і знущатися над ним, ударом 

палиці зламали ребро. Громадянин заявляє, що був також зґвалтова-

ний міліцейським кийком. За його словами, в міліції з нього вимагали 

хабар за те, що вивели з опорного пункту живим. Прокуратура До-

нецька стосовно міліціонерів порушила кримінальну справу за переви-

щення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки».

http://www.newsru.ua/ukraine/25jun2012/demanded.html

«У Харкові міліціонери кулаками вибивають потрібні свідчення» 

(Телеканал «1 плюс 1»)

«Прокуратура Харківської області порушила кримінальну спра-

ву проти двох міліціонерів, які знущались над затриманим. Як повідо-

мили в прес-службі обласної прокуратури, 28 серпня вони затримали 

харків’янина і хотіли, щоб той зізнався в шахрайстві. Але коли чоловік 

відмовився брати на себе провину, товариші по службі вирішили ви-

бити з нього свідчення силою: стали бити затриманого і кричати на 

нього. При цьому, перевертні в погонах залишили жертві й інший ва-

ріант розвитку подій – відкупитися від тортур, але на подібну угоду 

чоловік не погодився».



113

http://tsn.ua/ukrayina/gromadskist/u-harkovi-milicioneri-kulakami-vibivayut-

potribni-svidchennya.html

«У Макіївці затримані заявляють про тортури в міліції та СІЗО» 

(веб-сайт «Радіо Свобода»)

«У Горняцькому районному суді міста Макіївка Донецької області 

проходить судове слухання справи проти групи осіб, яких обвинувачу-

ють у вимаганні майна в особливо великих розмірах. При цьому затри-

мані заявляють про застосування до них катувань у міліції. Один із них 

до затримання був середнім бізнесменом. Він запевняє, що правоохо-

ронці відібрали в нього майно на суму більш як півмільйона гривень та 

змусили під тортурами підписати зізнання у вимаганні. У коментарі 

для «Радіо Свобода» він заявив, що його катували в Макіївському від-

ділі боротьби з організованою злочинністю. «Мені зав’язали очі бла-

китною ганчіркою, завантажили в машину, зав’язали руки скотчем. 

Повозили по колу і завезли знову у відділ боротьби з організованою 

злочинністю. Мене відвели в приміщення, роздягли наголо, приклали, 

будемо казати, як є, до заду електроди і до статевих органів прикла-

ли електроди, і пропустили електричний струм. Так його збільшували 

та пропускали неодноразово. А потім сказали: «Підеш до слідчого й 

підпишеш усе, що потрібно». При цьому був присутній оперативний 

працівник Жаров, який уже 10 років вимагав, щоб я платив йому дани-

ну зі свого бізнесу». Адвокат цього підсудного наголошує, що зізнання, 

вибиті подібним шляхом, не можна вважати доказами, а карна справа 

сфальсифікована у правоохоронних органах з метою наживи».

http://www.radiosvoboda.org/content/article/24751218.html?s=1

Іноді працівники міліції вдаються до розбоїв та грабежів.

«У Львові двоє правоохоронців вчинили розбійний напад на бізнесмена» 

(Інтернет-видання «ZIK»)

«Прокуратурою Львова розслідується кримінальна справа сто-

совно двох правоохоронців, які брали участь у розбійному нападі. Так, 

у лютому 2012 року троє зловмисників у місті Львові вчинили розбій-

ний напад на громадянина, незаконно заволодівши його грошима в сумі 

майже 70 тисяч гривень. У ході розслідування справи встановлено, що 

двоє нападників правоохоронці – інспектор ВДАІ міста Львова та пра-

цівник спеціального підрозділу «Грифон», які знали, що потерпілий за-

ймається бізнесом, і в нього є кошти. Кримінальна справа, порушена 
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за ч. 2 ст.187 КК України (розбійний напад, вчинений за попередньою 

змовою групою осіб)».

http://zik.ua/ua/news/2012/05/14/348186

«Кримські міліціонери під виглядом обшуків зухвало грабують будинки» 

(веб-сайт Української Гельсінської спілки з прав людини)

«Кричущий випадок стався у Ялті, де міліціонери завітали до 

жінки з обшуком і просто винесли з її квартири гроші та цінні речі. 

Вони прийшли без будь-яких доказів – якийсь наркоман нібито розпо-

вів, що саме тут нібито торгують наркотиками. «Вони мені не пред-

ставилися, і в те, що це були співробітники міліції, було дуже важ-

ко повірити, жодного документа вони мені не показали… Коли вони 

почали громити мою квартиру, я взагалі почала сумніватися, що це 

співробітники міліції, схоже було на грабіж. Вони сказали: «Ми все одно 

знайдемо у вас наркотики, і ти поїдеш з нами в міліцію, сядеш на 7 років, 

дітей твоїх віддадуть у дитячий будинок, і ти їх більше не отрима-

єш», – розповідає Вікторія Деденко, додаючи, що її лякали утоплен-

ням. Проте міліціонери не знали, що кожен їх крок фіксують камери 

спостереження. Родина не жебракує, і міліція про це добре знала. 

Міліціонери винесли майна та грошей більш ніж на 300 тис. гривень. 

Це і заощадження, і золото, і техніка. Не гребували навіть чоловічою 

туалетною водою. Обшук в Ялті проводили чомусь правоохоронці з 

Алушти та Сімферополя. Тим часом курортною Ялтою почали розпо-

взатися панічні чутки, нібито це вже четвертий обшук-грабіж. Пе-

ревертні в погонах під вигаданими приводами нібито навідуються до 

багатих помешкань та виносять усе, що їм упаде в око».

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1347536848

«Майже всі міліціонери з Київського вокзалу грабують пасажирів» 

(програма «Гроші», телеканал «1 плюс 1»)

«На столичному вокзалі дедалі частіше почали траплятись ви-

падки, коли кишені пасажирів чистять не стандартні злодії, а злодії в 

погонах. При цьому у схему залучені майже 80% тамтешніх правоохо-

ронців. Як розповів журналістам програми «Гроші» колишній працівник 

міліції, який не зміг переступити через свої принципи та грабувати 

людей, за жертву охоронці зазвичай обирають п’яненьких пасажирів. 

Їх спускають або на платформу (у нічний час, коли мало людей), або на 

мінус перший поверх. Там під виглядом обшуку відбираються особисті 
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речі, проте не всі. Гроші забирають або половину, або основну суму. 

Частину коштів «на дорогу» залишають. Забирають не лише готівку, 

а й мобільні телефони та наручні годинники. «Грабує, грубо кажучи, 

сержантський склад, прапорщики, які по 5-10 років працюють на вок-

залі. Досягли в цьому певної майстерності. Також офіцери не гребу-

ють цим займатись», – розповіло джерело програми. За його словами, 

є у даній схемі і так званий «общак». З нього половина краденого йде 

керівництву, а решта ділиться між рядовими міліціонерами. Охоро-

нець зазвичай у цій схемі підшукує клієнтів. Оскільки довести таке 

пограбування звичайному громадянинові досить важко, журналісти 

програми «Гроші» вирішили провести експеримент і зафіксувати на 

відео, як охоронці разом зі стражами порядку «полюють» на майно 

громадян. Так, журналіст, маючи при собі два телефони (новіший до-

рожчий і старіший дешевший) та 450 гривень готівкою, під виглядом 

пасажир, за столиком у холі вокзалу випив «для запаху» трохи коньяку 

та пива і прикинувся захмелілим. Невдовзі біля столика з’явився мілі-

ціонер разом із вокзальним охоронцем і запропонували пройтися та 

спуститись до колії. Після обшуку в журналіста зникло 200 гривень».

http://tsn.ua/groshi/na-kiyivskomu-vokzali-miliciya-peretvorilas-na-grabizhnikiv.html

Для покращання рівня свого добробуту за рахунок пересічних гро-

мадян міліціонери використовують і такий злочин, як вимагання.

«З перегонами та стріляниною затримували у Рівному міліціонера-

хабарника» (програма «Патруль», телеканал «Рівне 1»)

«У Рівному співробітники СБУ затримали капітана спецміліції, 

який вимагав у приватного підприємця 7 тисяч гривень, погрожуючи 

прийти з перевіркою. Проти міліціонера вже порушили кримінальну 

справу – за отримання хабара, поєднане з вимаганням».

http://rivne1.tv/Info/?id=17258

«У Львові колишнього міліціонера обвинувачують у викраденні людини та по-

збавленні її житла» (Інтернет-видання «GalInfo»)

«Прокуратура Львова направила до суду кримінальну справу сто-

совно п’яти осіб, серед яких – колишній дільничний інспектор міського 

райвідділу міліції, які обвинувачуються в незаконному позбавленні волі 

львів’янина та заволодінні його майном і документами, повідомила прес-

служба прокуратури міста Львова. Вказані особи, діючи у змові, розроби-

ли злочинний план щодо заволодіння чужою квартирою у престижному
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районі міста. Законного власника цього житла – інваліда ІІ групи, який 

мешкав сам та не мав родичів, зловмисники викрали та впродовж кіль-

кох місяців незаконно утримували в одному з приватних будинків по-

близу Львова. У подальшому його побили й вивезли на територію іншої 

області, де без документів та засобів для існування залишили напризво-

ляще. Водночас квартиру потерпілого викрадачі відчужили на користь 

підставної особи (на даний час її оголошено в розшук), яка у подальшому 

продала це житло. Відтак п’ятьом спільникам прокуратурою висунуто 

обвинувачення у вчиненні низки злочинів, а саме: вимагання прав на чуже 

майно, з погрозою та здійсненням насильства над потерпілим; незаконне 

заволодіння особистими документами та незаконне позбавлення волі 

людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб; перевищення вла-

ди та службових повноважень; підробка документів; шахрайство; ле-

галізація доходів, одержаних злочинним шляхом; умисне середньої тяж-

кості тілесне ушкодження; залишення людини в небезпеці».

http://galinfo.com.ua/news/122075.html

Шахрайство, як вид злочинного ремесла з позбавлення власності 

громадян, також поширене в діяльності міліціонерів-злочинців.

«На Рівненщині судитимуть екс-міліціонера за шахрайство» 

(Інтернет-видання «ZIK»)

«Прокуратура Рівненської області завершила розслідування 

кримінальної справи за обвинуваченням оперуповноваженого ДСБЕЗ 

відділення міліції із обслуговування РАЕС відділу спеціальної міліції при 

УМВС України в області, який шляхом обману заволодів коштами гро-

мадянина. Досудовим слідством встановлено, що капітан міліції, зло-

вживаючи владою, шляхом шахрайства отримав 7 тисяч гривень від 

приватного підприємця за сприяння в неперешкоджанні господарській 

діяльності. При спробі втечі міліціонер був затриманий працівниками 

Служби безпеки України в Рівненській області».

http://zik.ua/ua/news/2012/06/19/354460

«На Тернопільщині за шахрайство судитимуть міліціонера та архітектора» 

(Інтернет-видання «NTer.Net.Ua»)

«На Тернопільщині за зловживання та шахрайство перед судом по-

стануть правоохоронець та архітектор. Порушено кримінальну спра-

ву стосовно співробітника міліції, який спільно з колишнім працівником 

контролюючого органу вимагав та одержав від підприємця 12 тис. грн 
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за непритягнення до адміністративної відповідальності за допущені 

ним порушення у сфері містобудування. За наслідками досудового слід-

ства підозрюваним пред’явлено обвинувачення у зловживанні службо-

вим становищем та заволодінні чужим майном шляхом обману за озна-

ками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 190 КК України».

http://nter.net.ua/main/24571-na-ternopilshhini-za-shaxrajstvo-suditimutmili-

cionera-ta-arxitektora.html

«Трьох міліціонерів судять за шахрайство і тортури» 

(Інформаційне агентство УНІАН)

«У Пролетарському районному суді Донецька тривають слухання у 

кримінальній справі стосовно трьох співробітників Моспінського міського 

відділення міліції. Їм інкримінуються зловживання службовим станови-

щем, шахрайство та застосування катувань до затриманих. Під час до-

судового слідства було встановлено, що для перевірки заяви про крадіжку 

металу в дачному співтовариств, на місце події була направлена група у 

складі трьох працівників міліції. На території дачного співтовариства 

співробітники міліції зупинили перший-ліпший автомобіль. Правоохорон-

ці незаконно обшукали автомобіль і особисті речі громадян, після чого їх 

затримали й доставили в Моспінське міське відділення міліції. Затриманих 

ізолювали в окремому кабінеті і, застосовуючи до них незаконні методи 

психологічного і фізичного впливу, правоохоронці змушували зізнатися у 

скоєнні крадіжки металевих листів із території дачного співтовариства. 

Крім того, реалізовуючи спробу заволодіння грошовими коштами шляхом 

обману, не реєструючи факту крадіжки, не проводячи офіційної перевірки 

достовірності даної заяви і не повідомляючи Пролетарське районне від-

ділення міліції, співробітники Моспінського відділення міліції вимагали від 

невинуватих затриманих громадян грошову винагороду в розмірі 8 тис. 

грн за непритягнення до кримінальної відповідальності. Колишні право-

охоронці перед судом тепер відповідають за скоєння злочинів, передбаче-

них ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 

190 (замах на шахрайство), ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим станови-

щем), ч. 2 ст. 127 (катування) КК України».

http://www.unian.ua/news/523182-troh-militsioneriv-sudyat-za-shahraystvo-y-

torturi.html

В окремих випадках правоохоронці вдаються до крадіжок, вико-

ристовуючи для їх скоєння своє службове становище.

Розділ 4. Дотримання права власності
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«На Львівщині міліціонера звинувачують у крадіжці 11, 5 тонн пального» 

(Інтернет-видання «GalInfo»)

«Прокуратура Львівської області направила до суду криміналь-

ну справу про обвинувачення чотирьох осіб, у тому числі працівника 

райвідділу м. Львова, які викрали з магістрального нафтопродукто-

проводу державного підприємства 11,5 тонн дизельного пального. 

Встановлено, що для реалізації злочинного плану один зі спільників 

підвів до вказаного нафтопродуктопроводу відвід довжиною 4 900 м. 

Зловмисників затримано на місці вчинення злочину, а викрадене паль-

не, загальною вартістю понад 122 тис. грн, повернуто законному 

власникові. Відтак працівникові правоохоронного органу висунуто об-

винувачення за ч.5 ст. 27 та ч. 3 ст. 185 КК України (пособництво в 

злочині та крадіжка), а його спільникам – за ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 292 

КК України (крадіжка та пошкодження магістрального нафтопродук-

топроводу). На їхнє майно у сумі 400 тис. грн прокуратурою накладе-

но арешт з метою відшкодування завданих збитків».

http://galinfo.com.ua/news/121696.html

«У Києві міліціонер, який супроводжував інкасаторів, украв 240 тисяч гри-

вень і $5 тисяч» (Інтернет-видання «КорреспонденТ»)

«Співробітник служби інкасації управління МВС України в Київ-

ській області, який супроводжував інкасаторський автомобіль, вкрав 

240 тисяч гривень і 5 тисяч доларів США. 13 червня 2012 року праців-

ники одного з філіалів столичного банку виявили пропажу грошей з ін-

касаторського автомобіля і в той же день звернулися в правоохоронні 

органи. В ході слідства встановлено, що гроші вкрав працівник охорони, 

який супроводжував інкасаторський автомобіль. Молодший інспектор 

супроводу спецпідрозділу служби інкасації ГУМВС України в Київській об-

ласті у скоєнні злочину зізнався й більшу частину коштів уже повернув 

добровільно. Кримінальна справа порушена за ч. 4 ст. 185 КК України».

http://korrespondent.net/kyiv/1374869

Ще один метод, який використовують правоохоронці, – це провока-

ції та штучне створення умов для позбавлення громадян власності.

«Кримські перевертні в погонах підкидали людям наркотики і шантажували з 

електрошокером» (Телеканал «1 плюс 1»)

«П’ятеро кримських правоохоронців за наводкою місцевого під-

приємця підкидали людям наркотики, а потім вимагали з них гроші. 
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Найчастіше в коло інтересів «бригади» потрапляли наркозалежні. 

Схема була простою: правоохоронці підкидали наркотики, проводили 

обшук, а згодом шантажували, вимагаючи гроші за непритягнення 

до кримінальної відповідальності. На рахунку злочинної групи близько 

трьох десятків епізодів. «Відкупні» становили від п’ятисот гривень 

до шести тисяч доларів. Із незговірливими правоохоронці працювали, 

застосовуючи силовий підхід. Підкинули наркотичні засоби інвалідові з 

дитинства з діагнозом ДЦП й намагалися від нього домогтися свідчень 

про те, що вони в нього їх вилучили правомірно. Людина обурювалась, 

не підписувала цей протокол. До неї вони застосовували електрошо-

кер. Врешті п’ятеро міліціонерів та підприємець, який допомагав пра-

воохоронцям підшукувати жертв, опинилися на лаві підсудних. Пере-

вертням присудили від п’яти до п’яти з половиною років за ґратами 

залежно від особистого внеску у справу».

http://tsn.ua/ukrayina/krimski-perevertni-v-pogonah-pidkidali-lyudyam-narkoti-

ki-i-shantazhuvali-z-elektroshokerom.html

Наведені вище випадки лише ті, за якими здійснюється кримінальне 

провадження, але значна кількість цих видів злочинного промислу міліці-

онерів залишається безкарною. Така безкарність зумовлена, як уже за-

значалось вище, інформованістю злочинців у погонах про стан розкриття 

скоєних ними злочинів, наявністю навичок оперативно-розшукової діяль-

ності, знань методів та способів розкриття злочинів, що дає їм можливість 

уникати відповідальності й ускладнює доведення їхньої вини.

Водночас високий рівень латентності цього виду міліцейської злочин-

ності в першу чергу викликаний небажанням потерпілих громадян повідо-

мляти про скоєні стосовно них злочини через побоюванням помсти з боку 

кривдників-міліціонерів та повну зневіру щодо можливості справедливого 

й неупередженого розгляду таких повідомлень у МВС та прокуратурі.

Скоєння міліціонерами майнових злочинів загальнокримінальної 

спрямованості є наслідком їхньої моральної деградації, відсутності дієво-

го механізму службового контролю, формалізму міліцейських керівників 

у проведенні виховної роботи з особовим складом.

На дії рядових міліціонерів негативно впливає очевидно високий 

рівень корумпованості всієї міліцейської системи, спрямованої на особис-

те збагачення шляхом посадових зловживань і хабарництва, в тому числі 

систематичного позбавлення власності самих міліціонерів у результаті 

Розділ 4. Дотримання права власності
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налагодженої і відпрацьованої системи внутрішніх поборів, коли міліцей-

ський керівник вимагає й отримує «данину» від свого підлеглого.

Такий стан справ дає підстави стверджувати, що міліцейська систе-

ма невиліковно хвора і потребує термінової радикальної реорганізації.

Хабарництво є чи не найбільш поширеним і притаманним практич-

но всім підрозділам міліції вид позбавлення власності громадян. У свідо-

мості пересічного громадянина, на жаль, сучасний міліціонер асоціюється 

із хабарником, адже у повсякденному житті українці часто стають жертва-

ми вимагання хабарів з боку правоохоронців. На це вказують результати 

проведених різноманітних досліджень, анкетувань, моніторинг засобів 

масової інформації та інші джерела.

Особливості обставин вимагання й отримання хабарів та їх розміри 

певною мірою залежать від посад правоохоронців та галузевих служб, у 

яких вони працюють. Слід зауважити, що питома вага кількості офіційно 

виявлених фактів міліцейського хабарництва у відношенні до їх загальної 

кількості мізерна у зв’язку з високим рівнем латентності цього виду зло-

чинності та процесуальних складностей у їх документуванні. Тому рівень 

хабарництва в діяльності міліції значно вищий від офіційно визнаного і 

встановити його практично неможливо.

Позбавлення громадян власності шляхом вимагання та отримання 

хабарів має ознаки системності. Викорінення цього явища можливе лише 

за умови радикальних та цілеспрямованих змін у МВС, у тому числі кадро-

вих, а на думку багатьох експертів, єдиним способом вирішення пробле-

ми корупції і хабарництва в міліції – це тотальна люстрація.

Керівники органів та підрозділів замість недопущення та профі-

лактики випадків хабарництва з боку персоналу, самі з метою особистого 

збагачення вимагають та отримують хабарі. Оскільки коло їхніх повнова-

жень набагато ширше, ніж у підлеглих, хабарі вони отримують практично 

за всіма напрямками діяльності керованих ними органів чи підрозділів і в 

значно більшому розмірі, ніж підлеглі.

При цьому міліцейське керівництво не гребує вимагати хабарі з під-

порядкованого особового складу. Подібні побори є в українській міліції 

звичайною і вже сталою практикою, яка призвичаює міліціонерів нижчої 

ланки до хабарництва та зводить нанівець всі запевнення керівників Мі-

ністерства внутрішніх справ про їх наміри очистити міліцію від «переверт-

нів у погонах».
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Системне хабарництво міліцейського керівництва досить чітко про-

ілюструвало численними публікаціями у ЗМІ та зверненнями співробітни-

ків міліції до Міністра внутрішніх справ на його особистому блозі.

«У Марганці міліціонери розповіли про підполковника, який вимагає ха-

барів» (телеканал «1 плюс 1»)

«Багато міліціонерів стали бунтувати через корупцію у власних 

лавах: вони вже не бояться на камеру говорити про те, що просуну-

тися вгору по службових сходах можна не завдяки боротьбі зі злочин-

цями, а, навпаки, «фришуючи» їх.

«Я закінчив інститут МВС. Навесні 2010 року отримав диплом 

спеціаліста. Я відмовлявся платити гроші заступникові начальни-

ка по роботі з персоналом, підполковникові В. за те, щоб отримати 

звання й офіцерську посаду», – заявив інспектор патрульної служби 

Марганецького УВС Микола Ташенов. Він так і не отримав звання офі-

цера, хоча погони лейтенанта вручають разом із дипломом.

Як розповів журналістам голова профспілки атестованих пра-

цівників МВС Микола Кріпак, він також не задоволений діями цього 

підполковника. «У мене була можливість перейти в дитячу кімнату 

міліції з дільничних. До мене підійшов В. і сказав: “ З тебе 50 тисяч”. 

Я дав йому ці гроші. Мене ніхто не переводить. Я підходжу до В. “Як 

же так”, – кажу. Він каже: “Ти принеси ще пару товстолобиків, і ми 

вирішимо питання”. Я приніс йому пару товстолобиків. Він узяв їх. В 

результаті минуло ще два тижні, і він сказав: “Вибач, на місце взяли 

іншу людину”», – розповів Кріпак.

Тим часом, працівники марганецької міліції надали журналіс-

там відео, на яких підполковник, про якого йшла мова, вимагав хабар 

у розмірі 4 тисяч гривень за те, що вони нібито побили людину. «Чо-

тири з половиною тисячі. Що вирішили? Начудили, б..ядь? Начудили! 

Віддавайте гроші, б…ядь, і все! Давайте до кінця місяця. Добре. Так. 

Вашому цьому ... нічого не кажіть. Начальнику. Уяви, якби вдарили 

його, він упав, вдарився і на смерть? Що б було? Або черепок би лоп-

нув? Давайте, щоб це тихо пройшло, без всіх батьків, без всякої х…

йні. Чотири тисячі до міністерства відвезу», – каже підполковник на 

відеозаписі.

Прикметно, що через три дні після від’їзду знімальної гру-

пи лейтенантові Ташенову оголосили НВП – неповна відповідність 

Розділ 4. Дотримання права власності
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посаді з попередженням про звільнення. «Нібито я запізнився на ро-

боту на 2:00. Але цього дня у мене був вихідний згідно з установленим 

графіком, підписаним керівництвом. Голова профспілки нашої ходив 

до начальника міліції з двома пенсіонерами з ради ветеранів, в при-

сутності яких він (В.) сказав: “Я його звільню”. З яких причин, не по-

яснює”, – заявив Ташенов».

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/03/29/67289

«Одеські ППСники: наші шефи беруть хабарі і крадуть паливо» 

(Інтернет-видання «Сьогодні»)

«Не встигли стихнути пристрасті з приводу листа на ім’я ке-

рівника МВС, у якому рядові співробітники облДАІ звинувачували свого 

шефа в корупції, як в Інтернеті з’явилася нова скарга.

Цього разу у зверненні до Міністра перераховуються службові 

злочини, вчинені командуванням одеського полку патрульно-постової 

служби. У числі основних претензій співробітників полку — побори з 

рядового складу, хабарі при прийомі на службу, а також крадіжки 

пального (нібито щодня не доливають по 5 літрів на службове авто, 

заробляючи на цьому близько 900 тис. грн за рік).

За словами офіцера міліції Олексія його керівництво часто 

грішить дрібним службовим здирством. «Є командири рот, які ви-

магають від своїх підлеглих «відступного» за те, щоб пропустити 

передбачені графіком виходи на роботу у святкові та вихідні дні. 

Щоб пробачити «заліт» (порушення служби), теж можуть попроси-

ти грошей — залежно від серйозності провини. Найпоширеніші пору-

шення — вживання алкоголю під час патрулювання, дрібне здирство 

грошей у хуліганів і повій (20–50 грн), а також відхід із маршруту па-

трулювання», — розповів Олексій.

За словами працівника ППС Михайла його начальство грішить 

«сірими заробітками», просто здаючи в оренду своїх співробітників. 

Вони несуть службу у формі на приватних об’єктах, що охороняються.

«Керівництво укладає неофіційний договір на охорону. Чергу-

вання одного міліціонера — сержант або прапорщик на охороні мага-

зину чи приватного будинку коштує до $50–70 за добу, — розповідає 

пепеесник. — Охоронець-міліціонер не виходить на службу в рідному 

полку, зате отримує там зарплату. А начальство за «приробіток» ще 

виділяє йому близько 1—1,5 тис. гривень у місяць. Залишок командири 
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кладуть собі в кишеню». Михайло запевняє: зараз дуже модно серед ко-

мерсантів — тримати у своєму будинку або на підприємстві охорону із 

співробітників міліції».

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/odecckie-ppcniki-nashi-shefy-berut-

vzjatki-i-vorujut-horjuchee.html

«Корупційні хроніки: відмити репутацію не вдалося» 

(Інтернет-видання «Херсон»)

«Заступник начальника Великоолександрівського райвідділу 

Херсонщини затриманий у бані за вимагання та отримання хабара в 

сумі 1000 доларів США.

Капітан міліції отримав з прокуратури для розслідування кри-

мінальну справу про зґвалтування і, як речовий доказ, вилучив авто-

мобіль «Рено», на якому пересувався підозрюваний. Розпорядившись 

поставити машину у двір РУВД, офіцер зателефонував власникові іно-

марки (батькові фігуранта кримінальної справи) і запропонував повер-

нути автомобіль за винагороду в тисячу доларів. Проте той вирішив, 

що платити немає за що і заявив на вимагача в погонах у відділ вну-

трішньої безпеки при обласному управлінні МВС. Отримавши інструк-

ції про те, як діяти, господар машини знову зв’язався із застчальника 

райвідділу і, поторгувавшись для годиться, домовився про можливість 

«викупити» чотириколісну власність за шість тисяч гривень».

http://khersonline.net/novosti/kriminal/3314-otmyt-reputaciyu-ne-udalos.html

«У Кременчуці колишній міліціонер отримав п’ять років в’язниці за ха-

бар у 600 доларів» (інформаційний портал «Ukranews»)

«Ленінський райсуд Харкова засудив до 5 років позбавлення волі 

колишнього заступника начальника Автозаводського райвідділу Кре-

менчуцького міськуправління МВС у Полтавській області за отримання 

хабара в розмірі 600 доларів. Встановлено, що зазначену суму право-

охоронець вимагав та отримав від жителя Кременчука за непритяг-

нення його до кримінальної відповідальності. Суд визнав колишнього 

міліціонера винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею “отри-

мання хабара, поєднане з вимаганням”».

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/08/04/76157

Слідчі та співробітники дізнання, як правило, вимагають та отри-

мують хабарі:

  за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності;
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  за сприяння у вирішенні в судах питання про пом’якшення покаран-

 ня підсудним;

  за зміну запобіжного заходу та обрання заходу, не пов’язаного з

 узяттям під варту;

  за вирішення питання щодо перекваліфікації злочину на менш тяжкий;

  за направлення до судів кримінальних справ з поданнями про їх 

 закриття із передачею осіб на поруки;

  за повернення майна, вилученого в кримінальних справах.

«У Києві слідчий та адвокат отримали по 4 років за хабарництво» 

(Інтернет-видання «Голос.ua»)

«Слідчий Голосіївського райуправління міліції проводив перевірку 

щодо киянина, який був затриманий за поширення психотропної речо-

вини – амфітаміну. За грошову винагороду правоохоронець обрав за-

триманому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і порушив 

щодо нього кримінальну справу за менш тяжкою статтею КК України 

(ч .1 ст. 309 КК України – незаконне зберігання психотропних речовин 

без мети збуту) .

Хабар міліціонер отримав у своєму робочому кабінеті від адвока-

та затриманого. Суд засудив міліціонера до 5 років позбавлення волі, 

також він позбавлений звання майора міліції».

http://ua.golos.ua/crime/12_09_17_v_kieve_sledovatel_i_advokat_poluchili_

po_5_let_za_vzyatochnichestvo

«Кримінальна справа за обвинуваченням начальника одного з відділів 

слідчого управління УМВС України в Полтавській області» 

(Інформаційне агентство «WallNews»)

«Начальник відділу слідчого управління УМВС України в Полтав-

ській області вимагав у директора комерційної фірми, яка здійснювала 

підприємницьку діяльність на території м. Кременчук, 15 тисяч дола-

рів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальнос-

ті. Не бажаючи давати хабар, підприємець звернувся до працівників 

внутрішньої безпеки міністерства внутрішніх справ, які оператив-

ним шляхом задокументували передачу частини обумовленої суми – 

3 тисяч доларів США. Під час обшуків, проведених слідчими прокурату-

ри Полтавської області, у квартирі майора міліції зазначені гроші були 

вилучені. Йому пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 368 КК України».

http://wallnews.info/news/2012/06/11/131519
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«У Херсонській області затримали міліціонера, який вимагав хабар у фі-

гурантів кримінальних справ» (Інтернет-видання «Новинар»)

«Старший лейтенант слідчого відділу Цюрупинського райвідділу 

міліції Херсонської області вимагав та отримував хабарі від місцевих 

жителів, які проходили в кримінальних справах як свідки, за незалучен-

ня їх до кримінальної відповідальності вже як підозрюваних. Приводом 

до затримання хабарника стало звернення в СБУ місцевого підприєм-

ця із заявою, що слідчий вимагає від нього одну тисячу доларів. У ході 

обшуку службового кабінету вилучено боргові розписки громадян, які 

проходили за матеріалами інших кримінальних справ».

http://novynar.com.ua/politics/206474

Надзвичайно поширені факти вимагання хабарів співробітниками 

підрозділів БНОН, які отримують грошову винагороду як за приховування 

виявлених фактів збуту та зберігання наркотиків, так і за інші дії, пов’язані 

з їх незаконним обігом.

«Міліціонер отримав хабар у сумі 12,5 тисяч доларів» 

(Інформаційне агентство «WallNews»)

«Прокуратурою Миколаївської області порушено кримінальну спра-

ву стосовно працівника УМВС України на Південній залізниці (станція Кре-

менчук) за фактом вимагання хабара. Працівник міліції був затриманий 

21.04.2012 у місті Вознесенську при виході з будинку громадянки К. При осо-

бистому обшуку затриманого вилучені гроші в сумі 12500 доларів США. В 

кінці березня поточного року мешканка м. Вознесенська К. звернулася до 

відділу внутрішньої безпеки ДВБ МВС України із заявою про вимагання в неї 

співробітником органів внутрішніх справ грошей в сумі 15 000 доларів США –

за невжиття заходів до притягнення її до кримінальної відповідальності 

за злочини в сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Стосовно за-

значеного працівника міліції була порушена кримінальна справа за вимаган-

ня службовою особою з використанням свого службового становища, що 

завдало значної шкоди потерпілому, зловживання владою та службовим 

становищем, вчинене працівником правоохоронного органу».

http://wallnews.info/news/2012/04/24/83012

«На Харківщині направлено до суду справу стосовно оперуповноваже-

них-хабарників» (Інформаційне агентство «WallNews»)

«Прокуратурою Харківської області закінчено досудове слідство 

у кримінальній справі стосовно двох оперуповноважених лінійного 
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відділу міліції УМВС України на Південній залізниці. Разом із приятель-

кою вони вимагали та отримували хабарі від громадян. При виявленні 

фактів скоєння громадянами злочинів, зокрема у сфері обігу наркотич-

них засобів та незаконного поводження зі зброєю, ці працівники міліції 

вимагали від останніх хабарі у розмірі понад тисячу доларів США. При 

цьому, у більшості випадків, самі грошей не брали, а вимагали переда-

вати їх через знайому. У ході розслідування викрито 5 фактів отри-

мання оперуповноваженими таких хабарів. Хабарникам у погонах об-

рано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм пред’явлено 

обвинувачення за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети 

збуту; незаконне поводження зі зброєю; одержання хабара працівни-

ком правоохоронного органу».

http://wallnews.info/news/2012/07/06/152080

«Виноградівські міліціонери записували суми хабарів на листках росли-

ни в райвідділі» (Інтернет-видання «Закарпаття-онлайн»)

«Міліціонери Виноградівського райвідділу Закарпатської облас-

ті вимагали від місцевого мешканця хабара у розмірі 2,5 тисячі доларів 

США за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності за 

зберігання наркотиків.

25 січня 2012 року співробітники СБУ затримали «на гарячому» 

одного з правоохоронців під час одержання ним усієї суми хабара в од-

ному з кафе міста. Порушено кримінальну справу за одержання хабара 

за попередньою змовою групи осіб. Як свідчать фото, представлені 

прес-центром СБУ, міліціонери обписали «доларовими» сумами навіть 

листки рослини в приміщенні райвідділу – американської агави».

http://zakarpattya.net.ua/News/92234--Vynohradivski-militsionery-zapysuvaly-

sumy-khabariv-na-lystkakh-roslyny-v-raividdili-FOTO

«У Житомирській області перед судом постануть 11 міліціонерів, які про-

вокували громадян на злочини з наркотиками, а потім їх шантажували» 

(Інтернет-видання «МАІР»)

«Слідчим відділом прокуратури Житомирської області завершено 

розслідування кримінальної справи стосовно звинувачення начальника 

відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Жито-

мирській області та його колишніх підлеглих. У кримінальній справі фі-

гурує 11 обвинувачуваних. Слідством встановлено 12 фактів злочинної 
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діяльності групи посадових осіб. Встановлено, що міліціонери провокува-

ли наркотично залежних осіб, на яких мали вплив, до вчинення злочинів 

у сфері незаконного обігу наркотиків. Після чого вимагали та отримували 

хабарі з осіб, стосовно яких здійснювалися провокації».

http://mair.in.ua/news/show/id/15701

«Міліціонер, який вимагав 3 тис. хабара за непритягнення, отримав 5 

років умовно» (Інтернет-видання «GalInfo»)

«В одному із сіл Пустомитівського району Львівської області 

міліціонер затримав місцевого мешканця начебто за підозрою в неза-

конному зберіганні наркотиків та вимагав 3 тис. доларів США за не-

притягнення його до кримінальної відповідальності. Співробітники 

СБУ затримали його «на гарячому» під час одержання другої частини 

хабара в розмірі 1,5 тис. доларів США. Суд визнав колишнього право-

охоронця винним в одержанні хабара, поєднаним із вимаганням хаба-

ра, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з 

випробувальним терміном 3 роки та з позбавленням права обіймати 

посади у правоохоронних органах протягом трьох років».

http://galinfo.com.ua/news/110653.html

«На Закарпатті СБУ затримали міліціонера, який вимагав 1000 доларів» 

(Інтернет-видання «Голос Карпат»)

«Співробітники СБУ на Закарпатті викрили факт вимагання 

й одержання хабара працівником Мукачівського міськвідділу міліції. 

Міліціонер вимагав одну тисячу доларів США від місцевого мешканця 

за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало-

гів. Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час 

одержання останньої частини хабара. За одержання хабара порушено 

кримінальну справу».

http://goloskarpat.info/blog/zakarpattya/12046.html

«Міліціонери збували наркотики та вимагали гроші» 

«Інернет-видання «Львівська газета»)

«Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну спра-

ву стосовно начальника, старшого оперуповноваженого й оперу-

повноваженого сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків 

Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області.
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Зазначені правоохоронці, зважаючи на службове становище, 

володіли відомостями про осіб, схильних до вживання наркотичних 

засобів. У лютому 2012 року, пригрозивши порушенням кримінальної 

справи під надуманим приводом, вони вимагали від колишнього нарко-

залежного шукати осіб, схильних до вживання наркотиків, для збуту 

їм наданих ними ж наркотичних засобів і психотропних речовин для 

подальшого їх затримання та вимагання від них грошових коштів за 

непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне при-

дбання та зберігання наркотичних засобів. Під час чергової реаліза-

ції психотропної і наркотичної речовини «борці» із незаконним обігом 

наркотиків були затримані, заборонені до обігу речовини та гроші, 

отримані за їх збут, вилучено».

http://gazeta.lviv.ua/news/2012/09/10/4826

Дільничні інспектори міліції вимагають та отримують хабарі пере-

важно за прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної спра-

ви та приховування матеріалів адміністративного провадження.

«Троє сумських міліціонерів отримали тюремні терміни за хабар» 

(Інтернет-видання «Коментарі»)

«Суд визнав винними в хабарництві колишнього першого заступ-

ника начальника Краснопільського райвідділу УМВС України в Сумській 

області, начальника сектора карного розшуку цього ж відділу, а та-

кож дільничного інспектора. Судом було встановлено, що міліціонери 

вимагали хабар у розмірі 5 тисяч гривень у жителя Краснопілля за ви-

несення постанови про скасування в порушенні щодо нього криміналь-

ної справи за заявою громадянки, якій він заподіяв тілесні ушкоджен-

ня. Під час отримання хабара міліціонери були затримані».

http://ua.comments.ua/life/183360-troie-sumskih-militsioneriv.html

«Порушено кримінальну справу щодо працівника міліції» 

(Інформаційне агентство «WallNews»)

«Прокуратурою Волинської області порушено кримінальну спра-

ву щодо дільничного інспектора одного з районних відділів УМВС Укра-

їни у Волинській області. Встановлено, що наприкінці червня-початку 

липня 2012 року правоохоронець отримав інформацію про вчинення 

жителем одного з сіл району незаконного продажу наркотичних засо-

бів і вирішив використати цю ситуацію на свою користь. Дільничний 

вступив у злочинну змову з п’ятьма своїми знайомими. Спільники орга-
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нізували закупку в цього громадянина наркотичної речовини невідомо-

го походження. У ході закупки вони інсценували затримання торгівця. 

При цьому назвались працівниками міліції, застосували прийоми руко-

пашного бою та наручники. Продовжуючи злочинні дії, дільничний ін-

спектор висунув затриманому вимогу передати йому грошові кошти 

в сумі 20 тис. доларів США за непорушення кримінальної справи про не-

законні зберігання та збут наркотичних засобів. 10 тис. доларів мілі-

ціонер отримав одразу ж та поділив їх поміж спільниками. За кілька днів 

правоохоронець отримав ще 3 тис. доларів. Триває досудове слідство».

http://wallnews.info/news/2012/10/09/215985

Співробітники Державтоінспекції вимагають та отримують хабарі 

переважно:

  за непритягнення громадян до адміністративної відповідальності у

 сфері забезпечення дорожнього руху;

  за здійснення дозвільних процедур, зокрема, за видачу дозволів на

 перевезення пасажирів тощо;

  за здійснення адміністративних процедур, зокрема, за зняття з об-

 ліку та постановку на облік транспортних засобів.

Міністр внутрішніх справ України закликав працівників ДАІ не ви-

магати від громадян хабарів та не сплачувати поборів своїм керівникам 

(http://www.ostro.org/general/proisshestviya/news/339557/), але, як свід-

чить сьогоденний стан справ, його вимоги залишилися без належної уваги.

«Хмельницькі ДАІшники вимагали від нетверезого водія 4 тисячі гри-

вень» (Інформаційне агентство «RegioNews»)

«У Хмельницькій області працівники ДАІ вимагали 4 тисячі грн 

від місцевого мешканця за непритягнення його до адміністратив-

ної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного 

сп’яніння. Зловмисники затримані після того, як отримали частину 

хабара в розмірі 2 тисячі грн. За отримання хабара стосовно міліціо-

нерів порушено кримінальну справу».

http://regionews.ua/node/28008

«У Львові звільнили двох працівників ДАІ, які вимагали у водія хабар у 3 

тисячі гривень» (Інтернет-видання «ZIK»)

«У Львові звільнили двох працівників ДАІ, які за непритягнення 

водія до адміністративної відповідальності за порушення Правил до-

рожнього руху вимагали від нього по 1500 гривень кожен. За вказаним 

Розділ 4. Дотримання права власності
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фактом щодо працівників ДАІ складено протоколи про адміністра-

тивне корупційне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-2 КУпАП.

У ході судового розгляду обидва правопорушники визнані винними. 

Крім звільнення, кожен із них заплатив штраф у розмірі 2550 гривень».

http://zik.ua/ua/news/2012/11/05/377414

«Кримський ДАІшник вимагав 100 тисяч грн хабара» 

(Інтернет-видання «UNN»)

«Інспектор ДАІ з Алушти вимагав 100 тис. грн хабара за непе-

решкоджання здійснення підприємницької діяльності на набережній 

курортного міста. Отримав 24 тис. грн, з якими був затриманий. 

Співробітник ДАІ знаходиться під вартою, Кримською прокуратурою 

слідство у справі закінчено».

http://www.unn.com.ua/uk/news/1032508-krimskiy-daishnik-vimagav-100-tis.-

grn%20habara

«ДАІшник у Львові вимагав хабара в португальського журналіста» 

(Інтернет-видання «Експрес»)

«Журналісти португальського видання “A Bola” стали жертвою 

вимагання з боку української міліції у Львові. Це сталося ввечері, коли 

кореспондент їхав до готелю після матчу Португалії з Данією. Журна-

ліст завершив роботу на “Арені-Львів” і поїхав до центру Львова по-

їсти. Оскільки рух у центрі міста був перекритий, то кореспондент 

взявся об’їжджати цю ділянку. Тоді його зупинили працівники ДАІ. Ін-

спектор оглянув документ на право оренди автомобіля й заговорив 

про потребу зробити тест на алкоголь у крові. “Тоді відійшов на два 

кроки назад й сказав: “Водка, водка!”, з натяком на те, що водій п’яний, 

– пише журналіст. – Він говорив українською, попри обізнаність із 

кількома дуже корисними словами англійською, і вказував на руку. Мені 

повідомив, що потрібен аналіз крові й почав казати: “Money, money”. 

Правоохоронець хотів 500 євро, але у кореспондентів було лише 160. 

Ще годину португальським журналістам довелось шукати гроші у 

банкоматах. Та відкупитися вдалося таки наявною у них готівкою».

http://www.expres.ua/news/2012/06/15/68231

«У Донецькій області ДАІшник за допомогою перекладача пояснив бель-

гійцеві, що вимагає у нього хабар» (Інтернет-видання «Новини»)

«Громадянин Бельгії за кермом представницького Mercedes 

під’їхав до розвилки перед постом ДПС у Мангуші (Донецька область), 
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і в зоні видимості міліціонерів повернув не з того ряду, порушивши 

правила дорожнього руху.

Після цього він був зупинений інспекторами ДАІ. Бельгієць свою про-

вину заперечувати не став. Інспектор наполягав, що штраф треба пла-

тити на місці, і зажадав 1500 гривень, незважаючи на те, що офіційно 

максимальний штраф становить 340 гривень. При цьому іноземець не міг 

зрозуміти, що ж хоче від нього міліціонер. На сказану російською мовою 

фразу “давай тисячу п’ятсот!” і вивчену в ході спецкурсів до Євро-2012 ан-

глійською “no problеm” бельгієць лише посміхався і кивав у відповідь. Через 

півгодини в розмову втрутилась перекладачка, яка супроводжувала бель-

гійця. Вона пояснила мандрівникові, що “тут так прийнято – платиш 

більше повз касу і лише тоді настає no problеm”. При цьому бельгієць спро-

бував згадати про права людини, погрожував звернутися в Інтерпол і по-

сольство, але інспектор ДАІ не реагував ніяк. Після отримання зазначеної 

суми, працівник ДАІ віддав бельгійцеві документи і відпустив. Від’їхавши 

від поста, бельгієць написав заяву в міліцію і прокуратуру. Незважаючи 

на те, що інспектор ДАІ не був затриманий безпосередньо при отриманні 

хабара, слідству прокуратури Першотравневого району вдалося зібрати 

достатньо доказів, які вказують на наявність ознак складу злочину».

http://news.bigmir.net/ukraine/441196

Співробітники Державної служби по боротьбі з економічною зло-

чинністю вимагають та отримують хабарі переважно

  за приховування матеріалів дослідчих перевірок суб’єктів господа-

 рювання;

  за нерозголошення компрометуючих фактів економічної діяльності;

  за непритягнення до кримінальної відповідальності за злочини, ско-

 єні у сфері економічної діяльності;

  за невжиття заходів реагування щодо виявлених під час проведення

 перевірок порушень;

  за непроведення перевірок діяльності суб’єктів господарювання;

  за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності;

  за повернення майна, вилученого в ході здійснення перевірок.

«На Хмельниччині міліціонери вимагали хабара» 

(Інтернет-видання «Газета Є»)

«Два оперуповноважені відділення спеціальної міліції УМВС 

України у Хмельницькій області вимагали від керівників приватного 
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підприємства матеріальну винагороду в розмірі 50 тис. грн за невтру-

чання у здійснення останніми підприємницької діяльності на об’єкті, 

де мали забезпечувати правопорядок. Працівники міліції після отри-

мання частини хабара в сумі 22 тис. грн затримані, предмет хабара 

вилучено за місцем служби та мешкання. Порушено кримінальну справу 

за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання 

хабара за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням».

http://ye.ua/news/news_9571.html

«Начальник сектора Державної служби по боротьбі з економіч-

ною злочинністю Сакського МВ ГУМВС в АР Крим та старший оперу-

повноважений цього підрозділу вимагали у підприємця хабар в сумі 30 

тисяч грн за непритягнення до відповідальності за незаконне занят-

тя підприємницькою діяльністю. Вони були затримані при одержанні 

половини цієї суми. Суд визнав працівників міліції винними в отриманні 

хабара та призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі».

Співробітники карного розшуку вимагають та отримують хабарі 

переважно за приховування матеріалів дослідчої перевірки та за повер-

нення майна, вилученого в ході проведення оперативно-розшукових за-

ходів і дослідчих перевірок.

«Справа оперуповноваженого міліціонера, який отримав хабар, уже в 

суді» (Інформаційна агенція «Букінфо»)

«Працюючи оперуповноваженим сектора карного розшуку од-

ного з райвідділів УМВС України в Чернівецькій області, затриманий 

вимагав та отримав хабар у сумі 4500 грн від чернівчанина за непри-

тягнення його до кримінальної відповідальності (виявив та вилучив у 

нього наркотичні засоби)».

http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=27488

«У Сімферополі стосовно оперуповноваженого кримінальної мі-

ліції в справах неповнолітніх складено адміністративний протокол 

за корупцію. Міліціонер мав намір отримати грошову винагороду від 

матері неповнолітнього за те, щоб її сина не притягували до кримі-

нальної відповідальності».

Співробітники підрозділів по боротьбі з організованою злочинніс-

тю вимагають та отримують хабарі практично у всіх вищевказаних сфе-

рах міліцейської діяльності, а також за невжиття заходів щодо припинення 

кримінального бізнесу.
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«Міліціонер вимагав хабара за те, що «замне» справу» 

(Інтернет-видання «20 хвилин»)

«Працівник УБОЗ УМВС України у Тернопільській області спільно 

з колишнім інспектором інспекції Держархбудконтролю в області у 

Тернопільській області вимагали та одержали від підприємця 12 000 

гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за 

допущені ним порушення у сфері містобудування. Після перевірки за-

яви приватного підприємця порушили кримінальну справу стосовно 

співробітника міліції».

http://20minut.ua/

Метастазами хабарництва пронизана вся міліцейська система і, з 

огляду на нинішній стан справ, її функціонування у існуючому вигляді без 

цього явища неможливе, що свідчить на користь радикальної реорганіза-

ції МВС шляхом тотальної люстрації.

Протиправні вилучення та неповернення вилученого майна в ре-

зультаті привласнення чи втрати – досить поширений вид порушення 

права власності в діяльності міліції. Цей вид порушення спричинений 

свідомим ігноруванням співробітниками міліції вимог нормативно-пра-

вових актів, які регламентують порядок здійснення кримінальних та ад-

міністративних процедур, а також вилучення, обліку і зберігання речових 

доказів. У переважній більшості наслідком такого ігнорування є позбав-

лення власності громадян та протиправне присвоєння співробітниками 

міліції цієї власності. Протиправні вилучення здійснюються, як правило, в 

ході перевірок суб’єктів господарювання, а також і в інших випадках при 

здійсненні міліцією оперативно-розшукових, слідчих, адміністративних та 

профілактичних дій.

«Слідчий крав із службового сейфа гроші, вилучені при обшуку»

«Заступник начальника відділу слідчого управління УМВС Укра-

їни в Черкаській області витратив на свої особисті потреби кошти 

в сумі 200 євро та 5 тисяч грн, які були вилучені під час обшуку й у 

якості доказу в кримінальній зберігалися в його службовому сейфі. 

В подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій та уникнення 

повернення цих грошей, надав своїй підлеглій для приєднання до ма-

теріалів кримінальної справи заздалегідь підроблені документи, серед 

яких була розписка від імені фіктивного племінника підозрюваної про 

отримання вилучених грошей».
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http://pozitciya.com.ua/7020-sledovatel-kral-iz-sluzhebnogo-sejfa-dengi-izy-

atye-pri-obyske.html

До основних чинників, що спричиняють протиправні вилучення та 

неповернення вилученого майна в результаті його привласнення чи втра-

ти співробітниками міліції слід віднести:

  системне ігнорування вимог законодавства, що регламентує підстави

 і порядок проведення особистого огляду та огляду речей, у ході яких

 може бути здійснене вилучення;

  системне ігнорування законодавства, яке регламентує порядок 

 вилучення речових доказів, зокрема, вилучення майна, що не стосу-

 ється справи;

  порушення законодавства, що регламентує проведення обшуку;

  системні порушення норм законодавства, що регламентує підстави

 та порядок перевірки суб’єкта господарювання, в ході якої можуть

 бути здійснені вилучення;

  неналежна професійна підготовка та низькі моральні якості співро-

 бітників міліції, які з метою власного збагачення привласнюють 

 вилучене майно;

  неналежний контроль з боку керівництва й наглядових органів за

 дотриманням законодавства в частині вилучення майна, його обліку

 та зберігання.

Фальсифікація матеріалів адміністративних проваджень, унаслідок 

яких громадяни в подальшому позбавляються власності у вигляді проти-

правного стягнення штрафів – це також один із системних видів порушен-

ня права власності в діяльності міліції. З метою створення уявного благо-

получчя в роботі та для штучного покращання показників своєї діяльності 

працівники міліції вдаються до службового підроблення та фальсифікації 

адміністративних протоколів, матеріалів дослідчих перевірок тощо.

У непоодиноких випадках розгляд підроблених адміністративних 

справ проводиться за відсутності громадян, щодо яких вони складені. За 

таких умов про своє притягнення до відповідальності «адміністративні 

правопорушники» мають можливість дізнатися лише після отримання по-

станови Державної виконавчої служби про відкриття виконавчого прова-

дження з метою примусового виконання накладеного стягнення.

Окремі громадяни, вважаючи неможливим поновлення поруше-

них таким чином прав, сплачують незаконно накладені на них штрафи, 
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інші, більш принципові, змушені звертатися з відповідними скаргами до 

підрозділів внутрішньої безпеки та прокуратури, тим самим зменшуючи 

кількість латентних службових злочинів подібного роду.

Недосконалість та непрозорість надання адміністративних послуг 

населенню також спричиняє системні порушення права власності в діяль-

ності органів внутрішніх справ. Незважаючи на численні публічні заяви 

керівництва української держави щодо необхідності боротьби з корупцією 

та запровадження зручної й прозорої системи надання адміністративних 

послуг населенню, суттєвих реформ у цій сфері у 2012 році не відбулось. 

Більш того, правоохоронні органи держави, зокрема органи та підрозділи 

Міністерства внутрішніх справ, які мають вести боротьбу зі зловживання-

ми у сфері надання адміністративних послуг, усе частіше стають об’єктом 

громадської уваги саме як суб’єкти вчинення цих зловживань, адже МВС 

надає громадянам велику кількість різноманітних платних послуг.

Суттєвою перешкодою на шляху реформ є і той факт, що сьогодні 

в Україні сфера надання адміністративних послуг населенню залиши-

лася поза межами законодавчого регулювання. Відповідно, не існує й 

законодавчого визначення самого терміну «адміністративна послуга», 

що, у свою чергу, й обумовлює існування значного спектра зловживань та 

маніпуляцій у цій сфері.

На сьогоднішній час основними документами, що регламентують 

надання адміністративних послуг населенню органами та підрозділами 

МВС є:

  Постанова КМУ від 04.06.2007 року № 795, яка затвердила 

 новий перелік платних послуг, що надаються підрозділами Мі-

 ністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби,

 а також встановила розмір плати за їх надання;

  Постанова КМУ від 26.10.20011 року № 1098, яка затвердила 

 Порядок надання платних послуг підрозділами Міністерства 

 внутрішніх справ та Державної міграційної служби.

Відповідно до Постанови КМУ від 04.06.2007 року № 795, усі види 

платних послуг, що надаються вищевказаними органами поділяються на 

дві групи: власне адміністративні послуги та інші послуги, які надаються 

згідно з основною діяльністю. Проте навіть попередній аналіз переліку 

наведених послуг дає підстави стверджувати, що їх поділ на дві групи є 

штучним, адже досить важко визначити ознаки, за якими певні послуги 
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були віднесені до тієї чи іншої групи. Такий розподіл платних послуг має 

лише одну мету, а саме: формальне зменшення кількості адміністративних 

послуг шляхом їх маскування під виглядом так званих «інших послуг».

Новий перелік послуг був затверджений саме в тій редакції, яка була 

запропонована МВС без будь-якого обговорення з громадськістю. Сьогод-

ні керівництво МВС стверджує, що вищезгадана Постанова КМУ суттєво 

зменшила як кількість, так і вартість платних послуг. Проте порівняльний 

аналіз старого та нового переліків платних послуг дає підстави впевнено 

стверджувати, що така інформація є неправдивою та може розцінюватися 

як спроба ввести в оману як громадськість, так і керівництво держави.

Будь-якого зниження вартості послуг не лише не відбулося, а й на-

впаки, вартість переважної більшості послуг була суттєво збільшена. Так, 

наприклад, вартість реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів ста-

новила 12 грн, а в новому переліку вона зросла до 190 грн 15 коп. Видача 

дозволу на придбання зброї для юридичних осіб коштувала 81 грн, після 

«зменшення вартості» стала коштувати 270 грн. Оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон коштувало 10 грн 28 коп., 

після ж «зменшення вартості» громадяни повинні сплачувати вже 87 

грн 15 коп. Крім того, треба мати на увазі, що в зазначеній постанові КМУ 

нові ціни на платні послуги наведено без урахування податку на додану 

вартість та вартості бланкової продукції. Новим переліком також передба-

чені обов’язкові платні послуги, які в попередньому переліку були взагалі 

відсутні.

Номерна кількість послуг у новому переліку дійсно зменшилася, але 

це зменшення відбулося шляхом групування декількох послуг за одним 

номером, а також у результаті інших маніпуляцій. Детальне ознайомлення 

з новим переліком послуг свідчить, що загальна їх кількість становить 401 

одиницю, а не 45, як намагаються стверджувати посадовці МВС. При цьо-

му дуже часто ці послуги спрямовані не на забезпечення потреб населен-

ня, а на стягнення з громадян непомірних та необґрунтованих платежів за 

подолання перепон, штучно створених самим же МВС.

Віднесення ж певних видів діяльності органів внутрішніх справ до 

платних послуг взагалі викликає, щонайменше, подив, адже складається 

вражання, що міліція намагається комерціалізувати виконання певних 

функцій боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку, незва-

жаючи на те, що виконання таких функцій покладається на правоохоронні 
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органи Законом України «Про міліцію» і має бути безкоштовним. Так, на-

приклад, пропонується справляти плату за «огляд місця проведення ма-

сових заходів на вибухонебезпеку». При цьому взагалі не зрозуміло, хто 

саме має оплачувати цю послугу, і чи не буде відсутність плати за послугу 

розглядатися як можлива підстава для заборони проведення того чи іншо-

го мирного заходу взагалі?

На необхідність термінового перегляду переліку всіх видів послуг, 

що надаються підрозділами МВС, неодноразово вказував і Президент 

України Віктор Янукович, зокрема під час засідання керуючої ради коміте-

ту з економічних реформ (http://mignews.com.ua/ru/articles/66633.html). 

При цьому він підкреслив, що питання дерегуляції є, фактично, питанням 

боротьби із корупцією, назвав недопустимою ситуацію, коли вартість 

окремих послуг, що надаються органами та підрозділами МВС протягом 

декількох хвилин, сягає половини місячної заробітної плати лікаря чи вчи-

теля, а вартість переоформлення документів під час продажу автомобі-

ля чи заміни технічного паспорта взагалі, зі слів Президента, виходить за 

межі здорового глузду.

Попереднє вивчення існуючих у теперішній час механізмів надан-

ня громадянам послуг відповідними підрозділами МВС та Державної 

міграційної служби, яка опосередковано підпорядкована МВС, дає під-

стави стверджувати, що недосконалість чинної редакції Порядку надання 

платних послуг цими підрозділами, затвердженого Постановою КМУ від 

26.10.20011 року № 1098, також призводить до низки проблем, з якими 

стикаються громадяни.

До таких, зокрема, слід віднести:

  вимагання у громадян для отримання послуги додаткових доку-

ментів, надання яких не передбачено нормативними актами (ксероко-

пії паспорта, довідки про відсутність судимості, засвідченої нотаріально 

ксерокопії паспортного документа тощо). Наприклад, для одержання ад-

міністративної послуги з оформлення й видачі запрошення юридичним 

особам для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям 

та особам без громадянства, посадові особи часто вимагають надання 

ксерокопії паспортного документа керівника установи чи організації, яка 

запрошує іноземця, незважаючи на те, що, відповідно до нормативних 

актів, паспорт має лише пред’являтися і, після прийняття документів для 

оформлення запрошення, повертатися власникові.
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  примушування одержувача адміністративних послуг до підготовки 

документів, які повинні оформлювати посадові особи органу, що надає 

послуги. Наприклад, для одержання послуги з видачі довідки третім осо-

бам про реєстрацію місця проживання чи перебування фізичної особи, 

посадовці вимагають від одержувача послуги пред’явлення письмової 

згоди від цієї особи про надання такої інформації, незважаючи на те, 

що відповідно до нормативних документів, за отриманням даної згоди 

зобов’язаний звертатись територіальний підрозділ Державної міграційної 

служби;

  надання недостовірної інформації щодо надання послуг. Так, на 

офіційному веб сайті ДМС (http://www.dmsu.gov.ua/uk/perelik-poslug.

html) перелік платних послуг неповний;

  відсутність об’єктивної інформації щодо всіх платежів, які має 

здійснити громадянин при зверненні за тією чи іншою послугою. Так, 

згідно з Переліком, оформлення та видача паспорта громадянина Укра-

їни для виїзду за кордон коштує 87 грн 15 коп. Але, фактично, це лише та 

сума, яка вважається безпосередньо послугою ДМС, а для отримання цьо-

го документа у 2012 році громадянам необхідно було сплатити: послуги 

ДМС – 87,15 грн; вартість бланка паспорта (ціноутворення від громадяни-

на приховується) – 120 грн; державне мито – 170 грн; неіснуючі послуги 

ДП «Документ» – 30 грн; непотрібні послуги ДП «Інформ-Ресурси» (нібито 

за перевірку на судимість) – 85 грн; нічим не передбачений страховий по-

ліс – 100 грн;

  незабезпечення інформування громадян про встановлений за-

конодавством порядок і терміни одержання адміністративних послуг – 

ігноруються вимоги про розміщення в місцях надання послуг (територі-

альні органи й підрозділи ДМС) відповідних інформаційних стендів із ви-

черпною інформацією щодо порядку надання таких послуг, переліку необ-

хідних для цього документів та їх зразків, умови оплати адміністративних 

послуг та реквізитів для її здійснення, місця знаходження найближчих 

банків;

  недотримання визначеного порядку інформування громадян про 

надану адміністративну послугу або мотивовану відмову в її наданні – 

вимоги щодо обов’язкового направлення громадянам поштою відповід-

ного письмового повідомлення про надану послугу або мотивовану від-

мову в її наданні дуже часто не виконується;
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  відсутність у Порядку визначення строків надання послуг. Такі стро-

ки нормативно визначені лише щодо деяких послуг, які надаються ДМС. 

Водночас пункт 5 Порядку передбачає збільшення плати на 100 відсотків у 

разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги 

та можливості підрозділів МВС або ДМС надати послугу в строк до 10 днів;

  порушення термінів надання громадянам адміністративних послуг 

та їх примушування до сплачування подвійної вартості послуги з ураху-

ванням терміновості її надання без наявності в одержувача послуги та-

кої потреби. Наприклад, у березні 2012 року в багатьох областях паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон у визначений 30-денний термін 

громадянам не оформляли, мотивуючи це обмеженою кількістю бланків та-

ких паспортів. Разом з цим, посадові особи Державної міграційної служби 

рекомендували громадянам звертатися із заявами про термінове (протягом 

10 днів) оформлення паспорта для виїзду за кордон, яке здійснюється за 

подвійну оплату і саме за таких умов гарантували оформлення паспорта;

  незабезпечення прозорості діяльності дочірніх підприємств МВС 

України «Ресурси-Документ» та «Інформ-Ресурси», що надають відвідува-

чам не адміністративні, а супутні платні послуги добровільного характеру, 

які можуть додатково надаватися громадянам виключно за їх бажанням 

(як правило, це консультаційна допомога з питань підготовки необхідних 

документів або їх розгляд у прискореному порядку). Незважаючи на те, що 

на практиці подібні послуги громадянам, як правило, взагалі не надають-

ся (передусім через відсутність у останніх потреби в їх отриманні), співро-

бітники МВС та ДМС всіляко спонукають і примушують відвідувачів до про-

ведення оплати за послуги міліцейських підприємств «Ресурси-Документ» 

та «Інформ-Ресурси». Слід зазначити, що розмір сплати за користування 

послугами зазначених підприємств у багатьох випадках або значно пере-

вищує суму обов’язкового платежу, або плата береться за послугу, яка, у 

відповідності до державних нормативно-правових актів, взагалі має бути 

безкоштовною. Наприклад, вклеювання фотокартки особи до паспорта 

громадянина України по досягненню 25 або 45-річного віку має здійсню-

ватися безкоштовно, проте в підрозділах Державної міграційної служби 

громадян примушують сплачувати певні кошти на рахунок міліцейського 

підприємства «Ресурси-Документ» нібито за консультацію щодо порядку 

оформлення необхідних для вклеювання фотокартки документів. Подібна 

ситуація має місце і з оформленням довідки про відсутність чи наявність 
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у особи судимості на території України – вказана послуга є безкоштовною, 

проте працівники підрозділів ДМС і МВС України наполегливо рекомен-

дували громадянам оплатити консультаційні послуги міліцейського під-

приємства «Інформ-Ресурси», а інакше оформлення довідки в міліції буде 

тривати понад місяць. В окремих випадках дочірні підприємства МВС, під 

виглядом надання послуг, здійснювали продаж громадянам бланків, які 

мають видаватися безкоштовно;

  нав’язування громадянам під виглядом послуг, що надаються МВС 

та Державною міграційною службою, послуг суб’єктів здійснення під-

приємницької діяльності. Так, зафіксовані непоодинокі випадки, коли по-

садові особи ДМС повідомляли громадянам, що однією з умов отримання 

ними паспорта для виїзду за кордон, є придбання полісу медичного стра-

хування, в результаті чого громадяни були вимушені купувати ці поліси 

у страхових фірм, перелік яких був рекомендований МВС України. Ана-

логічний порядок свого часу був установлений МВС і при наданні послуг, 

пов’язаних з отриманням дозволу на в’їзд і перебування в Україні інозем-

них громадян – від особи, яка зверталася із клопотанням про оформлен-

ня запрошення іноземця в Україну або про продовження йому терміну 

перебування на території країни, вимагали придбати у визначених МВС 

страхових фірмах та компаніях страховий поліс на випадок, якщо інозе-

мець буде примусово видворятись із України;

  обмеження доступу громадян до інформації щодо ціноутворення 

послуг. Так, пунктом 4 Порядку надання платних послуг, затвердженого 

Постановою КМУ від 26.10.20011 року № 1098, передбачено, що в разі 

надання послуги, яка передбачає видачу бланка або номерного знака, 

розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов’язаних 

із придбанням відповідної продукції. Проте, яким чином і наскільки точно 

підраховується розмір таких витрат суспільству невідомо, оскільки поді-

бна інформація не оприлюднюється, що викликає в громадян обґрунтова-

ні підозри щодо можливого умисного завищення зацікавленими установа-

ми та суб’єктами підприємницької діяльності розміру своїх витрат.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки щодо стану дотримання права власності в діяль-

ності ОВС протягом 2012 року, варто підкреслити, що ті причини та умови, 
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які породжують порушенням прав людини в цій сфері, з року в рік залиша-

ються незмінними, незважаючи на те, що без їх усунення досягнути змін 

на краще неможливо.

Один із головних чинників порушення права на власність – недо-

сконала система фінансування міліції. Позбавлені належного державно-

го забезпечення, правоохоронні органи змушені створювати спеціальні 

фонди та забезпечувати виконання планів власних надходжень за рахунок 

позбавлення громадян власності.

Благодійна допомога, яка є складовою спеціального фонду, отриму-

ється міліцією всупереч діючому законодавству.

Використання коштів, отриманих Міністерством із загального та 

спеціального фондів, вкрай неефективне. Бездумне марнотратство поро-

джує нові потреби в коштах, що задовольняються переважно за рахунок 

громадян.

Виконання позитивного обов’язку держави щодо захисту власності 

від злочинних посягань перебуває на незадовільному рівні. Розслідуван-

ня майнових злочинів здійснюється непрофесійно, крім того, ці злочини 

масово приховуються від обліку, що призводить до викривлення офіцій-

ної статистики, латентності майнової злочинності та суттєвого зростання 

кількості потерпілих. Реагування на заяви й повідомлення про порушення 

права власності, що вчиняються працівниками міліції, вже традиційно для 

органів внутрішніх справ є незадовільним через відсутність ефективного 

механізму розслідування міліцейських злочинів.

Скоєння співробітниками міліції майнових злочинів загальнокри-

мінальної спрямованості – поширене та чи не найнебезпечніше для сус-

пільства явище. Протягом року з метою заволодіння власністю громадян 

міліціонерами вчинялися:

  вбивства з метою заволодіння майном потерпілих;

  катування людей з метою заволодіння їхнім майном та коштами;

  розбої;

  грабежі;

  вимагання;

  шахрайство;

  крадіжки.

Мали місце непоодинокі випадки штучного створення умов з метою 

позбавлення власності громадян.

Розділ 4. Дотримання права власності
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Найбільш поширений, притаманний практично всім підрозділам мі-

ліції вид позбавлення власності громадян, – це хабарництво, форми та ме-

тоди вчинення якого у правоохоронній системі надзвичайно різноманітні.

Поширеним у діяльності міліції є і такий вид порушення права влас-

ності, як незаконне вилучення та неповернення вилученого майна в ре-

зультаті привласнення чи втрати.

Фальсифікації матеріалів адміністративних проваджень, унаслідок 

яких громадяни в подальшому позбавляються власності у вигляді проти-

правного стягнення штрафів, – це також один із системних видів порушен-

ня права власності в діяльності міліції.

Свідоме підтримування державою існування недосконалої та не-

прозорої системи надання міліцією адміністративних послуг населенню 

також призводить до численних порушень права власності українців у всіх 

регіонах країни.
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РОЗДІЛ 5. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ МВС. 

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Й ЗАКОННОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Телічкін І.О.

Стан дотримання прав і свобод громадян у будь-якій державі пере-

буває у прямій залежності від рівня дотримання прав самих співробітників 

правоохоронних органів, на яких покладається відповідальність за забез-

печення законності в країні. Державний службовець, права якого порушу-

ються, як правило, не вважає за необхідне не тільки сумлінно ставитися 

до виконання своїх обов’язків, а й неухильно дотримуватися прав інших 

людей у своїй повсякденній діяльності, тим більше коли така діяльність 

пов’язана із законодавчою можливістю обмеження прав і свобод людини.

Ефективно, без порушень законності та часто з ризиком для свого 

життя виконувати завдання щодо розкриття злочинів або забезпечення 

громадського порядку, здатний лише міліціонер, який упевнений у своїй 

соціально-правовій захищеності. Зневажливе ставлення керівників орга-

нів й підрозділів внутрішніх справ до дотримання прав і свобод своїх під-

леглих, у сою чергу негативно впливає на рівень та масштаби поширеності 

порушень прав громадян правоохоронцями.

Очільники міліцейського відомства неодноразово висловлювали 

своє занепокоєння й невдоволення рівнем зарплати особового складу ор-

ганів внутрішні справ, публічно проголошуючи тезу «Голодний міліціонер 

є загрозою для суспільства».

Утім, обмежуючись подібними деклараціями про незадовільний 

стан матеріального добробуту правоохоронців, існування, а в умовах 

економічної кризи й певне загострення проблеми відвертого ігноруван-

ня інших конституційних прав рядових міліціонерів, керівництвом МВС 

не афішується і не деталізується. Подібна політика замовчування фактів 

порушення прав рядових співробітників та відмови від вжиття невідклад-

них і ефективних заходів стосовно відновлення цих прав, стала одним із 

чинників очевидної деградації правоохоронної системи, де поняття «пра-

ва працівників органів внутрішніх справ» має, скоріше, абстрактний, ніж 

прикладний характер.
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Існування так званої «відомчої корупції», коли начальник вимагає 

гроші від підлеглого, приниження людської гідності, спроби поліпшити 

показники службової діяльності за рахунок масових порушень трудових, 

майнових та інших прав персоналу стали звичним явищем у повсякденній 

роботі української міліції.

Із звернень, розміщених у блогу Міністра внутрішніх справ

«Ми, співробітники ДАІ, звертаємось до Вас з відкритим лис-

том, бо вже немає сил терпіти знущання та вимагання хабарів на-

чальником відділення РЕР ДАІ з обслуговування м. Кіровограда та Кіро-

воградського району при УМВС України в Кіровоградській області, яким 

створено постійно діючу корупційну схему.

Ще у 2005 році він скупив усі приміщення, що знаходились біля 

будівлі МРЕВ, на членів своєї родини. Так, 11 лютого 2005 року він 

придбав на племінницю нежитлову будівлю, розташовану в місті Кі-

ровоград, що по документах значиться як кафе, а у 2008 році зареє-

стрував свою дружину як фізичну особу, що здійснює підприємницьку 

діяльність, пов’язану з реалізацією транспортних засобів, які підля-

гають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ. Незрозумі-

лим є питання, як у приміщенні кафе загальною площею 42,6 кв. м 

розмістився автосалон та як, за таких умов, Департаментом ДАІ 

неодноразово надавалось погодження на здійснення такої «підпри-

ємницької діяльності».

Також у даному приміщенні знаходиться каса банку та страхо-

ва компанія. Банк сплачує нашому начальникові 0,01 % від платежів, 

а страхова контора працює на умовах 30% з обороту.

Під час реєстрації автомобіля працівники відділення РЕР ДАІ з 

обслуговування м. Кіровограда та Кіровоградського району при УМВС 

України в Кіровоградській області вимушені зустрічати «клієнта», 

проводжати його до каси банку, розповідати про те, де краще при-

дбати страховку та виписувати довідку – рахунок.

Уся фінансово-господарська діяльність, фактично, здійснюється 

працівниками відділення РЕР ДАІ, оскільки на дружину нашого керівни-

ка – ФОП не зареєстровано жодного працюючого. Працівниками відді-

лення РЕР ДАІ видано довідок-рахунків у кількості: листопад 2011 р. –

101, грудень 2011 р. – 99, лютий 2012 р. – 98, березень 2012 р. – 103, 

квітень 2012 р. – 127. Загалом за п’ять місяців працівниками відділен-
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Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС

ня РЕР ДАІ видано 528 довідок-рахунків, завдяки чому міліцейським на-

чальником отримано 580 800 грн.

Незаконне сприяння начальником відділення РЕР господарській 

діяльності своєї дружини дає змогу на безтурботне існування його 

родини».

«Дозвольте до Вас звернутися, тому що в Івано-Франківську 

немає до кого звернутися. Ми, група начальників ВДАІ та працівники 

ДПС, хочемо просити Вас про допомогу. Ми не підлі, ніколи нікого не 

продавали, але це вже край, що твориться в нашій області. Начальник 

УДАІ УМВС та заступник начальника УМВС витворяють таке, що нам 

уже треба брати кредит у банку, щоб задовольнити їхні забаганки.

Ми вже звертались до пана Могильова та начальника Внутрішньої 

безпеки, але, мабуть, запізно або ж нашу скаргу ніхто й не розглядав.

Повірте, ми просто вимушені звертатись анонімно, бо всіх ви-

женуть з роботи. Як можна працювати для людей, для водіїв, боро-

тись з ДТП, коли всіх нас виганяють на дорогу, щоби заробляти гроші, 

оскільки існує щотижнева звітність по грошах: відділення ДАІ в райо-

нах залежно від кількості працівників зобов’язані здати від 3 до 8 ти-

сяч гривень; стройові підрозділи ДПС в тиждень по 2 тисячі $.

Скажіть, будь ласка, пане міністр, як же ж нам вижити? 

Ми на дорозі як рекетири. Як тільки Ви приступили до виконання 

обов’язків, наш начальник зібрав весь особовий склад і повідомив, що 

Вас добре знає, і все буде добре, буде працювати, доки захоче, й від-

разу поїхав відпочивати зі своїм сімейством в Ізраїль. Для цього ми 

зібрали 10 тисяч $.

А літом була поїздка в Грецію. Як тільки приїхав з Ізраїлю, то 

зібрав з нас 150 тисяч $ ніби для вас. Ми цьому не віримо, тому що 

його добре знаємо. Мало того, він усе будує для себе. Одну дачу по-

будував, поруч будує іншу – нібито братові. Другий особняк будує в 

м. Яремчі, ще один – у м. Чернівцях, а крім того є ще й квартира в м. 

Івано-Франківську.

Так, в нього ж 4 дітей, тому йому все потрібно. А всі будмате-

ріали та автотранспорт ми оплачуємо самі. За наші ж гроші купив 

2 автомобілі (Мітцубіші та Фольксваген – загальною вартістю 130 

тисяч $). Заступник начальника УМВС всіх «пресує» і звільняє з роботи, 

а начальник УДАІ на другий день за гроші поновляє на службі.
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Наш начальник УДАІ може робити все що захоче: заступники на-

чальника УМВС – його товариші, а начальник УМВС – кум. Тоді скажіть, 

будь ласка, що робити нам? Наші сім’ї скоро виженуть нас із дому, 

люди плюють нам у спину, звідки візьметься довіра – кругом тільки 

прес та гроші.

Якщо можете, п. Міністр, то допоможіть щось зробити, тому що 

скоро буде біда. Ми на вас надіємося і віримо Вам, тому що читали ваше 

звернення в пресі. Адже скоро вибори, і ми справді хочемо вірити в тепе-

рішню владу. Але тільки не вірте місцевим контролюючим органам.

З повагою колектив УДАІ в Івано-Франківській області.

P.S. Якщо не вірите нам, заїдьте в будь-яке відділення ДАІ , Вам 

будь-який інспектор скаже це саме».

«Шановний пане Міністр! Звертаються до вас працівники па-

трульної служби міста Львова з проханням вжити заходів до коман-

дира батальйону патрульної служби, який систематично зловживає 

службовим становищем, знущається над підлеглими, перед строєм 

виражається нецензурними словами, безпідставно наказує людей – 

ріже відсотки для економії коштів на зарплату (покарано за серпень 

місяць приблизно 70 осіб), збільшив робочі години, які не оплачуються 

(працюємо по 17-18 годин, а пишеться 12 годин).

Люди за 2 доби сплять дві-три години, кожного дня вимагається 

затримання, ображає нашу людську гідність, а якщо комусь не подо-

бається, – вимагає писати рапорт на звільнення.

Розводи проводить, не виходячи з кабінету, куди черговий за-

прошує всіх і де розмова починається з нецензурної лайки у наш бік. 

З його слів, 1600 грн зарплати для працівників забагато, але в кожно-

го є родина та необхідність сплачувати за комунальні послуги.

Кожного дня вишукує причини для покарання з метою зняття 

процентів із зарплати. Здаємо зміну 2,5 години та знову заступаємо 

на другі сутки, де все продовжується те саме.

Зверніть увагу на бухгалтерію, яка недораховує гроші по вказів-

ці командира БПС, кожного місяця зарплати різні. Безпідставно про-

водять кадрові та атестаційні комісії, де карають працівників міліції 

доганами та зняттям грошей від одного до трьох місяців!

Просимо Вас віднестися до нас з порозумінням, та прийняти рішення».

«З приходом нового керівника ДАІ Києва стан у колективі став 
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украй критичним. Новий начальник за півтора роки за засоби, що збира-

ються з підлеглих, купив собі дві квартири в Києві – одна знаходиться

в елітному районі навпроти УДАІ, друга – в Дарницькому районі. 

Ремонти в квартирах зроблені за рахунок хабарів, що вимагаються від 

працівників ДАІ. Організував роботу так, щоб кожну п’ятницю йому 

начальники ВРЕР здавали по $2 тисячі. Продаж номерних знаків на ав-

томобілі «крутих» проводиться тільки по його вказівці за окремі суми 

від $200 до $1 тисячі. Номерні знаки, у тому числі і вживані, також є 

предметами торгу. Останній приклад: державні номерні знаки серії 

0500-0099 ВР, 0600-0099 ВР були продані, і кожен номерний знак ко-

штував від $1 тисячі до $2 тисяч за пару.

Усі посади при реорганізації ВРЕР були продані: звичайний фахі-

вець – $5 тисяч, начальник ВРЕР – $30 тисяч. Бензин автогосподар-

ства начальник вилучає для свого автомобіля і ділиться ним зі своїми 

помічниками. Інспектори ДАІ всіх підрозділів виїжджають на службу 

без бензину і перше, що вони повинні зробити – заправити службове 

авто за свій рахунок».

«Блог Міністра внутрішніх справ – «стіна плачу» для рядових співробіт-

ників» (веб-сайт Асоціації УМДПЛ)

«Звертається до Вас патрульна служба районних відділів 

Вінницької області, представники якої на період проведення ЄВРО-

2012 були відряджені в батальйон патрульної служби міста Вінниця 

за власні кошти. Керівництво райвідділів не забезпечило нас необ-

хідними грошима – нам пояснили, що кошти на нас не виділялись. 

З 04.06.2012 по 10.07.2012 року ми знову будемо відряджені до Вінниці 

і знову без коштів на проживання та харчування. Питання – як нам 

прожити період проведення Євро-2012?

Також керівництвом районних відділів Вінницької області порушу-

ється графік роботи патрульних, а саме нам не надаються вихідні дні.

Просимо Вас допомогти в вирішені цих питань!».

«Шановний пане Міністре! Слідчий, який пропрацював 5 років 

у слідстві, маючи лише вихідні після добових чергувань, маючи лише 

1 відпустку на 2 роки і то в якій змушували розслідувати справи, 

тепер змушений піти з міліції, як «неугодний». І це тільки тому, що 

він не захотів рухати справу проти людини, яка заборгувала деяку 

суму начальникові райвідділу. Слідчий написав рапорт про те, що він 

Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС
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відмовляється рухати справу по матеріалах, у яких немає жодних під-

став для її порушення. Начальник зробив простіше, він сказав, що 

слідчий просто взяв хабар і тому не хоче рухати справу. Я вас прошу – 

проведіть нормальну перевірку в Світловодському РВ Кіровоградської 

області, копніть поглибше. Хай це буде не звичайний приїзд з перевір-

кою на тиждень на шашлички і поїздки на яхтах.

Міліція занепадає, як орган виконавчої влади, народ її не пова-

жає, начальство принижує, чи можна мати надію на гідну діяльність? 

Слідчі і так уходять, втрачати немає чого… З дитинства хотів у 

міліції працювати, а взнав, – яке все воно гниле, – зрозумів, що живу в 

країні без майбутнього».

«Віталіє Юрійовичу! Хочемо повідомити Вас про непросту ситу-

ацію, що склалася з начальником управління ДАІ у Волинській області. 

Через надмірну розкіш та посилення корупції небезпідставні чутки по-

ширюються не тільки серед працівників ДАІ, а й серед звичайних лучан.

Перше, що кидається в очі, – це зовсім недешевий автомобіль 

марки Mercedes-Benz GL 450, з не менш «скромним» державним номе-

ром (ВС3333ВВ). Всі чудово розуміють, скільки коштує такий автомо-

біль та його обслуговування і що зарплата начальника ДАІ занадто 

мала для такого транспортного засобу.

Не менш кричущим та помітним для пересічного автомобіліста 

стала й так звана «такса» за номерні знаки, ціна на які становить не 

менше 1000 грн.

Не кращі настрої й серед працівників міліції у Волинській об-

ласті. Людей обурює багато речей, починаючи від таких «дрібниць», 

як ремонт приміщення обласного ДАІ за незрозуміло чий кошт. Та це 

дрібниці проти того свавілля, що чинить начальник ДАІ зі своїми під-

леглими, людина не гребує нічим, вчиняє безпідставні атестації, міняє 

графік роботи МРЕВ (1 вихідний), а посади в МРЕВ та ОРЕВ просто про-

даються (доторгувались уже до того, що в штаті вже є засуджені).

Маємо велику надію на Ваше особисте втручання та проведення пере-

вірки. Заради нормалізації ситуації, що склалась навколо Волинського ДАІ».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1338796077

«На Сумщині «Беркут» поскаржився на свого командира – корупціоне-

ра» (Інтернет-видання «Коментарі»)

«Бійці Сумського спецпідрозділу «Беркут» звинувачують свого ко-
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мандира в корупції, хабарництві і репресіях. Коли половина особового

складу заявила про щомісячні «побори» в колективному зверненні, під 

яким підписалися 30 осіб, керівництво створило їм нестерпні умови 

служби й погрожує звільненням, повідомляє «ТСН».

За новими правилами, 150 гривень щомісяця з кожного сумські 

«беркутівці» віддавали своєму командирові після підвищення зарплат-

ні. Це тривало майже рік, допоки весь особовий склад не збурився.

Співробітник Сумського спецпідрозділу «Беркут» розповідає, як 

це відбувалося. «Хто здавав по 150 гривень, тому давали повну зарп-

лату, а хто відмовлявся здавати гроші, з того вичитували з зарплати 

від 600 то 1000 гривень. Цю суму здавав весь підрозділ в кількості 57 

чоловік», – говорять бійці.

«Беркутівці» переконують, що розголосу не хотіли, тому спер-

шу вирішили розповісти про «побори» керівникові обласної міліції, 

утім, кажуть, результат виявився неочікуваним.

«Нас прийшло не менше 30 людей, ми зайшли до начальника управ-

ління, він сказав, що в цих питаннях розбереться. Після цього до нас при-

їхала перевірка, але не за побори грошей, а по профпідготовці, і після 

цього нам «повісили» 41 догану, і одним наказом покарали 41 людину», –

розповідає «беркутівець».

Нині командир, якого підлеглі звинувачують у поборах, у відпуст-

ці. Замість нього конфлікт коментують у міліції. Назвати винних не 

готові, але запевняють, що зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.

Проте, доки тривала перевірка, у лавах спецпідрозділу розпоча-

лись утиски та залякування найактивніших бунтарів, розповідають 

бійці. Це змусило їх звернутися до прокуратури. «Коли міліціонер ви-

магає гроші – це вже не міліціонер, а корупціонер. Найбільше обурює в 

цій ситуації те, що прикривають одну людину, а страждають більше 

30 сержантів», – розповідає «беркутівець» на умовах анонімності».

http://ua.comments.ua/life/181907-na-sumshchini-berkut-poskarzhivsya.html

«У Марганці міліціонери розповіли про підполковника, який вимагає ха-

барів» (телеканал «1 плюс 1»)

«Багато міліціонерів стали бунтувати через корупцію у власних 

лавах: вони вже не бояться на камеру говорити про те, що просуну-

тися вгору по службових сходах можна не завдяки боротьбі зі злочин-

цями, а, навпаки, «фришуючи» їх.
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«Я закінчив інститут МВС. Навесні 2010 року отримав диплом 

спеціаліста. Я відмовлявся платити гроші заступникові начальни-

ка по роботі з персоналом, підполковникові В. за те, щоб отримати 

звання й офіцерську посаду», – заявив інспектор патрульної служби 

Марганецького УВС Микола Ташенов. Він так і не отримав звання офі-

цера, хоча погони лейтенанта вручають разом із дипломом.

Як розповів журналістам голова профспілки атестованих пра-

цівників МВС Микола Кріпак, він також не задоволений діями цього 

підполковника. «У мене була можливість перейти в дитячу кімнату 

міліції з дільничних. До мене підійшов В. і сказав: “ З тебе 50 тисяч”. 

Я дав йому ці гроші. Мене ніхто не переводить. Я підходжу до В. “Як 

же так”, – кажу. Він каже: “Ти принеси ще пару товстолобиків, і ми 

вирішимо питання”. Я приніс йому пару товстолобиків. Він узяв їх. 

В результаті минуло ще два тижні, і він сказав: “Вибач, на місце взяли 

іншу людину”», – розповів Кріпак.

Тим часом, працівники марганецької міліції надали журналістам 

відео, на яких підполковник, про якого йшла мова, вимагав хабар у роз-

мірі 4 тисяч гривень за те, що вони нібито побили людину. «Чотири 

з половиною тисячі. Що вирішили? Начудили, б..ядь? Начудили! Відда-

вайте гроші, б…ядь, і все! Давайте до кінця місяця. Добре. Так. Вашо-

му цьому ... нічого не кажіть. Начальнику. Уяви, якби вдарили його, він 

упав, вдарився і на смерть? Що б було? Або черепок би лопнув? Давай-

те, щоб це тихо пройшло, без всіх батьків, без всякої х…йні. Чотири 

тисячі до міністерства відвезу», – каже підполковник на відеозаписі.

Прикметно, що через три дні після від’їзду знімальної групи лей-

тенантові Ташенову оголосили НВП – неповна відповідність посаді 

з попередженням про звільнення. «Нібито я запізнився на роботу на 

2:00. Але цього дня у мене був вихідний згідно з установленим графі-

ком, підписаним керівництвом. Голова профспілки нашої ходив до на-

чальника міліції з двома пенсіонерами з ради ветеранів, в присутності 

яких він (В.) сказав: “Я його звільню”. З яких причин, не пояснює”, – за-

явив Ташенов».

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/03/29/67289

«Як у Кіровоградському УБОЗі порушують конституційні права працівни-

ків» (Інтернет-видання «Тарасова правда)

«Кожна держава має свою Конституцію – основний закон, який 



151

гарантує людині права на роботу, відпочинок, лікування, і т.д. До того 

ж є Кодекс законів про працю, який чітко регламентує тривалість

робочого часу в день, тиждень, місяць, рік, але для керівництва УБОЗ 

УМВС України в Кіровоградській області закони не писані.

Один із керівників уявив себе таким великим начальником, що 

ввів свою Конституцію, свій Кодекс законів про працю і, здається, на-

віть свій Закон «Про міліцію», які діють у межах його власної держави.

Усі працівники спецпідрозділу БОЗ офіційно приходять на робо-

ту о 08.00 ранку і закінчують офіційно роботу біля 20.00. Але це офі-

ційно, адже неофіційно, о 08.00 проводяться наради у відділах і деяких 

підрозділах, на кшталт штабу, потрібно прибути ще на півгодини 

раніше, щоб опрацювати зведення та зробити огляд подій по області 

за добу. А о 20.00 у відділах починаються підсумкові наради за день.

Також у порушення вимог усіх наказів МВС навчання особового 

складу проводиться не в робочий час, а у вихідний день – суботу, у цей 

же день проводяться щотижневі наради начальників відділів, і всі пра-

цюють до 20.00. У неділю потрібно також прийти на роботу та по-

працювати з документами.

Такий режим роботи зрозумілий, коли діє посилений варіант не-

сення служби, коли проводяться якісь заплановані заходи на рівні об-

ласті чи Міністерства внутрішніх справ, але постійно працювати в 

такому режимі просто неможливо. Питання вже не торкається ро-

дин, житла, особистого одягу, але й Закон «Про міліцію» не вимагає 

постійно працювати працівникам міліції в такому режимі. Закони за-

хищають не тільки пересічних громадян, а й тих же міліціонерів, адже 

вони теж є громадянами України, і на них також поширюються права, 

а не тільки обов’язки».

http://forumtp.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1000:IAK_V_

KІROVOGRADSKOMU_UBOZІ_PORUSHUJUT_

«Харківський національний університет внутрішніх справ потонув у по-

борах» (веб-сайт Асоціації УМДПЛ)

«Товаришу міністре, до Вас звертаються батьки курсантів 

ХНУВД, тому, що більше не можемо терпіти побори і вимоги хабарів 

у наших дітей викладацьким складом, курсовими офіцерами і коменда-

турою університету. Так, при заступанні в добовий наряд по універ-

ситету, на розводі, черговий комендант і його помічник опитують 
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курсантів по знаннях статей Закону України «Про міліцію» і інших нор-

мативних документів. Курсанти, які не знали, чи були невпевненими 

у своїх відповідях, до відбою вчать норми закону і повинні приходити 

для перездачі в чергову частину. Проте, курсанти здають по 10 гри-

вень, після чого не приходять на перездачу, а тих, хто грошей не здав, 

викликають до чергового коменданта або його помічника, де прово-

диться повне опитування і може з п’ятого заходу курсант здасть зна-

ння статей.

Хто хоче поспати в наряді, подивитися фільм або пограти на 

комп’ютері (все це категорично заборонене), приходить у комендату-

ру і дає 50 гривень черговому. Після цього можна, не боячись нікого, 

займатися своїми справами замість пильного несення служби.

Курсові офіцери займаються поборами трохи по-іншому. Добро-

вільно-примусова щорічна підписка на газети і журнали, збирається 

по 100 гривень з кожного, а на курсі в середньому 180 чоловік.

Попався нетверезий курсант – з нього мінімум 1000 гривень, 

щоб не роздувати конфлікт. Доставлений курсант у відділення міліції 

з бару або нічного клубу – за правопорушення тут уже до 3 000 дола-

рів за вирішення питання про залишення на навчанні в університеті.

Для того, щоби прогуляти один навчальний день або поїхати 

додому, начальникові курсу треба дати 100 гривень за добу і можна 

тижнями не ходити до університету.

У літній місяць, якщо не хочеш ходити в наряди, треба заплати-

ти начальникові курсу 4 000 тисячі гривень, і за тебе несуть службу 

через день ті, у кого грошей немає.

Раз на квартал кожному потрібно здати по 100 гривень на по-

треби курсу (папір, миючі засоби і так далі).

Практично на кожен предмет іде дві модульні контрольні робо-

ти, це як зріз знань за пройдений матеріал з виставлянням підсумкової 

оцінки, і більшість викладачів вимагають за кожен модуль гроші, трій-

ка – 50-75 гривень, четвірка — 75-120 гривень, п’ятірка – 150 гривень, 

але можуть розцінки бути і вище, залежно від предмету, якщо він іде 

не як залік, а як іспит.

«Золота» пора – це державні іспити. На даний час залік і по-

дальший іспит із фізичної підготовки коштує: «трійка» – 100 дола-

рів, «четвірка» – 130 доларів, «п’ятірка» – 150 доларів. Здача грошей 
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обов’язкова для всіх (хоч би ти був кандидатом у майстри спорту) і 

лише в доларах, гривні не приймаються. Решта державних іспитів: 

кримінальний процес, теорія держави і права, комплексний іспит – по 

100 доларів, якщо ти не тягнеш на червоний диплом, а якщо тягнеш, 

то плюс ще по 50 доларів за кожен. Гроші також збирає старшина кур-

су й передає за призначенням».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1353392776

«У Тернополі міліцейське керівництво зарплатню отримує, але підле-

глим не платить» (веб-сайт Асоціації УМДПЛ)

«Минув рік з того часу, як керівництво Тернопільського ВДСО не 

платило зарплат своїм підлеглим. Після звернень працівників у різні 

інстанції, виплата зарплат була налагоджена. Але, на жаль, зараз – 

через рік – усе повторюється.

До Асоціації УМДПЛ надійшов лист, у якому родичі рядових мілі-

ціонерів повідомляють: на сьогоднішній день працівникам Тернопіль-

ського ВДСО знову не платять зарплату. Проте, керівництво ВДСО 

чомусь справно одержує свою зарплатню, не зрозуміло за які заслуги...»

http://www.umdpl.info./index.php?id=1358749316

«Безправні захисники закону» 

(Інтернет-видання «Присяжный поверенный»)

«Моніторинг дотримання прав працівників міліції свідчить про 

те, що їх конституційні права на тривалість робочого дня, тижня 

грубо порушуються з часу проголошення незалежності нашої країни. 

І чимдалі, тим менше в міліціонерів залишається цих прав. При цьому 

простежується закономірність: чим менша посада – тим менше прав 

має працівник.

Так звана “дідівщина” у міліцейських підрозділах, у непоодиноких ви-

падках, є причиною суїцидів, незапланованих та передчасних звільнень з 

органів внутрішніх справ, порушень прав та свобод пересічних громадян.

Повернемось до тривалості робочого дня наших правоохорон-

ців. Почнемо по ранжиру – з молодшого начальницького складу. Пра-

цівники служб ДАІ, патрульної служби, державної охорони, як прави-

ло, працюють регламентований робочий час. Винятком є працівники 

ДАІ, які можуть залучатись до несення служби понад установлену 

тривалість робочого дня, у разі невиконання ними так званих “планів” 

по складанню протоколів.

Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС
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Інша справа – працівники оперативних служб і слідства. Одно-

стайне обурення в них викликає час проведення щоденних оператив-

них нарад («оперативок»), початок яких припадає саме на 22.00-22.30.

Жоден із опитаних слідчих за період служби в органах внутріш-

ніх справ не використав щорічну відпустку в повному обсязі. Більше 

ніж кожен другий не отримував грошову допомогу, яка є обов’язковою 

для оздоровлення. Слідчі залишаються уразливою категорією щодо 

захворювань на туберкульоз та інші інфекційні недуги, оскільки спіл-

куються із затриманими, незважаючи на наявність у них тієї чи іншої 

хвороби. Про отримання безкоштовного міліцейського одягу та взут-

тя й мова не йде. Хочеш їх мати – купуй за свої “кровні” і залишай своїх 

дітей та родини обділеними й приреченими на деякий час до майже 

жебрацького існування.

Про виконання відомчих наказав, розпоряджень тощо, які ре-

гламентують порядок та тривалість відпочинку після добових чер-

гувань, годі й казати. Не завжди це можливо зробити навіть у день 

зміни з добового чергування у складі оперативно-слідчої групи. Таке 

ставлення керівників до своїх підлеглих інакше, як нелюдським пово-

дженням назвати не можна.

Особливу образу у співробітників викликає принизливе ставлен-

ня до них з боку окремих керівників – нецензура лайка, навіть у при-

сутності жінок, образи честі та людської гідності, як стверджують 

співробітники, стали скоріше не винятком, а правилом.

Чи є вихід із цієї ганебної ситуації в Україні? Звичайно є. Насампе-

ред, необхідно рекомендувати Міністрові внутрішніх справ В. Захар-

ченку звернути увагу на своїх підлеглих, при цьому:

а) навести порядок у територіальних підрозділах, забезпечити

 викорінення хамського та нелюдського ставлення до молодшого

 й середнього начальницького складу;

б) привести у відповідність до вимог чинного законодавства робо-

 ту в понад установлену тривалість робочого часу та її оплату;

в) забезпечити постійний контроль за дотриманням тривалості

 робочого часу силами інспекцій по особовому складу;

г) давати принципову оцінку фактам порушень трудових прав

 працівників міліції, оплати їхньої праці в понадурочний час.

Залишається сподіватись на те, що із додаткових майже мільяр-
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да гривень, які просить Міністр внутрішніх справ Віталій Захарчен-

ко на наступний рік, частина буде спрямована на виконання чинного 

законодавства, і МВС почне виконувати свої обов’язки по забезпечен-

ню належного матеріального існування своїх працівників».

http://законъ.com/20354-bezpravn-zahisniki-zakonu.html

Асоціацією УМДПЛ було направлено інформаційні запити в Мініс-

терство внутрішніх справ та в обласні управління міліції щодо:

  оплати праці працівників міліції за надурочний час;

  відсоткового співвідношення атестованих чоловіків та жінок, які 

 посідають керівні посади в органах внутрішніх справ України;

  середнього розміру грошового забезпечення (заробітної платні) осіб

 рядового, молодшого начальницького, середнього начальницького, 

 старшого начальницького та вищого начальницького складу ОВС;

  кількості працівників органів внутрішніх справ України, притягнутих

 до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

На 34 запити було отримано 23 відповіді, з яких 3 обласних управ-

ління (Дніпропетровське, Івано-Франківське та Львівське) не надали ін-

формацію своєчасно.

Аналіз отриманих даних показав, що співробітники органів вну-

трішніх справ найбільш незахищені в питаннях, пов’язаних із оплатою 

праці в надурочний час.

Пункт 3.7 розділу ІІІ «Інструкції про порядок виплати грошового за-

безпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ» (затверджена наказом МВС від 31.12.2007 № 499 та зареєстро-

вана у Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за № 205/14896), перед-

бачає виплату міліціонерам компенсації за службу в понаднормовий час, 

у дні щотижневого відпочинку та святкові дні.

При цьому підставою для залучення працівників органів внутріш-

ніх справ до понаднормової служби чи в дні щотижневого відпочинку 

та святкові дні є письмові накази керівників органів внутрішніх справ, 

а також графіки нарядів чергувань, затверджені керівником підрозділу. 

Облік робочого часу здійснюється шляхом ведення щомісячного табеля 

з обов’язковою відміткою в ньому кількості відпрацьованих годин.

Нарахування та виплата компенсації за службу в понаднормовий 

час, у дні щотижневого відпочинку, святкові дні тощо, здійснюється разом 

із виплатою грошового забезпечення у встановлені терміни.

Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС
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Проте ведення окремого обліку даних виплат не передбачено. Так, 

у більшості областей низький рівень забезпеченості видатків на оплату 

праці протягом останніх років не надає можливості здійснювати нара-

хування та виплату грошового забезпечення в розмірах, передбачених 

законодавством.

Середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ за останні роки складав 

(у грн):

 Категорія особового складу 2010 р. 2011 р.
І Півріччя

2012 р.

рядовий та молодший 
начальницький склад

1701 1802 1953

середній начальницький 
склад

2263 2370 2468

старший начальницький склад 3193 3267 3 318

вищий начальницький склад
понад 
10000

понад 
10000

—

За словами керівника МВС, у 2012 році мінімальний розмір грошо-

вого забезпечення міліціонерів вдалося збільшити на 350 гривень, і зараз 

він становить 1800 гривень. Середній розмір грошового забезпечення 

працівника міліції на даний момент складає 30151 гривень.

Передовий зарубіжний досвід свідчить про те, що запобігання пра-

вопорушенням серед працівників поліції, перш за все корупції, почина-

ється з поліпшення їхнього матеріального становища: як за рахунок заро-

бітної платні, яка гарантує гідний рівень життя, так і через запровадження 

різноманітних соціальних пільг. У країнах, яким удалося домогтися ваго-

мих успіхів у боротьбі з корупцією, середня заробітна платня працівників 

поліції (а в деяких випадках і початкова), як правило, перевищує розмір 

середньої заробітної платні по країні (дані наведені за 2011 рік).

1 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245712725&cat_id=244277212
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Країна
Заробітна плата 

працівника поліції (річна)
Середня заробітна 

плата по країні (річна)

США
51410 доларів2 

(середня) 
42028 доларів3 

Велика 
Британія 

23259 фунтів4 
(початкова) 

22202 фунтів5 

Австралія
75886 австралійських 

доларів6 (середня) 
68791 австралійських 

доларів7 

Нова Зеландія
55900 новозеландських 

доларів8 (середня) 
54000 новозеландських 

доларів9 

Ірландія
34225 євро10 

(після двох років служби) 
34188 євро11 

Грузія
600 доларів12 

(середня місячна) 
200 доларів13 

(середня місячна)

Україна
2400 гривень14/300 

доларів (середня місячна) 
3054 гривень/382 

долара15 (середня місячна)

2 Chris Newton. The Salary Range for a Police Officer. http://www.ehow.com/info_8137840_salary-
range-police-officer.html.
3 United States Average Salaries & Expenditures. http://www.worldsalaries.org/usa.shtml
4 Police Wages and Pension. http://www.police-information.co.uk/Docs/careerinformation/
wagesandpensions.html
5 Income in the United Kingdom. http://en.wikipedia.org/wiki/Income_in_the_United_Kingdom
6 Salary for Police or Sheriff’s Patrol Officer Jobs 

http://www.payscale.com/research/AU/Job=Police_or_Sheriff’s_Patrol_Officer/Salary
7 Wages / Salaries Australia. http://www.livingin-australia.com/salaries-australia/
8 Police Officer – Pay and progression. http://www.careers.govt.nz/default.aspx?id0=60103&id1=j44121
9 Average Salary In New Zealand. http://www.averagesalarysurvey.com/article/average-salary-in-new-
zealand/07163011.aspx
10 Pay Scales. http://www.gra.cc/payscales.shtml
11 Average Salary In Ireland. http://www.averagesalarysurvey.com/article/average-salary-in-
ireland/09164307.aspx
12 Могилев рассказал, что нужно для реформы милиции. Бизнес. http://www.business.ua/articles/
politics/Mogilev_rasskazal_chto_nuzhno_dlya_reformy_milicii-20851/ 
13 Могилев рассказал, что нужно для реформы милиции. Бизнес. http://www.business.ua/articles/
politics/Mogilev_rasskazal_chto_nuzhno_dlya_reformy_milicii-20851/
14 Могилев рассказал, что нужно для реформы милиции. Бизнес. http://www.business.ua/articles/
politics/Mogilev_rasskazal_chto_nuzhno_dlya_reformy_milicii-20851/
15 Средняя зарплата в Украине за 2011 год. Союз-Информ. Информационно-аналитическое агентство. 
http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=ukraine_in_numbers/zarplata/2011/ 

Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС
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З метою підвищення рівня мотивації до сумлінного ставлення до ви-

конання службових обов’язків працівники поліції отримують низку соці-

альних пільг. Наприклад, працівники поліції Нью-Йорка мають право на:

  10-добову оплачувану відпустку протягом першого-другого років

 служби;

  13-добову оплачувану відпустку протягом третього-п’ятого років

 служби;

  27-добову оплачувану відпустку після п’ятого року служби;

  необмежене перебування на оплачуваному лікарняному;

  різноманітні оплачувані програми з медичного обслуговування, 

 включаючи послуги дантиста й офтальмолога;

  щорічні преміальні виплати;

  можливість виходу після 22 років служби на «ранню» пенсію в 

 обсязі 50% заробітної платні;

  можливість виходу на «повну» пенсію після 32 років служби. При 

 цьому, в теорії, загальний обсяг пенсійних виплат, з урахуванням

 середнього віку вступу на службу (26 років) та середнього гранично-

 го віку (80 років), може досягати 2,2 млн доларів;

  щорічних додаткових виплат після виходу на пенсію в обсязі 12000

 доларів;

  щорічних додаткових банківських програм в обсязі 12000 доларів 

 після 22 років служби;

  різноманітні пільги в галузі отримання освіти тощо.

Працівники поліції мають, у середньому, 42-годинний робочий тиж-

день. Законодавством передбачені виплати понаднормового перебуван-

ня на службі

На відміну від США рівень матеріального забезпечення українського 

міліціонера значно нижчий. Порівняння середньомісячної заробітної плат-

ні працівника міліції України у 2011 р. (2400 грн) з прожитковим мінімумом 

(1004 грн) дозволяє зробити висновок, що держава дозволяє забезпечити 

мінімальні потреби сім’ї міліціонера лише з двох осіб. У разі появи дитини 

(ще 870 грн) з’являється щомісячний дефіцит сімейного бюджету в обсязі 

478 грн, який покрити за рахунок законної заробітної платні неможливо.

Міжнародні стандарти організації поліцейської діяльності вимага-

ють від керівництва правоохоронних органів приділяти більше уваги пи-

танням забезпечення гендерної рівності.
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У червні 2012 року в МВС було проведено круглий стіл на тему 

«Активізація гендерної проблематики в прикордонних і правоохоронних 

установах».

Під час зустрічі експерти обговорили питання, що стосуються ген-

дерної проблематики в діяльності правоохоронних органів. Також було 

здійснено обмін інформацією та досвідом щодо активізації співпраці дер-

жавних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних ор-

ганізацій у формуванні гендерно чутливої політики в Україні16.

У той же час слід зазначити, що в деяких обласних управліннях МВС 

навіть не ведеться статистика щодо кількості працюючих чоловіків та жінок.

Керуючись наданими даними, наводимо середню кількість жінок, 

які займають керівні посади в органах внутрішніх справ України (інформа-

ція наведена за даними, наданими 8 управліннями МВС):

2010 р. 2011 р.
І Півріччя

2012 р.

Питома вага жінок від загальної 
кількості особового складу, які 
посідають керівні посади (%)

7,3 7,3 6,9

Найменша кількість жінок, які посідають керівні посади, в УМВС 

України в Миколаївській (0,8 %) та Чернівецькій областях (3,5%). У свою 

чергу, найбільша спостерігається у ГУМВС України в Луганській (12,5%) та 

Харківській областях (14,5%).

Верховенство права, прозорість та підзвітність суспільству, посту-

пова демілітаризація та високий рівень відповідальності є головними на-

прямками реформування органів внутрішніх справ України на шляху до 

євроінтеграції. Керівництво МВС України працює над реалізацією страте-

гічного курсу щодо вдосконалення правоохоронної діяльності, підвищен-

ня рівня службової дисципліни серед працівників.

Але щороку українське суспільство констатує численні факти злочи-

нів, порушень прав і свобод людини, що вчиняються працівниками ОВС 

стосовно пересічних громадян, поширення серед правоохоронців нових 

видів кримінальної активності.

16 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/752567;jsessionid=55C7BBCD248945499
CAF7CE37833C5FA

Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС
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Неправомірна поведінка працівників міліції не тільки викликає не-

гативний суспільний резонанс, але й підриває засади правової держави, 

перешкоджає побудові громадянського суспільства, реалізації принципу 

рівності всіх перед законом, заінтересованості населення у підтриманні 

правопорядку, мотивації поваги до закону. Правопорушення, які скою-

ють працівники органів правопорядку, призводять до значних негатив-

них наслідків, оскільки сприяють формуванню в суспільстві моральних 

деформацій, що мають суттєвий криміногенний потенціал. Факти зло-

вживань, перевищення влади або посадових повноважень, недбалості, 

хабарництва, інших злочинів цієї категорії відбиваються на іміджі всієї 

системи правоохоронних органів України, сприяють зростанню недові-

ри громадян до здатності правоохоронців забезпечити належний захист 

їхніх прав та свобод.

Значна кількість правоохоронців щорічно притягується до відпові-

дальності за порушення законності.

Так, у 2010 році до кримінальної відповідальності притягнуто 407 

колишніх працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, у 2011 – 

456, за 6 місяців 2012 року – 222.

До дисциплінарної відповідальності у 2010 році притягнуто 50893 

працівники міліції, у 2011 – 53485, за 6 місяців 2012 року – 29609.

На жаль, ведення обліків працівників органів внутрішніх справ, 

покараних в адміністративному порядку, нормативно-правовими актами 

МВС не передбачено.

Водночас деякі обласні управління все ж таки надали інформацію 

стосовно кількості працівників органів внутрішніх справ, притягнутих до 

адміністративної відповідальності.

Так, у ГУМВС України в м. Києві за порушення Правил дорожнього 

руху до адміністративної відповідальності у 2010 році було притягнуто 449 

працівників, у 2011 – 331, за 6 місяців 2012 року – 90. За порушення анти-

корупційного законодавства до адміністративної відповідальності у 2010 

році притягнуто 5 працівників, у 2011 – 29, за 6 місяців 2012 року – 13.

У ГУМВС України в АР Крим до адміністративної відповідальності у 2010 

році притягнуто 411 працівників, у 2011 – 438, за 6 місяців 2012 року – 175.

У ГУМВС України в Донецькій області за порушення антикорупцій-

ного законодавства до адміністративної відповідальності у 2010 році при-

тягнуто 8 працівників, у 2011 – 6, за 6 місяців 2012 року – 4.
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У ГУМВС України в Київській області за порушення антикорупційного 

законодавства до адміністративної відповідальності у 2010 році притягну-

то 12 працівників, у 2011 – 1, за 6 місяців 2012 року – 3.

В УМВС України в м. Севастополі за порушення Правил дорожнього 

руху до адміністративної відповідальності у 2010 році притягнуто 95 пра-

цівників, у 2011 – 92, за 6 місяців 2012 року – 28. За порушення антико-

рупційного законодавства до адміністративної відповідальності у 2010 р. 

притягнуто 3 працівники, у 2011 – 1, за 6 місяців 2012 року – 2.

У ГУМВС України в Харківській області до адміністративної відпові-

дальності у 2010 році притягнуто 6 працівників, у 2011 – 5, за 6 місяців 

2012 року – 15.

В УМВС України в Чернігівській області до адміністративної відпо-

відальності у 2010 році притягнуто 2 працівники, у 2011 – 3, за 6 місяців 

2012 року – 0.

В УМВС України в Черкаській області за порушення антикорупцій-

ного законодавства до адміністративної відповідальності у 2010 році при-

тягнуто 4 працівники, у 2011 – 0, за 6 місяців 2012 року – 2.

В УМВС України в Чернівецькій області до адміністративної відпо-

відальності у 2010 році притягнуто 170 працівників, у 2011 – 112, за 6 

місяців 2012 року – 55.

В УМВС України на Донецькій залізниці до адміністративної відпові-

дальності у 2010 році притягнуто 24 працівники, у 2011 – 28, за 6 місяців 

2012 року – 12.

У ГУМВС України в Луганській області за порушення антикорупцій-

ного законодавства до адміністративної відповідальності у 2010 році при-

тягнуто 3 працівники, у 2011 – 0, за 6 місяців 2012 р. – 4.

Дотримання законності в діяльності правоохоронних органів може 

бути забезпечено системами цивільного і внутрішньовідомчого контролю. 

Ефективність діяльності органів внутрішньовідомчого контролю могла б 

значно зрости в разі докорінного реформування системи Міністерства 

внутрішніх справ України.

Розділ 5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС
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РОЗДІЛ 6. ДОТРИМАННЯ ПРАВ УРАЗЛИВИХ ГРУП

Швець С.П.

Соціальна група наркотично залежних осіб та її особливості

Навіть офіційна статистика двадцяти років боротьби з незаконним 

обігом наркотиків в Україні свідчить про різке збільшення кількості спо-

живачів наркотичного зілля. Якщо на початку незалежності нашої країни у 

1991 році на обліку МВС України перебувало 31 тисяча осіб, які допускали 

немедичне вживання наркотиків, то у 1995 році таких осіб налічувалось 

уже 55,7 тисяч, у 2001 році – понад 91 тис. осіб, а станом на 1 січня 2012 

року – 151,7 тис. осіб.

Питома вага наркозалежних осіб, які офіційно стоять на обліках, 

збільшилася з 0,18% від загальної кількості населення України у 2001 

році до 0,33% – у 2011 році.

Насправді ці цифри в багато разів більші. За результатами де-

яких досліджень, в Україні реальна кількість споживачів наркоти-

ків перевищує 500 тис. осіб. Результати інших досліджень дають ще 

більш вражаючу цифру – 1 млн. (http://radnuk.info/statti/558-kruminol

og/14724-2011-01-18-23-55-56.html), при цьому половина з них – особи, 

які вживають наркотики ін’єкціями. Наркотично залежні особи – це зна-

чний прошарок населення зі своїми фізіологічними, маргінальними та ін-

шими особливостями.

За всіма ознаками (сталість спільноти, особливості ролі та міс-

ця в системі соціальних зв’язків суспільства, об’єднаність за певною 

об’єктивною ознакою тощо) наркотично залежні особи утворюють соці-

альну групу людей. Оскільки спосіб життя цієї групи не відповідає стан-

дартам, притаманним суспільству в цілому, але не порушує його правових 

норм, можна стверджувати, що ця соціальна група людей є маргінальною.

Відповідно до норм національного та міжнародного законодав-

ства наркотична залежність розглядається як хвороба і саме це є однією 

з основних об’єктивних ознак зазначеної соціальної групи людей. Крім 

наркотичної залежності члени цієї соціальної групи масово потерпають 

від інших супутніх хвороб, пов’язаних з ін’єкційним вживанням наркоти-

ків, – перш за все інфекція ВІЛ/СНІДу, гепатити тощо. Частка споживачів 

ін’єкційних наркотиків у загальній масі ВІЛ-інфікованих становить близь-

ко 70% (http://library.khpg.org/index.php?id=1160065168). Як свідчить 
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статистика, відсоток наркотично залежних у нових випадках ВІЛ-

інфікування поступово знижується, проте абсолютна кількість нових ви-

падків ВІЛ серед цієї категорії осіб зростає.

Відповідно до позиції європейської спільноти наркозалежних осіб 

можна вважати жертвами організованої наркозлочинності. Заради влас-

ного збагачення торговці наркотиками все більше розширюють коло своєї 

клієнтури, залучають до вживання наркотичного зілля все нових і нових 

жертв, котрі вербуються переважно серед молоді. Наркодилерам потріб-

ні, в першу чергу, платоспроможні клієнти, тому наркотики цілеспрямова-

но проникають також у коло вихідців із благополучних та заможних родин 

(у престижні навчальні заклади всіх рівнів тощо).

Середовищу наркотично залежних осіб притаманний прозелітизм 

(прагнення навернути до своєї віри; палка відданість тільки-но прийнятим 

новим переконанням). Особам, котрі вже вживають наркотики, потрібні 

нові люди, залучені до цієї пристрасті. Вони потрібні їм як середовище, в 

якому всі перебувають в однаковому наркотичному стані, як клієнти, яким 

вони збувають наркотики і навіть як піддослідні, на яких випробовується 

разова доза нового наркотичного препарату.

Оскільки середовище наркотично залежних осіб, з огляду на фізіо-

логічні та маргінальні особливості, завжди було і є сприятливим підґрун-

тям для вчинення правопорушень, кримінальні структури використовують 

споживачів наркотиків та їх особливості у своїх цілях. Руками наркозалеж-

них осіб учиняються вбивства, грабежі, розповсюджуються наркотики.

У той же час, наркотично залежні особи є жертвами стигматиза-

ції і дискримінації. Переслідування влади та агресія з боку населення 

робить споживача наркотиків ізгоєм у суспільстві, якому легше продо-

вжувати вживати наркотики і залишатися серед собі подібних, ніж спро-

бувати покінчити зі своєю згубною пристрастю. Проте, такий стан справ 

призводить до загнання проблеми в підпілля, що суперечить суспільним 

інтересам.

Наразі абсолютна більшість осіб, які страждають наркотичною за-

лежністю, не можуть адекватно захищати свої права у зв’язку з фізіо-

логічними та іншими особливостями. У свою чергу, недотримання прав 

наркотично залежних людей, зокрема тих, які живуть із ВІЛ, негативно 

впливає на ефективність боротьби з поширенням наркоманії та ВІЛ-

інфекції в Україні.
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Соціальна група наркотично залежних осіб – об’єкт дискримінації

Державна політика протидії наркоманії має жорстокий, репресив-

ний щодо наркотично залежних осіб характер. Оскільки, через існуючу 

наркополітику легітимне існування в суспільстві соціальної групи спо-

живачів ін’єкційних наркотиків вважається неприпустимим, наркотично 

залежні особи піддаються жорсткій дискримінації як з боку суспільства в 

цілому, так і з боку державних органів зокрема. При цьому, у силу свого 

вразливого становища, вони практично позбавлені можливості домогтися 

відновлення своїх порушених прав і притягнути до відповідальності ви-

нних у цьому.

Аналізуючи статистику звітів органів прокуратури у 2012 році, можна 

звернути увагу на фактичну відсутність порушених нею кримінальних справ 

за фактами незаконних дій органів міліції стосовно наркотично залежних 

осіб або грубого порушення прав осіб цієї категорії на одержання медичної 

допомоги, у тому числі таких, що спричинили тяжкі наслідки. Аналіз судової 

статистики також свідчить про те, що міра фактичного судового захисту прав 

і законних інтересів наркотично залежних осіб вкрай низька.

Дискримінація з боку правоохоронних органів

Особи, які страждають на наркотичну залежність, мають стійку пси-

хофізіологічну потребу вживання психоактивних засобів. Це означає, що 

через свій хворобливий стан, вони, незалежно від загрози застосування 

каральних санкцій, все одно регулярно прийматимуть, принаймні в міні-

мально необхідній для них кількості, наркотичні речовини або психотроп-

ні засоби для запобігання абстинентного синдрому, що викликає у них 

страждання фізичного й психологічного характеру.

За результатами 18-ої Міжнародної конференції зі СНІДу, що відбула-

ся в липні 2010 року у Відні (Австрія), понад 17 тисяч людей підписали «Ві-

денську декларацію», що закликає до глобальної декриміналізації нарко-

тично залежних людей (http://www.civicua.org/news/view.html?q=1498460), 

(http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31181:-

20-&catid=21:news-health&Itemid=62).

Згідно з законодавством України, документів ВООЗ, наркома-

нія – це хвороба, а отже, застосуванню кримінального покарання, тим 
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Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп

більше такого суворого, як позбавлення волі, причиною якого є хвороба 

(underlying cause – МККН), притаманні всі ознаки дискримінації за озна-

кою стану здоров’я. Європейська Конвенція, Пакти про громадянські, 

політичні права, економічні, соціальні й культурні права зобов’язують 

держав-учасниць, однією з яких є Україна, забезпечити реалізацію закрі-

плених у міжнародних документах прав без будь-якої дискримінації.

У той же час Україна керується застарілими і репресивними підхода-

ми до ведення так званої «боротьби з наркотиками». Існуючою наркопо-

літикою держави, положеннями кримінального, кримінально-процесуаль-

ного, виправно-трудового та адміністративного законодавства у ланцюгу 

«злочин-наркоманія» перевагу віддано не протидії наркоманії (наркотич-

ній залежності) як хворобі, не боротьбі з поширювачами наркотиків, не 

ліквідації каналів їх збуту, а кримінальному переслідуванню наркотично 

залежних хворих людей.

Виписана в законодавстві України жорстка криміналізація дій нар-

котично залежних хворих людей є однією з найбільш вагомих причин існу-

вання послідовної дискримінації осіб цієї соціальної групи з боку право-

охоронних органів, зокрема міліції. Така дискримінація супроводжується 

низкою видів порушень прав наркотично залежних, і ці порушення мають 

ознаки системності. Водночас, у силу свого уразливого становища, особи 

цієї соціальної групи практично позбавлені можливості домогтися віднов-

лення своїх порушених прав і притягнути до відповідальності правоохо-

ронців, які ці порушення вчиняли.

Дискримінація наркотично залежних осіб через призму струк-
тури злочинності в Україні

Слід зазначити, що у зв’язку зі зміною критеріїв оцінки діяльності 

органів та підрозділів МВС через набуття чинності новим Криміналь-

ним процесуальним кодексом України, для цього дослідження викорис-

товувалась офіційна статистика МВС за 12 місяців 2011 року, а також 

за 9 місяців 2012 року в обсязі, оприлюдненому на офіційному сайті 

МВС.

За даними МВС у 2011 році було зареєстровано всього 515833 зло-

чини, з них 53539 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, що скла-

дало 10,3% від загальної кількості.
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За 9 місяців 2012 року зареєстровано всього 380809 злочинів, із 

них 39889 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків або 10,5% від 

загальної кількості.

У загальній структурі злочинності в Україні наркозлочинність ста-

більно посідає друге місце (на першому місці – злочини проти власності).

В окремих регіонах України, з метою штучного створення вра-

ження щодо боротьби зі злочинністю, цей показник є значно вищим 

за середній по країні. Зокрема, УМВС України в Черкаській області за 

2011 рік зареєстровано всього 11182 злочини, із них – 1815 злочинів, 

пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, що складало 16,2%. За 9 

місяців 2012 року в цій області зареєстровано всього 8367 злочинів, із 

них – 1426 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, що 

складає вже 17,0%.

У діяльності УМВС України в Луганській області питома вага наркозло-

чинності у 2011 році складала 14,9%, а за 9 місяців 2012 року – вже 15.7%.

В УМВС України в Тернопільській області цей показник виріс із 

12,4% у 2011 році до 15.3% за 9 місяців 1012 року.

За рахунок наркозлочинів постійно формується майже третя части-

на показників оперативно-службової діяльності УМВС України на Півден-

ній залізниці. У 2011 році цим підрозділом зареєстровано всього 1891 

злочин, із них – 556 або 29,4% – у сфері незаконного обігу наркотиків. 

Майже аналогічна ситуація склалася і за результатами діяльності протягом 

9 місяців 2012 року – зареєстровано злочинів усього 1447, із них – 412 

наркозлочинів, що складає 28,5% від загальної кількості.

Подібний стан справ має місце в діяльності УМВС України на При-

дніпровській (16,3% у 2011 році, 16,5% за 9 місяців 2012 року), Львів-

ській (19,0% у 2011 році, 20,9% за 9 місяців 2012 року), Одеській (19,3% 

у 2011 році, 20,4% за 9 місяців 2012 року), Південно-Західній залізницях 

(22,6% у 2011 році, 23,1% за 9 місяців 2012 року).

Загалом по УМВС України на залізницях питома вага наркозлочинів 

у загальній структурі злочинності у 2011 році складала 19,8%, за 9 місяців 

2012 року цей показник виріс до 20,5%.

Співвідношення загальної кількості зареєстрованих злочинів та зло-

чинів у сфері незаконного обігу наркотиків у регіонах та на залізницях 

України мають такий вигляд:
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Регіон

Усього зареє-
стровано зло-
чинів (за всіма 

статтями КК) 
2011 рік/9 міс. 

2012 року

Зареєстрова-
но злочинів, 
пов’язаних із 
незаконним 

обігом нарко-
тиків

2011 рік/9 міс. 
2012 року

Питома вага 
наркозлочинів у 

загальній кількос-
ті зареєстрованих 
злочинів (за всіма 

статтями КК)
2011 рік/9 міс. 

2012 року

АР Крим 37427/29024 3440/2511 9,2%/8.7%

Вінницька 12661/8490 1633/1130 12,9%/13.3%

Волинська 8439/5544 540/380 8,4%/6.9%

Дніпропетровська 46877/34026 4798/3739 10,2%/11.0%

Донецька 60563/41181 4669/3709 7,7%/9.0%

Житомирська 10533/8677 977/815 9,3%/9.4%

Закарпатська 7194/5012 431/333 6,0%/6.6%

Запорізька 27543/21512 3395/2818 12,3%/13.1%

Івано-
Франківська

5825/4547 581/505 10,0%/11.1%

Київська 17376/12412 1837/1374 10,6%/11.1%

місто Київ 37302/29143 4554/2899 12,2%/9.9%

Кіровоградська 12349/9123 878/673 7,1%/7.4%

Луганська 31442/22774 4681/3580 14,9%/15.7%

Львівська 16293/13558 1399/976 8,6%/7.2%

Миколаївська 13559/8972 1458/1181 10,8%/13.2%

Одеська 25323/20874 2312/1251 9,1%/6.0%

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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Полтавська 15153/11073 1601/1224 10,6%/11.1%

Рівненська 7389/4850 628/416 8,5%/8.6%

місто Севастополь 7055/5353 480/398 6,8%/7.4%

Сумська 10501/7558 866/697 8,2%/9.2%

Тернопільська 5287/4027 656/617 12,4%/15.3%

Харківська 35550/26116 3033/2220 8,5%/8.5%

Херсонська 13463/9972 1737/1272 12,9%/12.8

Хмельницька 11413/7462 713/511 6,2%/6.8%

Черкаська 11182/8367 1815/1426 16,2%/17.0%

Чернігівська 9330/7290 998/876 10,7%/12.0%

Чернівецька 6010/4399 562/430 9,4%/9.8%

Усього по УМВС 
(ГУМВС)

503059/371336 50672/37961 10,0 %/10.2%

Донецька 
залізниця

2092/1530 296/239 14,1 %/15.6%

Львівська 
залізниця

1434/1123 273/235 19,0%/20.9%

Одеська 
залізниця

1655/1209 319/247 19,3%/20.4%

Придніпровська 
залізниця

3135/2330 510/385 16,3%/16.5%

Південно-Західна 
залізниця

2567/1834 580/423 22,6%/23.1%

Південна 
залізниця

1891/1447 556/412  29,4%/28.5%

Усього по 
залізницях

12774/9473 2534/1941 19,8%/20.5%

Усього по Україні 515833/380809 53206/39902 10,3%/10.5%
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Для подальшого розуміння гостроти проблеми варто звернути ува-

гу на тенденцію щодо стабільності показників співвідношень у наведеній 

вище таблиці.

У загальнодержавній структурі злочинності, пов’язаної з нелегаль-

ним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, провідне міс-

це займають незаконні дії з наркотиками і психотропними речовинами 

(придбання, зберігання, виготовлення, виробництво, перевезення, пере-

силання), вчинені без мети збуту, а у зв’язку з особистим їх вживанням 

(стаття 309 КК України). У 2011 році питома вага цих злочинів у структурі 

наркозлочинності складала 54,2%, за 9 місяців 2012 року – 51,0%. І це 

без урахування злочинів, не пов’язаних зі збутом наркотиків, передбаче-

них статтями 308 (викрадення, привласнення наркотиків), 313 (викраден-

ня, привласнення обладнання для виготовлення наркотичних засобів), 

315 (схиляння до вживання наркотиків), 317 (організація або утримання 

наркопритонів) Кримінального кодексу України.

Вказане свідчить, що формування показників оперативно-службо-

вої діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків забезпечується пере-

важно не активною боротьбою з наркобізнесом та його поширенням у 

країні, а шляхом кримінального переслідування споживачів наркотиків.

У діяльності ряду УМВС (ГУМВС) України пріоритет вчинення ре-

пресій стосовно наркотично залежних людей має ще більш чітко окрес-

лений характер. Через відсутність відповідних даних у статистиці МВС 

за 9 місяців 2012 року, для підтвердження такої тези можна використа-

ти статистику лише за 2011 рік. Так, зокрема, співробітниками ГУМВС 

України в місті Києві протягом 2011 року зареєстровано 4554 злочини 

у сфері незаконного обігу наркотиків, із яких 3397 (74,6%) – це зло-

чини, пов’язані з їх особистим, без мети збуту, споживанням. Тобто, з 

кожних виявлених 10 злочинів, 8 мали репресивний характер стосов-

но наркотично залежних осіб і не зачіпали злочинних інтересів осіб, 

які збувають наркотики.

Аналогічна яскраво виражена репресивна спрямованість стосовно 

наркотично залежних хворих людей спостерігалась також у діяльності мі-

ліції в Запорізькій, Київській та Харківській областях, а також на Доне-

цькій, Одеській, Придніпровській, Південно-Західній залізницях, про що 

свідчать дані у наведеній нижче таблиці.

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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Регіон

Усього за-
реєстровано 

злочинів, 
пов’язаних із 
незаконним 

обігом нарко-
тиків 

Зареєстрова-
но злочинів, 
пов’язаних із 
незаконним 

обігом нарко-
тиків без мети 

збуту

Питома вага 
наркозлочинів 
без мети збуту 

в загальній 
кількості нар-

козлочинів

АР Крим 3440 1698 49,4%

Вінницька 1633 828 50,7%

Волинська 540 145 26,9%

Дніпропетровська 4798 2834 59,1%

Донецька 4669 2728 58,4%

Житомирська 977 384 39,3%

Закарпатська 431 175 40,6%

Запорізька 3395 2039 60,1%

Івано-Франківська 581 174 29,95

Київська 1837 1213 66,0%

Місто Київ 4554 3397 74,6%

Кіровоградська 878 505 57,5%

Луганська 4681 2434 52,0%

Львівська 1399 665 47,5%

Миколаївська 1458 771 52,9%

Одеська 2312 1114 48,2%

Полтавська 1601 879 54,9%
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Рівненська 628 276 39,2%

місто Севастополь 480 161 33,5%

Сумська 866 406 46,9%

Тернопільська 656 167 25,5%

Харківська 3033 2052 67,7%

Херсонська 1737 790 45,5%

Хмельницька 713 230 32,3%

Черкаська 1815 706 38,9%

Чернігівська 998 385 38,6%

Чернівецька 562 79 14,1%

Всього по УМВС 50672 27235 53,7%

Донецька 
залізниця

296 199 67,2%

Львівська 
залізниця

273 161 59,0%

Одеська залізниця 319 222 69,6%

Придніпровська 
залізниця

510 361 70,8%

Південно-Західна 
залізниця

580 354 61,0%

Південна залізниця 556 310 55,8%

Усього по 
залізницях

2534 1607 63,4%

Усього по Україні 53206 28842 54,2%

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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На існуючу практику дискримінації міліцією наркозалежних вказує 

і офіційна статистика МВС щодо кількості осіб, притягнених до криміналь-

ної відповідальності та взятих під варту.

У 2011 році за всіма статтями Кримінального кодексу до кримінальної 

відповідальності було притягнуто 225517 осіб, а за 9 місяців 2012 року – 

212689 осіб. При цьому, за скоєння злочинів у сфері незаконного обігу нар-

котиків до кримінальної відповідальності притягнуто у 2011 році 36960 осіб, 

за 9 місяців 2012 року – 26122 осіб, що відповідно становить 16,4% та 13% 

від загальної кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за 

цей же період. Тобто, у 2011 році майже кожна шоста особа, а за 9 місяців 

2012 році майже кожна восьма особа притягувалися до кримінальної відпо-

відальності саме за дії у сфері незаконного обігу наркотиків.

У ряді регіонів України така тенденція є ще більш вираженою. Зо-

крема, у 2011 році в місті Києві до кримінальної відповідальності було 

притягнуто усього 11103 особи, з яких 3559 (32,1% від загальної кількості) 

або кожна третя особа, притягувались до відповідальності саме за злочи-

ни, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Подібні тенденції в боротьбі зі злочинністю спостерігаються у ді-

яльності цілого ряду правоохоронних органів, про що свідчить наведена 

нижче таблиця.
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АР Крим 11301 2008 17,8%

Вінницька 7948 1247 15,7%

Волинська 3743 290 7,7%

Дніпропетровська 18595 3497 18,8%
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Донецька 24751 3362 13,6%

Житомирська 6040 717 11,9%

Закарпатська 3950 349 8,8%

Запорізька 11590 2631 22,7%

Івано-Франківська 4071 382 9,4%

Київська 7346 1423 19,4%

місто Київ 11103 3559 32,1%

Кіровоградська 4882 621 12,7%

Луганська 16162 3050 18,9%

Львівська 7347 1026 14,0%

Миколаївська 6679 976 14,6%

Одеська 10992 1471 13,4%

Полтавська 6988 942 13,5%

Рівненська 4214 458 10,9%

місто Севастополь 1622 205 12,6%

Сумська 5466 535 9,8%

Тернопільська 2983 457 15,3%

Харківська 14948 2501 16,7%

Херсонська 6623 1026 15,5%

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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Хмельницька 5181 8,7%

Черкаська 5426 1152 21,2%

Чернігівська 4926 580 11,8%

Чернівецька 3586 280 7,8%

Усього по УМВС 218090 35186 16,1%

Донецька залізниця 1251 214 17,1%

Львівська залізниця 952 182 19,1%

Одеська залізниця 968 231 23,9%

Придніпровська 
залізниця

1557 384 24,7%

Південно-Західна 
залізниця

1445 398 26,9%

Південна залізниця 1254 365 29,1%

Усього по залізницях 7427 1774 23,9%

Усього по Україні 225517 36960 16,4%)

Про націленість міліції на кримінальне переслідування наркотично 

залежних осіб вказує статистика МВС щодо притягнення до кримінальної 

відповідальності за незаконні дії з наркотиками без мети їх збуту у зв’язку 

з особистим споживанням (стаття 309 Кримінального кодексу України). Та-

ких осіб у 2011 році притягнуто до кримінальної відповідальності 27289, 

що складає 73,8% від кількості осіб, притягнутих до відповідальності за 

всі наркозлочини, та 12,1% від загальної кількості осіб, притягнутих до 

відповідальності за всіма статтями Кримінального кодексу.

У ряді регіонів та діяльності міліції окремих залізниць подібна спря-

мованість виражена більше, ніж на загальнодержавному рівні.
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АР Крим 11301 2008 1606 80,0% 14, 2%

Вінницька 7948 1247 800 64,2% 10,1%

Волинська 3743  290 100 34,5% 2,7%

Дніпропетровська 18595 3497 2831 84,2% 15,2%

Донецька 24751 3362 2674 79,5% 10,8%

Житомирська 6040 717 395 55,1% 6,5%

Закарпатська 3950 349 173 49,6% 4,4%

Запорізька 11590 2631 1964 44,2% 16,9%

Івано-
Франківська

4071 382 169 74,6% 4,2%

Київська 7346 1423 1200 84,3% 16,3%

місто Київ 11103 3559 3154 88,6% 28,4%

Кіровоградська 4882 621 431 69,4% 8,8%

Луганська 16162 3050 2459 80,6% 15,2%

Львівська 7347 1026 651 63,5% 8,7%

Миколаївська 6679 976 634 65,0% 9,5%

Одеська 10992 1471 1123 76,3% 10,2%

Полтавська 6988 942 656 69,6% 9,4%

Рівненська 4214 458 247 53,9% 5,9%

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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місто Севастополь 1622 205 109 53,2% 6,7%

Сумська 5466 535 420 78,5% 7,7%

Тернопільська 2983 457 167 36,5% 5,6%

Харківська 14948 2501 2047 81,8% 13,7%

Херсонська 6623 1026 694 67,6% 10,5%

Хмельницька 5181 450 232 51,6% 4,5%

Черкаська 5426 1152 596 51,7% 11,0%

Чернігівська 4926 580 261 45,0% 5,3%

Чернівецька 3586 280 74 26,4% 2,1%

Всього по УМВС 218090 35186 25867 73,5% 11,9%

Донецька 
залізниця

1251 214 186 86,9% 14,9%

Львівська 
залізниця

952 182 137 75,3% 14,4%

Одеська 
залізниця

968 231 195 84,4% 20,1%

Придніпровська 
залізниця

1557 384 325 84,6% 20,9%

Південно-Західна 
залізниця

1445 398 303 76,1% 21,0%

Південна 
залізниця

1254 365 276 75,6% 22,0%

Всього по 
залізницях

7427 1774 1422 80,2% 19,1%

Усього по Україні 225517 36960 27289 73,8% 12,1%

Із загальної кількості притягнутих до кримінальної відповідальності 

(за всіма статтями Кримінального кодексу) у 2011 році під варту взято 41610 

осіб. За вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків за цей же 

період під варту взято 8343 особи (20,1% від загальної кількості), тобто ко-

жен п’ятий брався під варту за незаконні дії з наркотичними засобами.

У розрізі діяльності міліції окремих регіонів та залізниць цей показ-

ник ще більш значний. Зокрема, в Запорізькій області кожен третій, а на 

Львівській залізниці – майже кожен другий із узятих під варту був по-

збавлений волі за незаконні дії з наркотиками.
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Регіон

Узято під 
варту осіб 
усього за 
звітний 
період 

Узято під 
варту

осіб за 
скоєння 

наркозлочи-
нів

Питома вага взятих 
під варту осіб за вчинення 
наркозлочинів у загальній 
кількості взятих під варту 

осіб за вчинення всіх 
злочинів

(за всіма статтями КК)

АР Крим 2622 558 21,3%

Вінницька 1078 227 21,1%

Волинська 544 82 15,1%

Дніпропетровська 4838 1056 21,8%

Донецька 4542 732 16,1%

Житомирська 933 193 20,1%

Закарпатська 414 56 13,5%

Запорізька 2056 663 32,25%

Івано-Франківська 496 118 23,8%

Київська 1243 221 17,8%

місто Київ 2712 505 18,6%

Кіровоградська 1128 155 13,7%

Луганська 3325 758 22,8%

Львівська 1071 205 19,1%

Миколаївська 1065 192 17,9%

Одеська 2228 346 15,5%

Полтавська 892 156 17,5%

Рівненська 461 70 15,2%

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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місто Севастополь 316 54 17,1%

Сумська 1008 170 16,9%

Тернопільська 387 81 20,9%

Харківська 2584 449 17,4%

Херсонська 1116 209 18,7%

Хмельницька 865 183 21,2%

Черкаська 1076 319 29,6%

Чернігівська 797 161 20,2%

Чернівецька 623 115 18,5%

Усього по УМВС 40422 8034 19,9%

Донецька 
залізниця

129 33 25,6%

Львівська 
залізниця

80 33 41,3%

Одеська залізниця 101 35 34,7%

Придніпровська 
залізниця

334 81 24,3%

Південно-Західна 
залізниця

275 72 26,2%

Південна залізниця 269 95 35,3%

Усього по 
залізницях

1188 349 29,4%

Усього по Україні 41610 8383 20,1%

За скоєння кримінально караних діянь у сфері незаконного обігу 

наркотиків без мети їх збуту у 2011 році під варту взято 3764 особи, 

що складає 44,9% від кількості взятих під варту за всі наркозлочини 

та 9% від кількості взятих під варту за всі злочини, передбачені Кримі-

нальним кодексом України. В ряді регіонів та залізниць цей показник 

є значно вищим.
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Регіон

Узято під варту 
осіб за скоєння 
наркозлочинів, 

пов’язаних 
з особистим 

споживанням 
наркотиків

Питома вага 
взятих під варту 
осіб за вчинення 
наркозлочинів, 

пов’язаних 
з особистим 

вживанням, у за-
гальній кількості 
взятих під варту 
осіб за вчинення 

наркозлочинів

Питома вага 
взятих під варту 
осіб за вчинення 
наркозлочинів, 

пов’язаних з осо-
бистим вживан-
ням, у загальній 
кількості осіб, 

взятих під варту 
за всі злочини 

разом (за всіма 
статтями КК)

АР Крим 334 59,9% 12,7%

Вінницька 94 41,4% 8,7%

Волинська 12 14,6% 2,2%

Дніпропетровська 579 54,8% 12,0%

Донецька 354 48,4% 8,0%

Житомирська 60 31,1% 6,4%

Закарпатська 13 23,2% 3,1%

Запорізька 308 46,5% 15,0%

Івано-Франківська 40 33,9% 8,1%

Київська 133 60,2% 10,7%

місто Київ 246 48,7% 9,1%

Кіровоградська 50 32,3% 4,4%

Луганська 423 55,8% 12,7%

Львівська 111 54,1% 10,4%

Миколаївська 44 22,9% 4,1%

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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Одеська 208 60,1% 9,3%

Полтавська 26 16,7% 2,9%

Рівненська 33 47,1% 7,2%

місто Севастополь 11 20,4% 3,5%

Сумська 110 64,7% 10,9%

Тернопільська 33 40,7% 8,6%

Харківська 195 43,4% 7,5%

Херсонська 39 18,7% 3,5%

Хмельницька 52 28,4% 6,0%

Черкаська 73 22,9% 6,8%

Чернігівська 26 16,1% 3,3%

Чернівецька 22 19,1% 3,5%

Усього по УМВС 3627 45,1% 9,0%

Донецька 
залізниця

15 45,5% 11,6%

Львівська 
залізниця

8 24,2% 10,0%

Одеська залізниця 16 45,7% 15,8%

Придніпровська 
залізниця

44 54,3% 13,2%

Південно-Західна 
залізниця

18 25,0% 6,5%

Південна залізниця 36 37,9% 13,4%

Усього по 
залізницях

137 39,3% 11,5%

Усього по Україні 3764 44,9% 9,0%
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Аналізуючи офіційну статистику МВС, слід брати до уваги, що крім 

незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, пере-

везення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту у зв’язку з 

особистим вживанням (стаття 309 Кримінального кодексу), законодав-

ством передбачена також кримінальна відповідальність ще за низку дій, 

пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Серед них також є ті, що 

пов’язані саме з особистим споживанням наркотиків, і суб’єктами цих 

кримінально-караних дій є переважно наркотично залежні особи, за ра-

хунок яких також формується статистика діяльності міліції.

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків 

(стаття 306 Кримінального кодексу), досить часто інкримінується нарко-

тично залежним особам, які за гроші від продажу дози наркотику при-

дбали інгредієнти для виготовлення такого ж наркотику для себе з метою 

зняття абстиненції. У 2011 році за цією статтею зареєстровано 121, а за 9 

місяців 2012 року – 113 злочинів, що складає, відповідно, 0,23% та 0,28% 

від загальної кількості зареєстрованих за вказаний період наркозлочинів.

У 2011 році зареєстровано 2731 факт посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель (стаття 310 Кримінального кодексу), що 

складає 5,1% від загальної кількості зареєстрованих наркозлочинів. До 

кримінальної відповідальності за цими фактами притягнуто 2547 осіб або 

6,9% від загальної кількості притягнутих до кримінальної відповідальності 

за наркозлочини. З них 132 особи взято під варту, що складає 6,9% від 

загальної кількості осіб, узятих під варту за наркозлочини. Проте офіцій-

на статистика не дає відповіді на питання, скільки з осіб, притягнутих до 

відповідальності чи взятих під варту, вирощували нарковмісні рослини не 

для продажу, а з метою особистого споживання.

Те ж стосується організації або утримання місць незаконного вжи-

вання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів (стаття 317 

Кримінального кодексу). У 2011 році було зареєстровано 1965, а за 9 

місяців 2012 року – 1629 злочинів цієї категорії, що складає відповід-

но 3,7% та 4% від загальної кількості зареєстрованих наркозлочинів. До 

кримінальної відповідальності за статею 317 ККУ у 2011 році притягнуто 

1496 осіб, що складає 4,1% від загальної кількості осіб, притягнутих до 

кримінальної відповідальності за наркозлочини. З них 521 особа була взя-

та під варту, що складає 6,2% від загальної кількості осіб, узятих під вар-

ту за наркозлочини. В діяльності міліції суб’єктами цієї категорії злочинів 

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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переважно є наркотично залежні особи, які здійснюють ці кримінально 

карані дії з метою особистого споживання наркотиків. Тому можна при-

пустити – діяльність міліції у виявленні цієї категорії злочинів спрямована 

переважно на кримінальне переслідування наркотично залежних осіб.

У 2011 році зареєстровано лише 15578 (за 9 місяців 2012 року –

12607) злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, пов’язаних з їх 

збутом (стаття 307 Кримінального кодексу), що складає лише 29,3% (за 

9 місяців 2012 року – 31,6%) у загальній структурі наркозлочинності. До 

кримінальної відповідальності за збут наркотиків у 2011 році притягнуто 

6478 осіб, що складає 17,5% від загальної кількості осіб, притягнутих до 

кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Той факт, що міліція обрала за пріоритет переслідування наркоза-

лежних осіб, а не тих, хто займається збутом і поширенням наркотиків, 

наочно ілюструє наведена нижче таблиця.
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АР Крим 3440 858 1698 49,4% 24,9%

Вінницька 1633 445 828 50,7% 27,3%

Волинська 540 283 145 26,9% 52,4%

Дніпропетровська 4798 1504 2834 59,1% 31,3%

Донецька 4669 1099 2728 58,4% 23,5%

Житомирська 977 424 384 39,3% 43,4%

Закарпатська 431 99 175 40,6% 23,0%

Запорізька 3395 1037 2039 60,1% 30,5%

Івано-Франківська 581 216 174 29,95 37,2%

Київська 1837 299 1213 66,0% 16,3%
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місто Київ 4554 988 3397 74,6% 21,7%

Кіровоградська 878 230 505 57,5% 26,2

Луганська 4681 1443 2434 52,0% 30,8%

Львівська 1399 390 665 47,5% 27,9%

Миколаївська 1458 459 771 52,9% 31,5%

Одеська 2312 817 1114 48,2% 35,3%

Полтавська 1601 521 879 54,9% 32,5%

Рівненська 628 191 276 39,2% 30,4%

місто Севастополь 480 216 161 33,5% 45,0%

Сумська 866 203 406 46,9% 23,4%

Тернопільська 656 235 167 25,5% 35,8%

Харківська 3033 579 2052 67,7% 19,1%

Херсонська 1737 653 790 45,5% 37,6%

Хмельницька 713 342 230 32,3% 48,0%

Черкаська 1815 730 706 38,9% 40,2%

Чернігівська 998 394 385 38,6% 39,5%

Чернівецька 562 243 79 14,1% 43,2%

Усього по УМВС 50672 14908 27235 53,7% 29,4%

Донецька 
залізниця

296 61 199 67,2% 20,6%

Львівська 
залізниця

273 70 161 59,0% 25,6%

Одеська 
залізниця

319 66 222 69,6% 20,7%

Придніпровська 
залізниця

510 92 361 70,8% 18,0%

Південно-Західна 
залізниця

580 185 354 61,0% 31,9%

Південна 
залізниця

556 196 310 55,8% 35,3%

Усього по 
залізницях

2534 670 1607 63,4% 26,4%

Усього по Україні 53206 15578 28842 54,2% 29,3%
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Якщо ж навіть при такому співвідношенні статистичних даних про-

аналізувати склад осіб, притягнених до кримінальної відповідальності за 

фактами збуту наркотичних засобів, то виявиться, що більша частина засу-

джених за збут – це наркотично залежні особи, які займались так званим 

«вимушеним» збутом для отримання коштів, необхідних для придбання 

дози іншого, дорожчого виду наркотику з метою зняття абстиненції.

Число ж наркозбувачів, хто займається наркобізнесом і не вживає 

наркотики, тобто тих, хто займається так званим «чистим» збутом, зали-

шається незначним. Наведені вище статистичні та інші дані красномовно 

свідчать, що сучасна боротьба з незаконним обігом наркотиків в Україні 

спрямована переважно не проти наркобізнесу, а проти його клієнтів – 

осіб, хворих на наркоманію.

Офіційна статистика МВС не дає відповіді на питання щодо кількості 

сфальсифікованих кримінальних справ та кількості справ, провадження 

по яких здійснювалося з грубими порушеннями фундаментальних прав 

наркотично залежних осіб. А отже, відповіді на ці питання маємо отриму-

вати з інших джерел, зокрема засобів масової інформації, з урахуванням 

результатів досліджень та опитувань, під час аналізу звернень громадян з 

цієї тематики тощо.

Порушення прав наркотично залежних осіб при формуванні 
статистичних показників оперативно-службової діяльності

В Україні підпільний ринок наркотиків є надзвичайно розвиненим. 

Більше того, вже впевнено можна констатувати – в нашій країні наркобіз-

нес здійснюється при безпосередньому сприянні відомств, призначених 

для боротьби з цим явищем, і став високорентабельною галуззю, котру 

розвивають посадові особи дуже високого рівня.

Боротьба з поширенням наркотиків значною мірою ускладнюєть-

ся тим, що кримінальні структури в Україні зрощуються з аналогічними 

транснаціональними злочинними структурами, залучають до виробництва 

наркотиків технологічний та науковий потенціал вітчизняної хімічної про-

мисловості. Ними створюються підпільні лабораторії, де виготовляються 

наркотики нових видів. Поширені корумповані зв’язки керівників нар-

кобізнесу з представниками виконавчої, законодавчої, судової влади, 

правоохоронних органів. За таких обставин діяльність правоохоронних 
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органів у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків є неефектив-

ною, оскільки така боротьба націлена переважно не проти організаторів і 

керівників наркобізнесу, а щодо його жертв – наркотично залежних осіб.

Високий рівень криміналізації наркотично залежних осіб викорис-

товується МВС України для формування статистичних показників опера-

тивно-службової діяльності, які вводять в оману суспільство, створюючи 

враження про успішність боротьби зі злочинністю в країні.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про міліцію» виявлення й роз-

криття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, є одним з основних завдань 

міліції. Тому один із вагомих показників, за якими оцінюється ефек-

тивність діяльності МВС, є питома вага розкритих злочинів у загальній 

кількості злочинів, що знаходилися у провадженні за звітний період. За 

результатами діяльності у 2011 році цей показник складає 55,3%, за 9 мі-

сяців 2012 року – 54,9%.

Загалом у провадженні у 2011 році знаходилося 578 000 (за 9 міся-

ців 2012 року – 439653) злочинів, із них 237224 (за 9 місяців 2012 року –

137156) залишилося нерозкритими. В загальну кількість злочинів, що 

знаходилися у провадженні, входять також злочини у сфері незаконного 

обігу наркотиків – 10,3% в 2011 році та 10,5% за 9 місяців 2012 року від 

загальної кількості злочинів, що знаходилися у провадженні.

Проте злочини цієї категорії є, як правило, очевидними (розкрити-

ми) з моменту їх виявлення та затримання осіб, що їх вчинили, тому за 

рахунок їх кількості штучно формується питома вага розкритих злочинів у 

загальній кількості злочинів, що знаходилися у провадженні.

Згідно з встановленими критеріями розкритим вважається злочин, 

за яким розслідування кримінальної справи закінчено. Але зрозуміло, що 

вилучити наркотичний засіб у розмірі індивідуальної добової норми спо-

живання в наркотично залежної особи та закінчити розслідуванням кри-

мінальну справу значно легше, ніж установити особу, яка скоїла інший, 

більш тяжкий злочин в умовах неочевидності.

Від встановлення невідомих слідству осіб, які вчинили злочини, 

міліція системно уникає і в сфері незаконного обігу наркотиків. Нарко-

тично залежні особи, затримані за зберігання наркотиків для особистого 

вживання, як правило, дають свідчення про придбання цих наркотиків у 

невідомих осіб. Проте слідчими питання щодо реєстрації виявлених но-

вих злочинів стосовно невідомих осіб, причетних до збуту наркотичних

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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засобів, не порушуються. Такі дії є порушенням норм кримінально-про-

цесуального кодексу та обліково-реєстраційної дисципліни, штучним 

приховуванням повідомлень про злочини від обліку з метою форму-

вання позитивної складової статистичних показників. Такий стан справ 

породжений існуючими хибними критеріями оцінки ефективності діяль-

ності міліції.

Зазначені вище обставини також є основним чинником, що спону-

кає міліцію до виявлення максимальної кількості злочинів у сфері неза-

конного обігу наркотиків, вчинених наркотично залежними особами, які 

відповідно до позиції європейського співтовариства, самі є жертвами ор-

ганізованої наркозлочинності.

Спостереження за повсякденною діяльністю міліції свідчать, що 

суттєва частина статистичних показників оперативно-службової діяль-

ності по боротьбі з незаконним обігом наркотиків здійснюється шляхом 

фальсифікацій службової документації та вчиненням системних пору-

шень базових прав наркотично залежних людей, які, у зв’язку з їхніми 

фізіологічними особливостями та відверто ворожим ставленням до них 

суспільства, не можуть належним чином захищати свої права.

До типових порушень прав наркотично залежних людей у діяльності 

міліції слід віднести:

  проведення процесуальних дій за відсутності відповідних процесу-

 альних документів;

  проведення процесуальних дій за відсутності понятих;

  використання перебування особи в стані наркотичного сп’яніння

 при проведенні процесуальних дій з її участю та складанні процесу-

 альних документів;

  використання стану абстиненції («ломки») в особи при проведенні

 слідчо-оперативних дій – таку особу, через її фізичний стан, легко

 примусити визнати провину в скоєному злочині, обмовити себе,

 здійснити наклеп на іншу особу тощо;

  примушування до надання свідчень проти себе в порушення ст. 63

 Конституції України;

  нероз’яснення прав відповідно до вимог процесуального законо-

 давства;

  позбавлення права на захист, зокрема відмова в можливості ско-

 ристатися послугами адвоката;
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  незаконне застосування фізичної сили, спецзасобів та катування до

 затриманого під час дізнання або слідства;

  створення відповідних умов та примушування до виплати хабарів за

 непритягнення до кримінальної відповідальності або за звільнення;

  неправомірне затримання та свідомо незаконне порушення кримі-

 нальної справи, здійснення інших посадових злочинів стосовно нар-

 котично залежних осіб.

Фальсифікації – один із найбільш поширених способів формування 

статистики МВС за рахунок порушення основоположних прав наркотично за-

лежних осіб. Досить часто споживачі наркотиків притягуються до криміналь-

ної відповідальності за дії, які вони не скоювали, для чого міліцією вико-

ристовуються різноманітні провокації. Про масштаби та мотивацію таких дій 

правоохоронців свідчать численні публікації в засобах масової інформації.

У дописі «Міліціонери підкидали наркотики «золотій молоді», а 

потім вимагали від них гроші» (Інтернет-видання «Newsru.ua») повідо-

мляється, що 11.02.2011 були затримані начальник відділу БНОН Су-

ворівського РВ УМВС у Херсонській області та двоє його підлеглих за 

систематичні примушування наркотично залежних осіб підкидати 

наркотики іншим наркотично залежним особам. Ці протиправні дії 

співробітники міліції скоювали як з метою формування статистичних 

показників, так і з метою подальшого вимагання та отримання хаба-

рів за непритягнення до кримінальної відповідальності.

http://rus.newsru.ua/ukraine/14feb2011/narkoman.html

У публікації «У Київській області міліціонер для того, щоби викона-

ти план, підкидав наркотики» (Інтернет-видання «Сьогодні») повідомля-

ється, що виконуючий обов’язки начальника МВ Обухівського РВ ГУМВС 

у Київській області з метою формування статистичних показників 

змусив наркотично залежну особу зізнатися в незаконному зберіганні 

наркотиків, передав йому 12,5 г каннабісу та склав відповідні фальси-

фіковані документи для притягнення наркотично залежного до кри-

мінальної відповідальності.

http://www.segodnya.ua/news/14234878.html

Про фальсифікацію кримінальних справ у сфері незаконного обігу 

наркотиків йдеться і в матеріалі «Шевченківський ВБНОН» (Інтернет-

видання «ОРД»)

http://ord-ua.com/2011/01/31/shevchenkovskij-obnon/?lpage=1
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Красномовним є і назва матеріалу «Міліція підкинула жінці нарко-

тики» (Інтернет-видання «MigNews.com.ua»), у якому розповідається про 

те, що співробітники міліції Дніпропетровської області підкинули жін-

ці наркотичний засіб, та погрожуючи порушити стосовно неї кримі-

нальну справу, вимагали хабара в розмірі 1000 доларів США.

http://mignews.com.ua/ru/articles/98062.html

У публікації «Наркоманів катують» (веб-сайт прокуратури Авто-

номної Республіки Крим) повідомляється, що співробітники Бахчиса-

райського райвідділу міліції АР Крим застосовували катування до 

наркотично залежних осіб з метою отримання зізнань у тих злочи-

нах, яких вони не скоювали.

http://www.ark.gp.gov.ua/index.php?section=n&newsid=2812

Список таких прикладів може бути розширений у рази, оскільки по-

дібні методи роботи характерні для міліції в усіх без винятку регіонах кра-

їни й порушення прав громадян під час подібної «протидії наркотикам» 

мають масовий характер.

У практичній діяльності міліції при вилученнях наркотиків затри-

маного спочатку обшукують, потім надівають на нього наручники або за-

стосовують інші засоби зв’язування й доставляють до органу внутрішніх 

справ, де супроводжують в одне із службових приміщень. Після цього за-

прошують понятих, знімають із затриманого наручники і починають про-

водити особистий огляд (а фактично обшук), в ході якого «знаходять» нар-

котики. При цьому твердження затриманого про те, що ці наркотики йому 

підкинули, як правило, ігнорується.

Оскільки для порушення кримінальної справи необхідно мати ви-

сновок спеціаліста про видову належність і кількість вилученої речови-

ни, а його підготовка займає певний проміжок часу, співробітники міліції 

здійснюють затримання особи не в порядку, передбаченому положення-

ми КПК України, а, з метою уникнення в подальшому судового контролю, 

фальсифікують підстави для адміністративного затримання в порядку, 

передбаченому статтею 263 Кодексу України про адміністративні право-

порушення.

Серед інших видів фальсифікацій досить поширене фальшування 

працівниками міліції ваги вилученої наркотичної речовини. Пакування 

вилучених речових доказів умисно проводиться співробітниками із ство-

ренням можливості в подальшому сфальсифікувати вагу та вміст пакунка
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на будь-якій стадії дослідчої перевірки. Вилучена з порушеннями зако-

нодавства речовина направляється для подальшого її дослідження до 

міліцейських криміналістичних підрозділів, а її зважування проводиться 

експертами вже без участі понятих, що дає змогу зрегулювати вагу до міні-

муму, достатньої для порушення кримінальної справи. За існуючої залеж-

ності експертів-криміналістів від керівництва органів внутрішніх справ, 

виправити становище з цього питання та забезпечити контроль за закон-

ністю їхніх дій практично неможливо.

Крім того, незаконно притягнення громадян до кримінальної відпо-

відальності можливе й через слабку матеріально-технічну базу підрозділів 

експертно-криміналістичної служби, яка часом просто не має технічних 

можливостей для точного зважування вилученої речовини. Як приклад, 

можна навести необхідність визначення експертами ваги опію ацетильо-

ваного в розмірі 0,005 г (достатньої для порушення кримінальної справи) 

за відсутності ліцензованих приладів та науково обґрунтованої методики 

визначення такої ваги.

Для досягнення необхідної позитивної статистики правоохоронні 

органи нерідко вдаються до відверто провокаційних дій, які забезпечу-

ють притягнення до кримінальної відповідальності наркотично залежних 

громадян за збут наркотичних засобів. Зловживаючи правом суб’єкта опе-

ративно-розшукової діяльності, оперативні працівники моделюють ситуа-

ції, за яких наркотично залежні вимушені реалізовувати свою «дозу» під 

контролем міліціонерів-провокаторів.

Викликає занепокоєння фальсифікація матеріалів оперативних за-

купівель з метою притягнення до кримінальної відповідальності спожи-

вачів наркотиків за збут наркотичних засобів. Проблема провокування 

й фальсифікації злочинів співробітниками міліції та використання отри-

маних результатів у якості доказів має загальнодержавний масштаб. Про 

це свідчать звіти українських та міжнародних правозахисних організацій, 

численні публікації на цю тему в засобах масової інформації, скарги гро-

мадян, які стали жертвами незаконних дій правоохоронців.

Аналіз статистичних та інших даних вказує, що переважна більшість 

оперативних закупівель здійснюється стосовно споживачів наркотичних за-

собів, при цьому, як правило, об’єми вилучених міліцією наркотиків не пере-

вищують межі середньодобового об’єму споживання. Зважаючи на існуючу 

процедуру проведення оперативної закупівлі, можна припустити, що, у разі 
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змови двох оперативних працівників, оформлення матеріалів, достатніх для 

порушення кримінальної справи, можна здійснити без фактичного прове-

дення оперативної закупівлі. Масштаби застосування таких методів не мо-

жуть не турбувати. Наслідки використання доказів, отриманих за допомогою 

фальсифікації оперативних закупівель, руйнують життя сотень наркотично 

залежних людей, яких звинуватили в злочинах, використовуючи такі «підста-

ви». Факти, викладені у статті «Наркомани-провокатори як нова зброя мілі-

ції» на шпальтах Інтернет-видання «Українська правда», (http://life.pravda.

com.ua/scandal/4cc5a2ebc926d/), є типовим прикладом фальсифікації опе-

ративних закупівель, характерним для всіх без винятку регіонів країни.

Аналогічний типовий приклад використання в якості належних та 

достатніх доказів матеріалів сфальсифікованої оперативної закупівлі на-

водить Інтернет-видання «Вгору» у матеріалі «М’ясорубка правосуддя» 

(http://www.vgoru.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10052). 

Беззаперечні факти, наведені в цій статті, свідчать, що звинувачення сто-

совно мешканця міста Нова Каховка Херсонської області було побудова-

не на матеріалах сфальсифікованої оперативної закупівлі. Як наслідок –

звинувачений більше року утримується під вартою, а існуюча практика 

судочинства заважає прийняти правосудне рішення та винести виправду-

вальний вирок.

Про існуючу практику використання в судочинстві матеріалів опе-

ративних закупівель розповідає і Інтернет-видання «ОРД» у матеріалі під 

назвою «ТОВ Ворошиловський ВБНОН» (http://ord-ua.com/2010/12/02/

ooo-voroshilovskij-obnon/). Наведені в матеріалі факти та коментарі до 

нього свідчать про масовість застосування оперативних закупівель з ме-

тою вимагання від наркотично залежних хабарів на користь посадових 

осіб правоохоронних органів.

Катування та інші прояви міліцейської жорстокості до наркотично 

залежних осіб в Україні є досить поширеними. Подібний стан справ су-

перечить нормам внутрішнього законодавства України та міжнародних 

правових документів – Загальній декларації прав людини, Європейській 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижу-

ють гідність, видів поводження і покарання тощо.

Маргінальне становище цієї категорії громадян робить їх легкою здо-

биччю для співробітників міліції, яка дуже часто використовує залежність
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від наркотику як знаряддя для примушування наркотично залежних лю-

дей давати необхідні для правоохоронців свідчення: перспектива страж-

дати від «ломки» робить наркозалежних особливо вразливими та більш 

схильними підкоритися тиску з боку міліції.

Високий рівень стигматизації цієї соціальної групи, в свою чергу, 

породжує безкарність міліціонерів при скоєнні таких протиправних дій. 

Утім, мають місце поодинокі випадки притягнення співробітників міліції 

до кримінальної відповідальності за знущання над наркозалежними. Про 

це свідчить засудження трьох працівників Бахчисарайського райвідділу 

міліції до різних строків ув’язнення за катування наркотично залежних 

осіб з метою отримання від них зізнання 

(http://www.ark.gp.gov.ua/index.php?section=n&newsid=2812).

Економічні наслідки дискримінації соціальної групи наркотич-
но залежних осіб

Згідно з офіційною статисткою Державної судової адміністрації Укра-

їни у 2010 році за всіма видами злочинів у сфері незаконного обігу нарко-

тиків було засуджено майже 31 тисяча осіб. Із них понад 21 тис осіб (68,2%) 

засуджені за зберігання наркотиків без мети збуту, у більшості випадків за 

індивідуальну разову норму споживання. Лише 6 тисяч осіб (18 %) засудже-

но за збут наркотиків. Тобто на одного засудженого постачальника нарко-

тиків припадає п’ять споживачів.

Однак переважна більшість наркопостачальників також є наркотич-

но залежними особами, які займались так званим «вимушеним» збутом 

для отримання коштів, необхідних для придбання дози наркотику з метою 

зняття абстиненції.

У 2011 році, згідно з цією ж статистикою, за всіма статтями Кримі-

нального кодексу в Україні було засуджено 168,7 тисяч осіб, при цьому за 

злочини у сфері незаконного обігу наркотиків – 27 тисяч осіб або 16% від 

загальної кількості засуджених, за злочини, пов’язані з особистим вжи-

ванням наркотиків (зберігання тощо) – 17,6 тис. осіб, що складає більше 

10% від загальної кількості засуджених за всі злочини.

Як правило, предметом доказування в кримінальних справах були 

об’єми наркотиків, що значно нижчі за середньодобові дози їх споживання. 

Якщо ж урахувати ще й кількість наркотично залежних осіб, засуджених

Розділ 6. Дотримання прав уразливих груп
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за «вимушений» збут наркотиків (з метою отримання коштів для зняття 

«наркотичної ломки»), то дискримінаційне спрямування кримінальної 

системи держави буде ще більш вираженим. При цьому кількість осіб, які 

займаються наркобізнесом і не вживають наркотики, тобто тих, хто займа-

ється так званим «чистим» збутом, залишається незначним.

Наведені аргументи дають підстави стверджувати, що сучасна бо-

ротьба з незаконним обігом наркотиків в Україні обмежується застосу-

ванням репресій проти клієнтів наркобізнесу – осіб, хворих на наркома-

нію, а не проти самого наркобізнесу.

Витрати лише на слідство, судовий розгляд та утримання наркотич-

но залежних осіб у місцях позбавлення волі обходиться державі в сотні 

мільйонів гривень.

Кошти платників податків ідуть не на боротьбу з наркобізнесом і 

поширенням у суспільстві наркоманії та супутніх інфекційних хвороб, 

не на лікування наркотично залежних та пропаганду здорового способу 

життя, а на кримінальні й адміністративні процедури стосовно хворих на 

наркоманію, утримання десятків тисяч цих хворих у місцях позбавлення 

волі, фінансування корупції та системи здирництва, які процвітають під 

виглядом «боротьби з наркозлочинністю» в підрозділах та органах вну-

трішніх справ.

Отже, дискримінація та надмірно висока криміналізація наркотич-

но залежних є важким тягарем для економіки України. Діюча система бо-

ротьби з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні не тільки побу-

дована на репресивній політиці стосовно наркозалежних, але також є вкрай 

неефективною і надто дорогою. За умови зниження рівня дискримінації та 

криміналізації наркотично залежних, кошти, які витрачаються на слідство, 

судовий розгляд та утримання наркозалежних у місцях позбавлення волі, 

можуть бути спрямовані на вирішення актуальних соціальних проблем, зо-

крема на лікування хворих та профілактику поширення наркоманії.

Негативний вплив дискримінації та надмірної криміналізації 
наркотично залежних осіб на здоров’я населення країни

Темпи поширення ВІЛ/СНІДу в Україні – одні з найвищих у світі. Сьогод-

ні епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в країні характеризується зростанням 

показників захворюваності та смертності від СНІДу. Станом на 01.07.2011 р.
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під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров’я України перебува-

ло 115275 ВІЛ-інфікованих осіб, із них 16764 особи з діагнозом СНІД.

За оцінками Об’єднаної програми ООН із ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) показ-

ник поширеності ВІЛ-інфекції складає не менше 1,4 % дорослого населен-

ня, тобто більше, ніж 360 тисяч осіб віком від 15 до 49 років. Україна зали-

шається найбільш постраждалою від епідемії ВІЛ-інфекції країною в Європі.

За весь період епідеміологічного спостереження від захворювань, 

спричинених СНІДом, померло 22607 людей. Україна залишається у кате-

горії країн із концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції, що зосеред-

жена серед окремих груп населення високого ризику інфікування ВІЛ, 

зокрема наркотично залежних споживачів ін’єкційних наркотиків. Саме 

ін’єкційне вживання наркотиків на даний час є рушійною силою епідемії 

ВІЛ-інфекції (58% усіх офіційно зареєстрованих випадків) та гепатиту С.

У той же час дискримінація споживачів наркотиків та надмірно ви-

сока криміналізація їхніх дій є однією з головних причин, яка не дозволяє 

зупинити та взяти під контроль не тільки поширення в Україні наркоманії, 

а також її побічних ефектів, зокрема епідемії ВІЛ/СНІДу.

Нині споживачі наркотиків є водночас об’єктом політики боротьби 

з наркотиками та профілактики ВІЛ. Стосовно наркотично залежних ця 

політика обмежується кримінальним переслідуванням, добровільним та 

примусовим лікуванням. Люди цієї категорії знаходяться в соціальній ізо-

ляції, стають жертвами стигматизації і дискримінації, зазнають високого 

ризику насильства з боку правоохоронних органів і зневажливого став-

лення у закладах системи охорони здоров’я.

Переслідування державою та агресія з боку населення робить нар-

комана ізгоєм у суспільстві. Йому легше продовжувати вживати нарко-

тики, ніж спробувати покінчити зі своєю пристрастю. Тому очевидно, що 

дискримінація наркотично залежних осіб, надмірна криміналізації дій, 

пов’язаних з індивідуальним споживанням наркотиків, сприяє стрімкому 

зростанню кількості наркозалежних та ВІЛ-інфікованих.

Негативний вплив дискримінації наркотично залежних осіб на 
криміногенну ситуацію в країні

Крім руйнівного впливу на здоров’я людей, наркотики впливають 

на загальну криміногенну ситуацію в країні. Особи в стані наркотичного 
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сп’яніння щорічно скоюють у межах 4 тисяч злочинів корисливо-насиль-

ницької спрямованості, серед яких – убивства та замахи на вбивства, за-

подіяння тяжких тілесних ушкоджень, розбійні напади, грабежі, крадіжки.

Наркоманія є сприятливим підґрунтям для здійснення різного роду 

злочинних діянь, насамперед корисливих і корисливо-насильницьких. 

Нелегальне придбання наркотиків вимагає значних матеріальних витрат. 

Вартість наркотичних засобів на «чорному ринку» перевищує аптечні ціни 

на найбільш поширені види наркотиків у десятки й сотні разів.

Наркоманія тісно пов’язана з насильницькою злочинністю. Вживан-

ня наркотиків породжує невмотивовану агресію, почуття тривоги, підсві-

домий страх. Перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, наркотично 

залежні нерідко скоюють злочини проти особи: вбивства, тілесні ушко-

дження, зґвалтування, хуліганські дії і т.п. Одним із мотивів вчинення цих 

злочинів усе частіше стає прагнення за будь-яку ціну заволодіти наркоти-

ками або засобами для їх придбання.

(http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%

D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96

%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D

0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B2%60%D1%8F)

Оскільки поширення наркоманії прямо пропорційне дискримінації 

та надмірній криміналізації дій наркотично залежних осіб, погіршення 

криміногенної обстановки в країні також можна вважати наслідком такої 

дискримінації і надмірної криміналізації наркозалежних.
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РОЗДІЛ 7. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ
Цапок М.О.

Вступ

Конституція України (стаття 39) гарантує кожному «право збирати-

ся мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, 

про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади 

чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цьо-

го права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою за-

побігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення 

або захисту прав і свобод інших людей».

Обов’язковими до виконання в Україні нормативними актами 

щодо свободи мирних зібрань є Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права, Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод. Складовою частиною міжнародного права в цій галузі є практи-

ка Комітету ООН з прав людини та Європейського суду з прав людини. 

З числа документів «м’якого» права, які мають рекомендаційний харак-

тер, слід зазначити також Сіракузькі принципи тлумачень обмежень і 

відступів від Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, 

прийняті Економічною і соціальною радою ООН та Керівні принципи зі 

свободи мирних зібрань БДІПЛ ОБСЄ і Ради Європи. Керівні принципи 

дають досить детальні та засновані на міжнародних нормативних актах 

пояснення щодо забезпечення права на мирні зібрання. Вони включа-

ють окремий розділ щодо забезпечення охорони порядку під час мирних 

зібрань, у якому описуються вимоги, яким мають відповідати дії право-

охоронних органів1.

Акти, що на національному рівні регламентують організацію та про-

ведення мирних зібрань і відповідальність за порушення, обмежуються 

Конституцією, Кримінальним кодексом, Кодексом про адміністративні 

правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства та Рішенням 

Конституційного Суду України у справі щодо завчасного сповіщення про 

мирні зібрання № 4-рп/2001.

Органи влади повинні створювати всі необхідні умови для забезпе-

чення прав людини, в тому числі й для реалізації права на мирні зібрання. 

1 http://www.osce.org/ru/odihr/83237?download=true
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Одним із головних суб’єктів, що має виступати гарантом із забезпечення 

права на мирні зібрання, є органи внутрішніх справ.

Органи і підрозділи МВС виконують завдання із забезпечення пра-

вопорядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів 

відповідно до Конституції України, законів України «Про міліцію», «Про 

оперативно-розшукову діяльність», «Про внутрішні війська МВС України», 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого 

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011, Статуту 

патрульно-постової служби міліції України, інших нормативно-правових 

актів України та Міністерства внутрішніх справ.

Окремо варто відзначити «Методичні рекомендації щодо дій орга-

нів внутрішніх справ під час підготовки та проведення масових заходів», 

що були розроблені на виконання усного доручення керівництва МВС 

Департаментом міліції громадської безпеки, і 2 червня 2011 року за під-

писом першого заступника Міністра Попкова С.Є. надіслані до підпорядко-

ваних підрозділів у регіонах (вих. № 8713/Пп від 02.06.2011). Саме цим 

документом, незважаючи на його рекомендаційний характер, часто керу-

ються правоохоронці при виконанні службових обов’язків, пов’язаних із 

забезпеченням громадського порядку під час проведення мирних акцій.

Варто також розуміти, що всі відомчі документи МВС України ви-

значають алгоритм дій під час проведення «масових заходів», до переліку 

яких разом із мирними зібраннями, мета яких – висловлення позиції учас-

ників стосовно суспільних чи політичних питань, входять також «заходи 

релігійного, спортивного, культурно-видовищного характеру за учас-

тю значної кількості громадян, що проводяться з нагоди відзначення 

офіційних (державних), професійних, релігійних свят, пам’ятних дат».

За офіційною інформацією Міністерства внутрішніх справ Украї-

ни, протягом 2012 року в Україні відбулось більше 235 тисяч «масових 

заходів», у яких узяли участь понад 94 мільйони людей. До охорони гро-

мадського порядку було залучено більше мільйона працівників органів 

внутрішніх справ. Окремої ж статистики проведених мирних зібрань пра-

воохоронцями не ведеться2.

Однак мирні зібрання, як спосіб реалізації одного з фундаменталь-

них прав людини, принципово відрізняються від інших масових заходів. 

2 http://www.zmina.org.ua/2013/01/v-ukrajini-ne-porushuyut-kryminalni-spravy-za-
pereshkodzhannya-myrnym-protestam/
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Розділ 7. Свобода мирних зібрань

Тож на думку правозахисників, Міністерство внутрішніх справ має вести 

окрему статистику таких зібрань задля більш ефективного забезпечення 

охорони громадського порядку під час їх проведення із дотриманням 

норм прав людини.

Що ж стосується власне мирних зібрань, згідно з даними моніто-

рингу протестної активності Центру дослідження суспільства, у 2012 році 

в Україні відбулося 3 636 протестів – тобто щодня відбувалося в серед-

ньому 10 протестів3. Порівняно із попередніми роками кількість мирних 

зібрань виросла більш ніж у півтора рази – у 2010 році було зафіксовано 

2 305 подій, у 2011 – 22774. 

Тенденція до збільшення кількості мирних зібрань має мотивувати 

всі органи влади серйозно підходити до організації процесу забезпечення 

реалізації цього права їх учасниками. Адже свобода вільно збиратися і 

висловлювати свою думку – основа збереження демократичності суспіль-

ства, запорука прозорості й підзвітності влади в країні.

Порушення права на мирні зібрання з боку працівників орга-
нів внутрішніх справ України

Як зазначено в Керівних принципах ОБСЄ зі свободи мирних зі-

брань, підхід до охорони порядку під час зібрань має відповідати принци-

пам прав людини – законності, необхідності, пропорційності та недискри-

мінації, – і під час цих дій мають бути дотримані відповідні норми в галузі 

прав людини. Зокрема, держава має позитивне зобов’язання вживати 

необхідних і розумних заходів, що дозволяють проводити мирні зібрання 

без побоювань можливості вчинення фізичного насильства стосовно учас-

ників мирного зібрання. Саме на органи внутрішніх справ покладається 

позитивний обов’язок забезпечувати права на мирні зібрання.

Однак на практиці ми часто стикаємось із тим, що порушниками 

права на мирні зібрання стають працівники правоохоронних органів. 

Як і в будь-якій іншій сфері життя суспільства, до якої вони мають стосу-

нок, правоохоронці чинять як навмисні порушення, так і дії, які порушу-

ють права учасників зібрань з необережності чи недостатнього знання 

3 http://www.zmina.org.ua/2013/01/v-ukrajini-ne-porushuyut-kryminalni-spravy-za-
pereshkodzhannya-myrnym-protestam/

4 http://cedos.org.ua/protestmonitor/reports/e-zvit-2011-published
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міліціонерами нормативної бази. При цьому працівники міліції можуть як 

самостійно порушувати права учасників мирних зібрань, так і створювати 

умови для порушення їхніх прав іншими органами.

Порушення права на мирні зібрання в Україні фіксуються на різних 

етапах проведення зібрань, їх можна класифікувати та об’єднати в декіль-

ка основних груп.

Порушення, що відбуваються до початку мирного зібрання:

  судові обмеження права на мирні зібрання, підставою для яких стали, 

 в тому числі, заяви міліції щодо неможливості забезпечення охорони

 громадського порядку під час їх проведення;

  дії правоохоронців, що перешкоджають громадянам взяти участь у

 мирних зібраннях.

Порушення, що відбуваються безпосередньо під час мирного зібрання:

  безпідставне затримання правоохоронцями учасників мирних 

 зібрань;

  надмірне застосування сили і спеціальних засобів проти учасників

 мирних зібрань з боку правоохоронних органів;

  застосування сили до журналістів, які висвітлюють мирні зібрання;

  свідоме надання правоохоронцями переваги одній із сторін конт-

 рдемонстрації;

  бездіяльність працівників міліції під час сутичок, що виникають між 

 опозиційними сторонами в ході мирних зібрань.

Порушення, що відбуваються після завершення мирного зібрання:

  - переслідування учасників після завершення мирного зібрання.

Загальні проблеми організації роботи правоохоронців щодо забезпечен-

ня громадського порядку під час мирних зібрань:

  низький рівень правової культури працівників міліції, які забезпе-

 чують громадський порядок під час мирних зібрань;

  неможливість ідентифікувати правоохоронців, які забезпечують

 громадський порядок під час мирних зібрань;

  інші дії, що не відносяться до повноважень правоохоронних органів

 під час мирних зібрань.

Нижче наводяться приклади типових порушень свободи мирних зі-

брань за безпосередньої участі органів внутрішніх справ згідно із зазна-

ченими вище групами.
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Судові обмеження права на мирні зібрання, підставою для яких 
стали в тому числі заяви міліції щодо неможливості забезпечен-
ня охорони громадського порядку під час їх проведення

Протягом 2012 року окружними адміністративними судами України 

було розглянуто 358 справ про заборону мирних зібрань. Із них винесено 

313 постанов про заборону зібрань, тобто 88% розглянутих у суді справ 

вирішуються на користь органів влади, що звертаються до суду з клопо-

танням про заборону.5 Серед причин, із яких органи місцевого самовря-

дування просять суди заборонити проведення мирних зібрань, звучать 

різні – проведення ярмарків чи інших культурно-масових подій, прове-

дення контрмітингів, загроза громадській безпеці, небезпека блокування 

вулиць із невдоволенням учасників дорожнього руху тощо.

Також причиною до заборони часто є повідомлення від правоохо-

ронців про те, що вони не в змозі з тих чи інших причин забезпечити гро-

мадський порядок під час проведення мирного зібрання.

Зокрема в «Методичних рекомендаціях щодо дій органів внутріш-

ніх справ під час підготовки та проведення масових заходів» «…у разі 

надходження до місцевих органів виконавчої влади від представників 

політичних партій, громадських організацій, які мають різнополярні 

погляди щодо якогось конкретного питання, повідомлень про прове-

дення масових заходів, що збігаються у місці та часі» зазначений на-

ступний порядок дій:

«Напередодні проведення масових заходів органи внутрішніх 

справ звертаються до місцевих органів виконавчої влади з клопотан-

ням щодо звернення до суду з позовом про обмеження права громадян 

на проведення мирних зборів відповідно до статті 39 Конституції 

України. Такий строк звернення до суду унеможливлює організаторів 

подати повторні повідомлення (відповідно до статті 39 Конститу-

ції України «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і про-

водити збори, мітинги, походи й демонстрації, про проведення яких 

завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування...»). У даному контексті, відповідно до роз’яснення 

Конституційного Суду України, під терміном «завчасно» розуміється, 

5 http://www.pravo.org.ua/152-holovne/2010-03-02-15-16-48/1262-kilkist-sudovykh-zaboron-
myrnykh-zibran-u-2012-rotsi-znachno-zrosla.html 
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що для органів місцевої влади має залишатися час, достатній для по-

дання позову до суду)»6.

Хоча вищезазначений документ і має рекомендаційний характер, 

однак, зважаючи на специфіку відомства, саме так вчиняють правоохо-

ронці. Крім того, із подібними листами й клопотаннями щодо звернення 

до суду з позовом про заборону мирних зібрань правоохоронці зверта-

ються до місцевих органів влади навіть за відсутності контрдемонстрацій, 

мотивуючи свою вимогу про заборону неможливістю забезпечити громад-

ський порядок під час зібрань тощо.

Так, до прикладу, напередодні виборів Полтавський міськвикон-

ком звернувся до Полтавського окружного адмінсуду із позовною за-

явою щодо заборони проведення заходів ВО «Батьківщина» 28 і 29 

жовтня на площі біля Полтавської облдержадміністрації та на площі 

навпроти театру ім. Гоголя. Суд виніс 2 постанови, якими обмежив 

для представників опозиції право на мирні зібрання, мотивуючи свої 

рішення тим, що ГУМВС України в Полтавській області не в змозі забез-

печити охорону громадського правопорядку.7

У Харкові в серпні суд заборонив проведення безстрокової акції 

противників закону “Про основи державної мовної політики” на площі 

Свободи. Відповідне рішення ухвалив Харківський окружний адмінсуд, 

задовольнивши адміністративний позов Харківської міськради. «Управ-

ління МВС в Харківській області представило інформацію про те, що 

проведення подібних заходів у центрі міста вимагає відвернення значної 

кількості особового складу, що негативно впливає на стан правопоряд-

ку в інших районах міста, змушує перекривати рух транспорту на при-

леглих вулицях, що негативно впливає на щоденну життєдіяльність 

громадян, які не беруть участь у заході», – зазначається в рішенні суду.8

Однак Європейський суд з прав людини визначає, що там, «де де-

монстранти не беруть участь в актах насилля, державним органам 

важливо продемонструвати певний рівень толерантності стосовно 

6 Методичні рекомендації щодо дій органів внутрішніх справ під час підготовки та проведення масових 
заходів”, що були розроблені на виконання усного доручення керівництва Міністерства Департамен-
том міліції громадської безпеки та 2 червня 2011 року за підписом першого заступника Міністра По-
пкова С.Є. були надіслані до підпорядкованих підрозділів у регіонах (вих. № 8713/Пп від 02.06.2011)

7 http://maidanua.org/2012/10/u-poltavi-sud-zaboronyv-objednanij-opozytsiji-provedennya-myrnoho-
zibrannya-bilya-oda-ta-teatru-im-hoholya/

8 http://www.zmina.org.ua/2012/08/u-harkovi-zaboronyly-protest-cherez-radiatsiyu/
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мирних зібрань із тим, щоб гарантована статтею 11 Конвенції свобо-

да зібрань не була позбавлена своєї суті»9. Згідно з керівними принципа-

ми ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань ані гіпотетичний ризик порушень 

громадського порядку, ані присутність радикально налаштованої групи 

осіб не можуть бути законними підставами для заборони мирного зібран-

ня. На кожний окремий випадок насильства під час мирного заходу пред-

ставники правоохоронних органів мають реагувати під час його прове-

дення, але не шляхом попередньої заборони всім учасникам брати участь 

у такому заході. Для попередньої заборони потрібні переконливі докази 

того, що організатори конкретного зібрання планують насилля та безлад.

Дії правоохоронців, що перешкоджають громадянам взяти 
участь у мирних зібраннях

До цього типу порушень варто віднести будь-які дії з боку правоохо-

ронних органів, що спрямовані на створення перешкод бажаючим узяти 

участь у мирних зібраннях до початку або під час їх проведення, якщо не 

йдеться про затримання чи застосування сили правоохоронцями.

Так, 19 липня журналістів, які прийшли до Генпрокуратури на 

акцію протесту проти переслідування журналістів силовими струк-

турами, працівники міліції попросили відійти від будівлі на 100 ме-

трів, пояснивши учасникам акції свою вимогу тим, що ними отри-

мано повідомлення про мінування будівлі навпроти Генпрокуратури. 

Присутні на акції журналісти запевнили, що в той самий час пра-

цівники прокуратури продовжували без перешкод заходити та ви-

ходити з приміщення, тому й учасники відмовилися залишити місце 

проведення акції.10

10 серпня працівники ДАІ не пустили до Києва понад 50 мікро-

автобусів, водії яких мали намір брати участь в акції протесту, 

пов’язаній з незгодою перевізників із результатами розподілу прав 

здійснювати перевезення пасажирів маршрутами Київської області. 

Замість того, щоби забезпечувати безпеку учасників під час акції, 

правоохоронці вирішили просто заборонити учасникам дістатися 

9 Case of Oya Ataman v. Turkey, no. 74552/01, 5 December 2006, §§ 41 42

10 http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/19/6969095/
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до місця проведення протесту, про що самі й повідомили через Відділ 

зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у м. Києві.

«Низка приватних перевізників (…), які спеціалізуються в надан-

ні населенню послуг у сфері приватного пасажирського перевезення, 

під проводом одного з громадських об’єднань мали намір провести в 

центральній частині столиці протестну акцію з одночасним блоку-

ванням дорожнього руху (…) Враховуючи можливі негативні наслідки 

концентрованого переміщення великої кількості мікроавтобусів про-

їжджою частиною центральних вулиць Києва (...), керівництвом сто-

личної міліції було прийнято рішення про зупинку зазначеної колони на 

під’їзді до міста», – заявили в міліції. Порушень громадського порядку з 

боку учасників акції зафіксовано не було.11

Напередодні Дня Незалежності в Запорізькій області міліція не 

пустила автобуси з людьми до Києва на святкування 21-ї річниці неза-

лежності України. Про це заявили в прес-службі партії «Батьківщи-

на». За словами організаторів поїздки, 23 серпня о 21:00 представ-

ники опозиційної партії з Запорізької області мали намір виїхати до 

Києва на святкування Дня незалежності. Однак міліція зупинила ав-

тобуси з людьми та не пустила їх до Києва. «Коли люди почали сідати 

в автобуси, підійшли працівники ДАІ та сказали, що автобус не буде 

випущений за межі Запорізької області», – зазначають організато-

ри. Крім того, за словами представників партії, була попереджена 

компанія автоперевізника, що в разі, якщо автобус з людьми виїде за 

межі Запорізької області, у компанії відберуть ліцензію. «Представ-

ники ДАІ в приватних бесідах розповідають, що якщо автобуси таки 

виїдуть за межі області то по всіх постах: Дніпропетровськ, Полта-

ва і до Києва все одно вас зупинять і нікуди ви не поїдете», – ідеться 

в повідомленні.12

Варто зазначити, що згідно з Керівними принципами ОБСЄ щодо 

свободи мирних зібрань, «якщо відсутня явна загроза невідворотного 

виникнення насильства, працівники правоохоронних органів не пови-

нні зупиняти, проводити обшук, та/або затримувати учасників, які 

прямують до місця зібрання».

11 http://www.pravda.com.ua/news/2012/08/10/6970573/

12 http://maidanua.org/2012/08/zaporizka-militsiya-ne-puskaje-do-kyjeva-avtobusy-z-lyudmy/
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Безпідставне затримання правоохоронцями учасників мирних зібрань

Такий спосіб припинення мирних зібрань з боку працівників міліції, 

на жаль, є одним із найпоширеніших. Як правило, правоохоронці затри-

мують учасників, мотивуючи це різноманітними, не передбаченими зако-

ном причинами, деякі з них викликають щирий подив.

Для прикладу, 12 жовтня в Миколаєві дорогою на акцію протес-

ту, яка планувалася до приїзду в Миколаїв Прем’єр-міністра Мико-

ли Азарова, була затримана голова Миколаївського осередку партії 

«Демократичний альянс» Євгенія Матейчук. За словами затрима-

ної, її розпитували спочатку про організовані нею та заплановані на 

майбутнє акції протесту, а потім про серію нерозкритих убивств 

на Миколаївщині. Черговий Ленінського райвідділу пояснив, що ді-

вчину затримали, оскільки вона нібито кидалась під машину. Пізніше 

в інтерв’ю журналістам керівник сектора зв’язків із громадськістю 

Миколаївського УМВС Ольга Передереєнко заявила, що затримана 

напередодні акції протесту Матейчук була за прикметами схожа на 

злочинницю, яку розшукує міліція13. Однак, з огляду на питання, якими 

цікавились працівники міліції у Матейчук, не виникає сумнівів, що її за-

тримання пов’язане саме з участю в мирному зібранні.

Поширеним приводом для затримання учасників мирного зібрання 

є відсутність повідомлення про зібрання. У справі Букта проти Угорщини 

Європейський суд визначив, що «рішення про розгін мирного зібрання 

лише на підставі відсутності попереднього повідомлення, при тому, 

що учасники зібрання ведуть себе у відповідності до закону, є непро-

порційним обмеженням свободи мирних зібрань»14. Отже, якщо зібран-

ня має мирних характер, навіть за відсутності повідомлення держава має 

забезпечувати його безперешкодне проведення. На жаль, правоохоронці 

нерідко порушують цей принцип.

Так, 5 червня у Запоріжжі міліція затримала організаторів акції 

протесту на захист української мови і склала на них адміністративні 

протоколи. Члени запорізької обласної «Просвіти» намагалися організу-

вати роздачу листівок та встановити намет. Їм завадили це зробити

13 http://news.pn/ru/politics/66866

14 Case of Bukta and others v. Hungary, no 25691/04, 17 July 2007
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міліціонери, які повідомили, що мітинг є незаконним. Правоохоронці 

посилались на слова чиновника з міської ради про те, що органи місце-

вого самоврядування про проведення акцій не були повідомлені15.

7 листопада в Дніпропетровську міліція затримала двох учас-

ників безстрокової акції протесту проти фальсифікації результатів 

виборів до Верховної Ради України, яку організувала об’єднана опо-

зиція «Батьківщина». За інформацією правоохоронців, акція опозиції 

несанкціонована, адже організатори завчасно не попередили про її 

проведення міську раду. Міліція склала протокол про адміністративне 

правопорушення16.

Також часто підставою для затримання учасників мирних зібрань 

стає той факт, що на території, де проводиться зібрання, діє тривала су-

дова заборона проведення мирних зібрань, яка стосується необмеженого 

кола осіб. Таким чином правоохоронці стають виконавцями не правового 

рішення суду, та й самі виконують його не в правовий спосіб – за відсутнос-

ті судового виконавця і навіть не пред’являючи відповідне рішення суду.

1 липня в Києві мала відбутись фінальна частина мандрівної ви-

ставки «Права людини поза грою». Однак учасникам завадили правоохо-

ронці, пославшись на рішення Окружного адміністративного суду, за 

яким було заборонено проведення мирних заходів у центральній частині 

Києва під час проведення чемпіонату Євро-2012. Попри те, що органі-

затори належним чином повідомили органи місцевого самоврядування 

про акцію, а також незважаючи на те, що акція мала виключно мирний 

характер, організатор акції був затриманий та доставлений до Печер-

ського райвідділу міліції, а експонати виставки було конфісковано пра-

цівниками міліції, про що не було складено відповідного протоколу17.

Часто причинами для затримання учасників мирних зібрань були 

вигадані правоохоронцями гіпотетичні порушення, як то встановлення 

наметів, що не узгоджене зі службами благоустрою, а інколи учасників за-

тримували та доставляли лише для з’ясування особи, не висуваючи при 

цьому жодних звинувачень.

15 http://www.radiosvoboda.org/content/article/24604330.html

16 http://maidanua.org/2012/11/u-dnipropetrovsku-zatrymaly-dvoh-uchasnykiv-aktsiji-proty-
falshuvannya-vyboriv-video/

17 http://khpg.org/index.php?id=1341238177
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Так, за повідомленням громадських активістів, 13 липня 2012 року 

в Миколаєві мала відбутися акція проти законопроекту про засади 

державної мовної політики, відомого як законопроект Ківалова – 

Колісніченка. Організатори акції – миколаївська громадська організа-

ція «Сокіл» та інші активісти йшли організованою ходою до Микола-

ївської ОДА. Дорогою їх затримала міліція на підставі того, що ніби-

то надійшов анонімний дзвінок, мовляв, вони дорогою лаялись і били 

рекламні конструкції. Затримано було понад 20 осіб. Їх відвезли до 

Ленінського відділення УМВС у Миколаєві, але згодом усіх відпустили, 

оскільки в одного із затриманих, Володимира Губського, на руках було 

повідомлення про проведення акції.18

22 березня на Майдані Незалежності в Києві група молоді про-

водила акцію «Готуй намети навесні». Про акцію було завчасно пові-

домлено, однак бійці спецпідрозділу «Беркут» перешкоджали її про-

веденню, посилаючись на рішення Головного управління контролю за 

благоустроєм Київської міської адміністрації, згідно з яким необхідно 

отримати дозвіл на встановлення в центрі міста намету, як «малої 

архітектурної форми». Учасники акції запевнили, що намети були 

лише частиною театралізованої частини акції, про що було згадано 

в повідомленні про акцію. Декількох учасників акції затримали та по-

садили до автозаку, однак згодом відпустили19.

22 листопада під час акції, присвяченій річниці Помаранчевої 

революції, у Києві на Майдані Незалежності відбулася сутичка ак-

тивістів з міліцією. Активісти зібрали намет біля Головпоштамту і 

спробували перенести його до Монументу незалежності. Дорогу їм 

перегородили бійці спецпідрозділу «Беркут», виникла сутичка, після 

якої було затримано 5 осіб, в тому числі один громадянин Росії20.

Слід розуміти, що в Україні є традицією проведення акцій протес-

ту у формі наметових містечок. Правове регулювання встановлення на-

метових містечок – тобто, наметів, установлених не з метою проведення 

комерційної діяльності, а з метою проведення мирних зібрань – має здій-

снюватися в межах положень про право на мирні зібрання, а не в межах 

18 http://maidanua.org/2012/07/mykolajiv-aktsiyu-proty-movnoho-zakonoproektu-namahalasya-
zirvaty-militsiya/

19 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/22/6961198/

20 http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/22/6977997/
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положень про «малі архітектурні форми». Однак у Києві, для прикладу, 

правоохоронці посилаються на Положення «Про Правила благоустрою 

міста Києва», затверджене Рішенням Київської міськради № 1051/1051 

від 25 грудня 2008 року. Подібні положення існують і в інших містах.

Під час проведення акції до Міжнародного дня прав людини, що 

проходила 7 грудня на Бульварі Шевченка в Києві, між учасниками і 

правоохоронцями виникла суперечка, в результаті чого працівниками 

міліції були затримані шестеро активістів, серед них правозахисник 

Володимир Чемерис («Інститут Республіка»). Як пояснили правоохо-

ронці, відповідаючи на питання громадських активістів щодо причин 

затримання осіб, які проводили мирну акцію, затримання як такого не 

відбулося, а активістів доправили до Шевченківського райвідділу МВС 

України за адресою вулиця Прорізна, 12 адресою для залагодження кон-

флікту і з’ясування особи21.

4 вересня у Броварах Київської області під час акції протесту 

проти несправедливого засудження Віталія Запорожця було затрима-

но 6 осіб. За повідомленням відділу зв’язків із громадськістю Головного 

управління МВС України в Київській області: «У місті Бровари Київської 

області біля будівлі Броварського міжрайонного суду громадські акти-

вісти влаштували театралізоване дійство, під час якого інсценізува-

ли страту судді, що засудила до ув’язнення Віталія Запорожця, звину-

ваченого у вбивстві майора міліції Миколи Симоненка. Коли розпочався 

імпровізований показовий процес повішання опудала судді, міліціонери 

підійшли до учасників акції і запропонували припинити дії, що пропа-

гують жорстокість і насильство. Активісти, продовжуючи виставу, 

почали відштовхувати співробітників міліції та чинити їм опір». Двоє 

осіб з числа затриманих було звинувачено в хуліганстві, четверо – 

в непокорі працівникам міліції22.

Значну частину затриманих під час проведення мирних зібрань ви-

пускають із райвідділів міліції навіть без складання відповідного протоколу 

про затримання, а протоколи про вчинення правопорушень, які їм інкримі-

нують, так і не доходять до суду. Подібний стан справ є очевидним доказом 

безпідставності затримання правоохоронцями учасників мирних зібрань.

21 http://maidanua.org/2012/12/zatrymano-uchasnykiv-aktsiji-prysvyachenoji-mizhnarodnomu-dnyu-
prav-lyudyny/

22 http://www.pravda.com.ua/news/2012/09/4/6972076/
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Доволі часто правоохоронці пояснюють перебування у підрозділі 

міліції затриманих, в тому числі й із застосуванням сили, твердженням 

«люди самі прийшли дати свідчення», хоча їх незаконне затримання від-

бувалося на очах численних свідків цієї події.

Загалом у 2012 році за «порушення порядку організації і проведен-

ня зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» (стаття 185-1 Кодек-

су України про адміністративні правопорушення) до адміністративної від-

повідальності в Україні було притягнуто 124 особи23.

Надмірне застосування сили та спеціальних засобів проти учас-
ників мирних зібрань з боку правоохоронних органів

Аналізуючи інформацію про проведені протягом 2012 року мирні 

зібрання, можна зробити висновок, що у відсотковому співвідношенні до 

їх загальної кількості, випадки застосування працівниками міліції сили та 

спеціальних засобів проти учасників зібрань не мають масового поширен-

ня. Здебільшого міліція намагалася дотримуватись адекватної до ситуації 

стратегії охорони громадського порядку, однак факти надмірного, в тому 

числі й без нагальної потреби, застосування правоохоронцями сили та 

спецзасобів таки були зафіксовані.

Під час акції протесту проти закону про засади державної мовної 

політики 5 червня в Києві до учасників був застосований сльозогінний 

газ. Застосування спецзасобу було зафіксовано на фото та відео учас-

никами й журналістами та оприлюднене в мережі Інтернет. Однак 

попри неспростовні докази, в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС 

заявили, що не застосовували сльозогінного газу до протестуючих24.

6 липня в Черкасах співробітники патрульної служби жорстоко 

розігнали учасників акції проти «мовного» закону та ліквідували неве-

лике «наметове містечко», яке нараховувало декілька одномісних на-

метів. При цьому, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, були 

затримані четверо протестуючих, одному з учасників мирного зібрання 

зламали руку. У місцевому райвідділі міліції на затриманих не тільки скла-

ли протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, а й 

23 http://www.zmina.org.ua/2013/01/v-ukrajini-ne-porushuyut-kryminalni-spravy-za-
pereshkodzhannya-myrnym-protestam/

24 http://www.unian.ua/news/507643-u-militsiji-kajut-scho-tse-jih-gazom-trujili.html
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незаконно провели їх дактилоскопіювання. Слід зазначити, що в подаль-

шому місцевий суд закрив адміністративні справи щодо учасників акції 

через відсутність у їхніх діях складу адміністративного правопорушення.

Очевидна неадекватність застосування черкаською міліцією си-

лового варіанту припинення мирного зібрання настільки занепокоїла 

місцеву громадськість, що представники правозахисних організацій, 

релігійної громади та інтелігенції міста офіційно звернулися до губер-

натора та органів прокуратури з вимогою провести розслідування з 

цього приводу й дати правову оцінку діям міліціонерів. «Те, як правоохо-

ронці, порушуючи закони, нехтуючи правами людини та застосовуючи 

фізичну силу, розігнали мирну акцію протесту, не може відбуватися в 

демократичній державі. Міліція протиставила себе народові – його 

найактивнішій частині. Це протиставлення може мати дуже негатив-

ні наслідки, бо коли людину позбавляють права на мирний протест, 

у хід ідуть радикальніші методи», – зазначається у зверненні. Однак 

належної реакції з боку органів влади це звернення не отримало.25

Під час акції на захист Віталія Запорожця, засудженого до 14 ро-

ків ув’язнення у справі про вбивство дільничного, 29 червня в Броварах 

бійці спецпідрозділу «Беркут» побили та затримали одного з учасни-

ків акції Ігоря Панченка. За словами постраждалого, він не чинив спро-

тиву правоохоронцям, однак його побили, що підтвердила медична 

експертиза. Панченко написав відповідну скаргу до прокуратури.26

За свідченнями активістів, під час підрахунку голосів після вибо-

рів у Первомайську Миколаївської області, міліція та спецпризначенці 

«Беркуту» побили людей, які зібралися біля окружної виборчої комісії, 

щоб не допустити фальсифікацій. Незаконні дії міліції були зафіксова-

ні на відео, яке було поширене через мережу Інтернет27.

У Харкові 13 грудня пройшов марш на підтримку батька і сина 

Павліченків, засуджених за вбивство київського судді. Учасники маршу –

здебільшого футбольні фанати – пройшли ходою центром міста до 

обласного управління міліції. Там деякі учасники акції почали вигукува-

ти образи в бік правоохоронців, закидали вхід в ГУМВС сніжками та 

25 http://www.umdpl.info./index.php?id=1341813839

26 http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/29/6967716/

27 http://www.zmina.org.ua/2012/11/berkut-y-mylytsyya-yzbyvayut-lyudej-y-vyinosyat-protokolyi-vyiborov/
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палили файєри. Згодом організатори оголосили про завершення акції і 

дали команду учасникам розходитись. Однак у цей момент працівники 

міліції почали грубо затримувати учасників, бити їх і затягувати до 

приміщення облуправління. Під час фіксації таких дій правоохоронців 

був затриманий журналіст. Зі слів очевидців, затриманих били, на-

віть ногами, коли ті лежали на землі. На знятих фото та відеомате-

ріалах видно, що учасників поклали обличчям на підлогу. На сходах було 

видно кров. Загалом затримано було 22 особи. 16 із них були засуджені 

за вчинення адмінправопорушень28.

Особливий випадок, що обурив громадськість, стався 31 берез-

ня 2012 року під час акції протесту проти забудови Святошинського 

лісу, на яку чимало громадян прийшли з дітьми. Заступник начальни-

ка міліції Святошинського району Микола Зева, який був присутній на 

акції, віддав наказ: «Зброю діставай!». Це сталося після того, як за 

вказівкою Зеви міліціонери без пояснень затримали літнього чолові-

ка, а обурені люди обступили міліцію. На відео, знятому журналістом 

«5 каналу» також видно, як Зева вдарив ліктем журналіста каналу 

Азада Сафарова, а потім на його прохання представитися відмовився 

це зробити. Відповіддю на таке зухвале поводження міліціонерів ста-

ла спільна заява низки громадських організацій, у якій вони звернулися 

до Міністра внутрішніх справ із вимогою перевірити дії Зеви на закон-

ність та вжити необхідних заходів за результатами перевірки29.

Варто зазначити, що попри широке розповсюдження інформації 

через ЗМІ та в Інтернеті про вищезгадані випадки застосування сили пра-

воохоронцями, МВС публічно не вибачалось перед учасникам мирних зі-

брань, а часто й заперечувало очевидні незаконні дії, які були зафіксовані 

на фото та відео.

Застосування сили до журналістів, які висвітлюють мирні 
зібрання

Небезпечною тенденцією стали випадки застосування правоохо-

ронцями сили та спецзасобів до журналістів, які висвітлюють хід прове-

28 http://www.mediaport.ua/articles/85324/marsh_i_kontrmeryi

29 http://maidanua.org/2012/04/nyzka-hromadskyh-orhanizatsij-zasudzhuje-zaklyk-do-vykorystannya-
mylitsijeyu-zbroji-na-myrnomu-zahodi/
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дення мирних зібрань. Згідно з Керівними принципами ОБСЄ щодо свобо-

ди мирних зібрань, роль ЗМІ в якості громадського спостерігача полягає 

в поширенні інформації та ідей із питань, що представляють громадський 

інтерес. Таким чином повідомлення ЗМІ можуть бути унікальним елемен-

том звітності перед суспільством як для організаторів мирного зібрання, 

так і для працівників правоохоронних органів. Тому журналістам має бути 

гарантований максимально можливий доступ на будь-яке мирне зібрання 

та забезпечена присутність під час усіх дій, що пов’язані з забезпеченням 

громадського порядку.

29 червня в Броварах під час акції протесту проти вироку Віта-

лієві Запорожцю працівники міліції застосували силу як до протесту-

ючих, так і до журналістів. За свідченнями очевидців, працівник «Бер-

куту», знервований від присутності людини з камерою, замахнувся на 

журналіста прес-центру Народного Руху України та газети «Час Руху» 

Віктора Крука. Також, зі слів учасників акції, цей же працівник міліції 

вдарив журналістку видання «Братство» Інну Сайфуліну, яка знімала 

мирне зібрання. Інна в останню мить відвела камеру, тому отримала 

сильний удар по пальцях30.

У Харкові 13 грудня пройшов чисельний марш футбольних фана-

тів на підтримку засуджених за вбивство судді батька і сина Павлі-

ченків. Хвиля подібних маршів прокотилась багатьма містами Украї-

ни й інших країн. Журналіст харківського інформаційного агентства 

«МедіаПорт» Григорій Пирлик був присутній на марші та фіксував усе, 

що відбувалося, на фотокамеру. Коли після завершення маршу праців-

ники Харківського ГУМВС почали затримувати й затягувати протес-

тувальників до приміщення ГУМВС, Григорій намагався зафіксувати дії 

правоохоронців. Тоді міліціонери вибили з рук журналіста телефон, 

схопили й потягли до приміщення. Там Григорія кілька разів ударили 

й поклали обличчям на підлогу. Попри те, що редакційне посвідчення 

було прикріплене до куртки журналіста, і він сам неодноразово по-

вторював, що перебуває на акції як журналіст, працівники міліції пев-

ний час не дозволяли Григорієві встати. Згодом до приміщення увійшла 

знімальна група інформаційного агентства «МедіаПорт», на питан-

ня, за що затримали Григорія, працівники міліції відповіли, що його не 

30 http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/29/6967716/
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затримували, а він сам зайшов. Пізніше на запит «МедіаПорту» нада-

ти відео з камер спостереження, що знаходяться на вході в облуправ-

ління, відповіли, що записи не збереглись31.

Замість того, щоб проводити більш якісний інструктаж щодо взаємин 

із журналістами для працівників, які охороняють громадський порядок 

під час мирних зібрань, МВС виступило з ініціативою запровадження єди-

ної прес-карти. На думку МВС, це дасть міліції можливість зрозуміти, хто 

журналіст, а хто ні32. Однак застосування сили проти особи, яка не чинить 

правопорушення, а лише фіксує на фото чи відео події, що відбуваються 

під час мирного зібрання, у будь-якому разі є протизаконним. Згідно з Ке-

рівними принципами ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань, правоохорон-

ці повинні розрізняти учасників зібрання та сторонніх осіб (перехожих чи 

незалежних спостерігачів), забезпечуючи їхню безпеку і під час конфлік-

тних ситуацій, що виникають на зібранні.

Свідоме надання правоохоронцями переваги одній із сторін 
контрдемонстрації

Право на мирні зібрання передбачає забезпечення рівних мож-

ливостей для всіх категорій і груп громадян висловлювати свою думку 

в ненасильницький спосіб. Відповідно правоохоронні органи мають 

зобов’язання організувати свою роботу таким чином, щоб під час мирних 

зібрань, які проводяться одночасно й учасники яких мають різні ідеологіч-

ні погляди, не виникало конфліктних ситуацій і була забезпечена безпе-

ка всіх учасників мирних зібрань. Однак, при проведенні демонстрацій і 

контрдемонстрацій, пікетувань та інших акцій громадського протесту, пра-

цівники міліції доволі часто надають перевагу мітингувальникам, які ви-

ступають на боці провладних політичних сил, при цьому порушуючи права 

інших учасників мирних заходів.

Так, 5 червня біля Верховної Ради під час мирного зібрання, при-

свяченого так званому «мовному закону», працівники міліції та спец-

підрозділу «Беркут» відтіснили від будівлі Ради противників закону, в 

той час, як його прихильники безперешкодно пройшли ближче до стін 

31 http://www.mediaport.ua/articles/85324/marsh_i_kontrmeryi

32 http://www.telekritika.ua/news/2012-11-15/76764
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Ради і там продовжили акцію. Окрім того, за свідченнями учасників, 

акцію прихильників закону про засади державної мовної політики по-

стійно супроводжувала та охороняла міліція, в той час, як учасники 

контрдемонстрації постійно стикались із перепонами, які чинили 

правоохоронці33.

Бездіяльність працівників міліції під час сутичок, що виника-
ють між опозиційними сторонами в ході мирних зібрань

Згідно з позицією Європейського суду з прав людини, будь-яка де-

монстрація може дратувати чи ображати тих, хто виступає проти ідей чи 

вимог, на підтримку яких вона проводиться. Тим не менш в учасників де-

монстрації має бути можливість проводити її без побоювання, що до них 

може бути застосоване фізичне насильство з боку супротивників, оскільки 

такі побоювання можуть завадити людям, які розділяють певні ідеї, від-

крито висловлювати свою думку. В демократичному суспільстві право на 

контрдемонстрацію не може обмежувати право на демонстрацію, а отже, 

забезпечення свободи проведення мирних зібрань не може зводитись 

лише до обов’язку держави утримуватися від втручання. Часом забезпе-

чення свободи мирних зібрань потребує здійснення позитивних дій, при 

необхідності навіть у сфері відносин між фізичними особами34.

Однак українські правоохоронці, на жаль, не завжди дотримуються 

цього принципу.

Увечері 28 травня троє невідомих осіб здійснили напад на акцію 

протесту «Демократичного Альянсу» в Одесі. Захід був спрямований 

проти бездіяльності провладної політичної сили Партії регіонів у пи-

танні постійних підтоплень Одеси через зруйновану дренажну систе-

му. Нападники перерізали трос, який натягував транспаранти про-

тестувальників і почали зривати ці транспаранти. Учасникам акції за 

допомогою перехожих вдалося затримати нападників. Наряд міліції, 

який охороняв акцію від її початку, на час інциденту зник. Чергова час-

тина зареєструвала два виклики за фактом нападу, але ніхто з пра-

воохоронців для реагування на виклики так і не приїхав. Приблизно за 

33 http://maidanua.org/2012/06/vulytsyu-shovkovychnu-perekryla-militsiya/ 

34 Case of Plattform “Ärzte für das Leben” (Doctors for the Right to Life) v. Austria, no 10126/82, 25 May 1988
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півгодини з’явилися працівники міліції, які охороняли акцію, за їх слова-

ми, весь цей час вони сиділи в машині, і нападу не бачили35.

Як розповіли учасники мирного зібрання проти «мовного» за-

кону в Харкові, вночі 15 серпня до місця акції підбігли чотири особи в 

спортивних костюмах із капюшонами, які зламали й викрали агітацій-

ні матеріали та особисті речі протестуючих. Учасники акції наголо-

сили, що співробітники міліції, які більше місяця цілодобово стежи-

ли за мовним протестом (поруч із місцем проведення акції постійно 

чергували патрульні міліцейські машини), саме цієї ночі були відсутні. 

Одразу після нападу, по телефону була викликана міліція, але, за слова-

ми протестувальників, патрульна машина прибула на місце події тіль-

ки через годину після виклику36.

8 грудня в Києві під час акції, присвяченій Міжнародному дню прав 

людини, а також спрямованій проти законопроекту про заборону про-

паганди гомосексуалізму, на учасників мирного зібрання, більшість із 

яких представляли ліві молодіжні організації, нападали представники 

ультраправих організацій. Попри те, що на акції була присутня мілі-

ція, провокатори неодноразово проривались до групи протестуючих 

з метою розпочати конфлікт. Попри це, правоохоронці не намагались 

запобігти провокаціям та нейтралізувати нападників, а почали за-

тримувати всіх підряд, що завадило подальшому продовженню мир-

ного зібрання. В результаті були затримано лише двоє провокаторів, 

а разом із ними шестеро учасників акції37.

З 26 травня в Києві триває акція громадського спротиву проти 

реконструкції пам’ятки архітектури «Гостинний двір» у торговий 

центр. Протягом грудня на захисників Гостинного двору невідомими 

було вчинено декілька нападів. Перша серйозна атака на Гостинний двір 

сталася 18 грудня. Повідомлялося про використання сльозогінного газу 

та бездіяльність правоохоронців, які були на місці події. Вранці 19 груд-

ня близько 40 невідомих увірвалися до Гостинного двору, скоїли напад та 

побили двох активістів, яких забрала швидка. Однак, у київській міліції 

переконані, що ніякого рейдерського захоплення не було. Прокуратура

35 http://www.dem-alliance.org/news/spivrobitniki-odeskoi-miskoi-radi-zdisnili-napad-na-akciyu-
partija-regioniv-pidmochila-reputaciyu--video-.html

36 http://umdpl.info/index.php?id=1345108485

37 http://livasprava.info/content/view/4944

Розділ 7. Свобода мирних зібрань



214

Києва доручила київській міліції забезпечити громадський порядок з ме-

тою запобігання можливим конфліктам у Гостинному дворі38.

Показовим став випадок із проведенням у Києві гей-прайду, який 

був запланований на 20 травня 2012 року. Через небезпеку для його 

учасників організатори акції вирішили відмовитися від заплановано-

го проведення маршу безпосередньо перед його початком, оскільки 

правозахисники та громадські активісти, оцінивши ситуацію, дійшли 

висновку, що міліція не зможе захистити учасників маршу. Незважа-

ючи на присутність правоохоронців, супротивники маршу – релігій-

ні консерватори та екстремісти, число яких значно перебільшувало 

кількість працівників міліції, заблокували територію та автобуси, 

на яких учасники гей-прайду мали залишити місце заходу. Крім того, 

у цей самий день, але пізніше, було скоєно напад на організаторів мар-

шу Святослава Шеремета і Максима Касянчука. Близько 15 невідомих у 

масках розпилили в обличчя активістів газ та, поваливши їх на землю, 

били ногами. На місце інциденту було викликано міліцію, однак напад-

никам удалося втекти. Постраждалі були доставлені до лікарні39.

Переслідування учасників після завершення мирного зібрання

Для зменшення активності громадян щодо участі в масових акціях 

влада досить часто шукає привід для переслідування учасників акцій про-

тестів після їх завершення.

В Одесі до активіста-еколога Артема Максимова, який неоднора-

зово брав участь в акціях протесту проти незаконних забудов і проти 

вбивства собак перед Євро-2012, 12 травня завітали працівники міліції 

та СБУ з метою проведення обшуку. У відповідній постанові суду йшлося 

про наявність у громадянина Максимова А.А. ісламістської літератури, 

що спрямована на розпалювання національної, расової та релігійної 

ворожнечі. В ході обшуку правоохоронці конфіскували декілька книг зі 

східної філософії, запрошення на свято кришнаїтів і шість комп’ютерів 

членів родини Максимова з усіма електронними носіями40.

38 http://racurs.ua/news/4497

39 http://www.lgbtua.com/pride/news/news_111.html

40 http://maidanua.org/2012/05/orhanizujesh-aktsiji-proty-vidstrilu-sobak-chekaj-na-obshuk/
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У липні, під час «мовних» протестів, один з голодувальників – 

Анатолій Пікуль – заявив, що до квартири його батьків дзвонив чо-

ловік, який представився офіцером міліції. Він розшукував Анатолія 

й вимагав, щоб той якнайшвидше зв’язався з міліцією. За порадою 

адвоката активіст ні з ким не зв’язувався, адже телефонний дзвінок 

до цього не зобов’язує41.

Організатора акції на захист телеканалу TВi в Житомирі Вла-

дислава Пучича викликали повісткою до міліції поговорити про про-

ведену акцію. Відповідну повістку Владиславу вручив дільничний. При 

цьому в повістці не було зазначено, в якості кого активіста виклика-

ють до міліції, а сама повістка, написана дільничним від руки, через 

невідповідність існуючим вимогам викликала значний резонанс, була 

розміщена в ЗМІ та соціальних мережах42.

Низький рівень правової культури працівників міліції, що за-
безпечують громадський порядок під час мирних зібрань

Неодноразово конфлікти міліції з учасниками мирних зібрань ви-

никали через те, що правоохоронці не знають або досить вільно трактують 

нормативні акти, що стосуються забезпечення права на мирні зібрання. 

За свідченнями організаторів та учасників акцій, їм доводиться проводити 

своєрідний «лікнеп» для працівників міліції стосовно права на мирні зі-

брання та обов’язків органів забезпечення правопорядку.

Існують декілька помилкових трактувань законодавства, до яких 

вдаються правоохоронці, обґрунтовуючи свої наміри припинити ту чи іншу 

акцію. Зокрема, твердження про те, що мирне зібрання має бути санкці-

оноване чи то дозволене владою. Такі формулювання використовуються 

Міністерством внутрішніх справ навіть в офіційних повідомленнях43. Від-

повідно, якщо зібрання «несанкціоноване», то міліція намагається одразу 

його припинити й покарати організаторів із застосуванням статті 185-1 Ко-

дексу України про адміністративні правопорушення. Однак, відповідно до 

Конституції України, на проведення акції не потрібно отримувати дозвіл – 

41 http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/13/6968745/

42 http://maidanua.org/2012/09/initsiatora-aktsiji-na-zahyst-tvi-vyklykayut-do-militsiji-foto-artefaktu/

43 http://militia.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3381&Itemid=97
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достатньо повідомити органи місцевого самоврядування. При цьому таке 

повідомлення необхідне виключно для того, щоб правоохоронці змогли 

забезпечити безпеку учасників зібрання, а відсутність повідомлення не є 

приводом для заборони та припинення мирної акції.

Поширене й помилкове трактування норми про «завчасне повідо-

млення» про дату та місце проведення мирного зібрання. До організаторів 

висувають вимоги щодо письмового інформування про заплановану акцію 

не менш ніж за добу, а то й за 10 діб до початку її проведення44. Однак точний 

проміжок часу між направленням до органів влади повідомлення про мир-

не зібрання та початком його проведення в нормативних актах не визна-

чається, а в рішенні Конституційного Суду України N 4-рп/2001 від 19.04.01 

щодо строків завчасного сповіщення про мирні зібрання вказується: 

«Ці строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Консти-

туції України право громадян, а мають служити його гарантією і вод-

ночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи 

органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкод-

ного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, 

забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей».

Для створення уявлення про нібито дотримання законності при ухва-

ленні рішення щодо заборони проведення мирного зібрання часто ви-

користовується своєрідне трактування нормативних актів, які стосуються 

благоустрою міст. Міліція неодноразово припиняла мирні зібрання й затри-

мувала їх організаторів через спроби встановити під час акції намет, який 

розцінювався правоохоронцями як «мала архітектурна форма». Зокрема, 

під час акцій противників «мовного» закону, їх організаторів та учасників 

притягали до відповідальності саме за встановлення наметів без дозволу 

місцевої адміністрації. Про це йдеться навіть в офіційних повідомленнях 

МВС45. Однак правозахисники неодноразово доводили працівникам мілі-

ції, що їхня позиція стосовно наметів помилкова. Зокрема, в заяві Інститу-

ту «Республіка» зазначено: «… жоден закон України, в тому числі й закон 

України «Про благоустрій населених пунктів», не передбачає отримання 

ні в Київській міській державній адміністрації, ні в якій іншій інстанції 

дозволу для встановлення наметів з метою проведення мирних зібрань. 

44 http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/19/6969093/

45 http://militia.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3188&Itemid=97
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Це підтвердив і Шевченківський районний суд міста Києва, який 

19.04.2005 відмовив КМДА у задоволенні позову про заборону встанов-

лення наметів під час проведення акції протесту (справа № 2-5899/05 р.). 

Суд у своєму рішенні вказав: «Суд вважає також необґрунтованими дово-

ди заявника щодо необхідності отримання дозволу Головного управління 

містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА на 

встановлення наметів, так як намети не є «малою архітектурною фор-

мою» і отримання дозволу на їх встановлення законом не передбачено»46.

Враховуючи вищевикладене, варто зазначити, що керівництву Мі-

ністерства внутрішніх справ слід більш ретельно й виважено ставитися до 

тлумачення нормативних актів, що забезпечують право на мирні зібрання в 

Україні, і, відповідно, роз’яснити їх положення персоналу органів внутрішніх 

справ для уникнення випадків порушення прав учасників мирних акцій.

Неможливість ідентифікації правоохоронців, які забезпечують 
громадський порядок під час мирних зібрань

У Керівних принципах ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань зазначе-

но, що громадяни завжди повинні мати можливість безперешкодно іденти-

фікувати особу працівника правоохоронних органів. На форменому одязі 

чи головних уборах співробітників міліції мають бути індивідуальні позначки 

(номер, жетон, знак, нашивка з установчими даними), які розміщуються в до-

ступному для огляду місці, а правоохоронці, у свою чергу, не повинні чинити 

перешкод для бажаючих зчитати таку інформацію. Можливість ідентифікації 

співробітників підвищує рівень керованості особового складу під час мирно-

го зібрання, що, з одного боку, сприяє забезпеченню належної координації 

діями працівників міліції і, в той же час, допомагає встановити необхідних 

робочі взаємини між міліцією та організаторами акції. Крім цього, наявність 

індивідуальних позначок, без сумніву, виховує в кожного правоохоронця по-

чуття відповідальності за свої дії, в тому числі й у міліцейського керівництва, 

яким приймаються управлінські рішення під час проведення зібрань.

Однак в Україні спільною проблемою багатьох мирних зібрань є те, 

що правоохоронці, серед них і керівники підрозділів міліції, перебуваючи

46 http://www.zmina.org.ua/2012/07/zayava-vseukrajinskoho-hromadskoho-obednannya-instytut-
respublika-schodo-porushen-svobody-myrnyh-zibran-pid-chas-aktsiji-protestu-proty-uhvalenny-
a-zakonoproektu-pro-zasady-derzhavnoji-movnoji-polityky/
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на місці проведення зібрання та забезпечуючи виконання поставлених 

завдань з охорони громадського порядку, вдягнені в цивільний одяг. 

Це створює додаткові проблеми для організаторів та учасників зібрання, 

адже неможливо визначити, хто саме віддає команди працівникам міліції 

та бійцям спецпідрозділів і несе відповідальність за їхні дії. Як правило, 

під час виникнення конфліктних ситуацій правоохоронці без форми від-

мовляються представлятися на вимогу громадян, а коли з боку міліціоне-

рів фіксується необґрунтоване застосування сили до протестуючих, від-

сутність індикаторів ідентифікації унеможливлює притягнення винних до 

відповідальності. Подібні випадки часто фіксуються журналістами47.

На офіційний запит видання «LB.ua» про те, на яких підставах пра-

цівники міліції в цивільному одязі перебувають на мирних зібраннях, МВС 

відповіло, що не має інформації про подібні випадки. В той же час началь-

ник Управління зв’язків з громадськістю Міністерства Микола Поліщук в 

інтерв’ю журналістам заявив, що, на його думку, під час мирних зібрань 

жодного міліціонера в цивільному бути не має, адже люди, які проводять 

зібрання, повинні розуміти, з ким вони спілкуються, хто керує нарядами 

міліції, до кого в разі потреби можна звернутися за допомогою48.

У свою чергу, відсутність можливості безперешкодно ідентифікувати 

правоохоронців викликає у громадян зневіру щодо бажання й спромож-

ності міліціонерів діяти виключно у правовому полі. У відповідь суспіль-

ство вимушено вдаватися до симетричної відповіді закритій міліцейській 

системі – активісти та журналісти під час мирних зібрань фотографують 

правоохоронців і так званих «людей у чорному» та проводять їх упізнання, 

публікуючи ці фото в Інтернеті49.

Дії, що виходять за межі повноважень правоохоронних орга-
нів під час мирних зібрань

Згідно зі статтею 19 Конституції України «Органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані дія-

ти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

47 http://lb.ua/news/2012/04/12/145982_militsiya_pereodevaetsya_shtatskoe.html

48 http://lb.ua/news/2012/05/15/150984_mvd_znayut_uchastii_aktsiyah.html

49 http://lb.ua/news/2012/10/25/175980_militsiya_grazhdanskom_vnov.html
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Конституцією та законами України». Правоохоронні органи, відповід-

но, мають здійснювати свою роботу, яка стосується охорони громадського 

порядку під час мирних зібрань, керуючись цим принципом. Це означає, 

що жодних додаткових прав та повноважень, які не передбачені Конститу-

цією та законами України, працівники міліції не мають.

8 жовтня в Одесі ЛГБТ-активісти проводили мирну акцію проти 

законопроекту №8711 про заборону пропаганди гомосексуалізму. По-

при те, що про акцію було повідомлено міську раду, охорона учасників 

мирного зібрання, які через свою позицію часто наражаються на агре-

сію з боку релігійних чи ультраправих активістів, не була забезпечена. 

Коли ж учасники акції, зустрівшись з агресивно налаштованими опо-

нентами, викликали міліцію, правоохоронці, замість надання допомо-

ги, заявили, що супровід і охорона подібних заходів є платною послу-

гою, після чого поїхали геть50.

Варто зазначити, що згідно з Керівними принципами ОБСЄ щодо 

свободи мирних зібрань, усі витрати, пов’язані із забезпеченням достат-

нього рівня безпеки під час мирних зібрань, мають брати на себе органи 

влади. Держава не повинна брати жодних додаткових грошових зборів за 

забезпечення охорони порядку під час зібрання.

Висновки

Попри всі зазначені вище порушення, працівники правоохоронних 

органів дуже рідко притягаються до відповідальності за перевищення 

влади або службових повноважень, незаконне перешкоджання прове-

денню мирних зібрань, перешкоджання законній діяльності об’єднань 

громадян. Це зумовлено, зокрема, відсутністю належного розслідуван-

ня органами прокуратури випадків порушення прав людини правоохо-

ронцями.

В Україні перешкоджання організації або проведенню зборів є діянням 

безкарним, про що наочно свідчить офіційна статистика – протягом 

2009-2012 років органами внутрішніх справ не було порушено жодної 

кримінальної справи за статтею 340 Кримінального кодексу України, яка 

50 http://umdpl.info/index.php?id=1349767498

Розділ 7. Свобода мирних зібрань
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кваліфікує подібні дії, як злочин51. Через таку відверто пасивну роботу 

правоохоронців, права учасників мирних зібрань з року в рік порушують-

ся, що, на жаль, стало для України ганебною традицією.

Рекомендації

Поруч із необхідністю забезпечення належного розслідування порушень 

права людини на свободу мирних зібрань, Міністерству внутрішніх справ 

України доцільно:

1. Скасувати «Методичні рекомендації щодо дій органів внутрішніх 

справ під час підготовки та проведення масових заходів» (№ 8713/Пп від 

02.06.2011), у яких підрозділам міліції пропонується звертатися до міс-

цевих органів виконавчої влади з клопотанням щодо звернення до суду з 

позовом про заборону мирних зборів.

2. За участю представників громадських організацій розробити й за-

твердити нові, більш прогресивні методичні рекомендації, обравши за 

основу міжнародні стандарти, в першу чергу Керівні принципи щодо сво-

боди мирних зібрань ОБСЄ та відповідні рішеннях ЄСПЛ.

3. У системі службової підготовки персоналу органів внутрішніх справ 

окремим питанням передбачити вивчення норм міжнародного та вітчиз-

няного права щодо свободи мирних зібрань, у тому числі підстав, поряд-

ку і умов застосування правоохоронцями спеціальних засобів і фізичної 

сили. Залучити до участі в такій просвітницькій роботі експертів міжнарод-

них та правозахисних організацій.

4. Нормативно відокремити мирні зібрання від переліку інших масо-

вих заходів, як такі, що з огляду на їхню специфіку потребують особливої 

уваги з боку правоохоронних органів. Запровадити ведення окремого 

статистичного обліку щодо забезпечення міліцією охорони громадського 

порядку під час мирних зібрань.

5. Запровадити систему ідентифікації (знаки, жетони, шеврони, спе-

ціальні нашивки тощо) для працівників правоохоронних органів, які 

здійснюють охорону громадського порядку під час мирних зібрань. Від-

повідним дорученням МВС України зобов’язати працівників міліції, в тому 

51 http://www.zmina.org.ua/2013/01/v-ukrajini-ne-porushuyut-kryminalni-spravy-za-
pereshkodzhannya-myrnym-protestam/
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числі й керівної ланки, при виконанні завдань з охорони громадського 

порядку під час проведення мирних зібрань, перебувати виключно у фор-

меному одязі.

6. Забезпечити проведення ефективних розслідувань по кожному ви-

падку незаконного затримання та надмірного застосування сили до учас-

ників мирних зібрань з боку правоохоронців. Запровадити ведення окре-

мої статистики щодо таких порушень.

7. Відмовитися від практики повідомлення органів місцевого само-

врядування про неможливість забезпечення правопорядку на місці про-

ведення мирного зібрання, оскільки такі повідомлення в подальшому ви-

користовуються у суді як довід щодо необхідності заборони цього мирного 

зібрання. 

Розділ 7. Свобода мирних зібрань



222

РОЗДІЛ 8. КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Батчаєв В.К.

Стислий аналіз вітчизняного антикорупційного законодавства

Тема боротьби з корупцією, зважаючи на надзвичайну поширеність, 

а іноді і неприховану демонстративність її проявів в Україні, завжди зали-

шалась безпрограшним засобом підвищення рівня своєї популярності для 

державних діячів, впливових і не дуже політичних сил та окремих політиків. 

«Безкомпромісна протидія корупції» – обов’язковий лозунг-обіцянка у про-

грамі будь-якого претендента на посаду містечкового, регіонального або 

загальнодержавного рівня. І це зрозуміло, адже майже кожний пересічний 

українець не тільки неодноразово обурювався відвертими проявами коруп-

ції у вищих ешелонах влади чи незрозумілим походженням статків вітчиз-

няних можновладців, а й отримав власний негативний досвід спілкування 

з корумпованим посадовцем нижчого рангу. Іржею корупції вражена вся 

вертикаль влади, і саме через це «маленький українець», апріорі, готовий 

підтримати будь-якого кандидата в депутати, керівника адміністрації або 

правоохоронного органу, який обіцяє врешті подолати це негативне явище.

Реагуючи на подібне соціальне замовлення, друковані й електронні 

засоби масової інформації регулярно публікують матеріали про активність 

прокуратури, міліції та СБУ на царині протидії корупції, але тільки в наївного 

співвітчизника або далекого від реалій українського буття іноземця може 

скластися враження: влада дійсно зацікавлена в зачищенні цієї іржі, що 

глибоко проникла у практично всі складові державного організму.

На жаль, як правило, гучні затримання та переможні реляції про 

чергову руйнацію корупційної схеми в подальшому мають такі скромні 

результати:

  закриття або зупинення провадження в «антикорупційній» кримі-

нальній справі, коли підозрювані перетворюються на свідків, – правоохо-

ронці впевнені, що конкретний посадовець порушив закон, але навіть при 

наявності бажання не можуть це процесуально довести тощо;

  проведення дослідчої перевірки штучно гальмується, а отримані 

оперативні та інші матеріали оцінюються виключно під «виправдуваль-

ним» кутом, що унеможливлює притягнення до кримінальної відповідаль-

ності конкретних осіб;



223

  підозрювані (обвинувачені) роками хворіють, що особливо прита-

манно чиновникам із більш-менш значних щаблів службової ієрархії, і це 

не дозволяє довести кримінальну справу до логічного завершення;

  обвинувачені все ж зустрічаються з суддею (певні результати для 

звітів щодо боротьби з корупцією таки мають бути), але отримують незро-

зуміло м’які покарання з категорії «менше меншого».

Звісно, трапляються й показові викриття корупціонерів та судові про-

цеси стосовно них, найбільш резонансним з яких можна визнати засуджен-

ня колишнього голови Львівського апеляційного суду І. Зварича, відомого в 

українському суспільстві як «суддя-колядник». Можна пригадати ще декіль-

ка аналогічних випадків затримання чиновників достатньо високого рівня, 

проте дуже часто подібна принциповість правоохоронних структур зумовле-

на опозиційною політичною прихильністю корупціонера або його індивіду-

альними рисами: надмірна, навіть як для менталітету українських посадов-

ців, нахабність, жадібність, небажання своєчасно «порішати питання».

Практично кожний Президент України протягом своєї каденції 

встиг відмітитись законом або указом антикорупційного спрямування: 

Леонід Кучма – Закон України «Про боротьбу з корупцією» (1995), Віктор 

Ющенко – відповідні Укази і Закони (2006, 2007, 2009), Віктор Януко-

вич – Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011). 

Лише Леонід Кравчук не залишив свій «антикорупційний» слід в історії 

України, адже був з когорти керівників радянського типу, а в СРСР, як 

відомо, корупції та організованої злочинності не було.

Проте, незважаючи на ухвалення численних законів і програм, 

з кожним роком своєї історії незалежна Україна в міжнародних рейтин-

гах корумпованості суспільства скочувалася все нижче і нижче, опинив-

шись за підсумками 2011 року згідно з рейтингом «Індекс сприйняття 

корупції» (щорічно публікується неурядовою організацією Transparency 

Іnternational) на 152-му місті серед 183-х країн – по сусідству з державами 

так званого третього світу. У корупційному рейтингу вище України перебу-

вають Уганда, Тімор, Того і Нігерія, де ситуація з корупцією є менш боліс-

ною, ніж у нашій країні, а в спину нам дихають Центрально-Африканська 

Республіка, Конго та Кенія, які по завершенню 2012 року, можливо, будуть 

мати кращі результати в боротьбі з корупцією.

Моніторинг ситуації щодо рівня корумпованості нашого суспільства 

здійснюють і вітчизняні соціологи. Так, за даними Київського міжнарод-
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ного інституту соціології та Європейської дослідницької асоціації, середнє 

по Україні значення Індексу сприйняття корупції у 2008-2011 роках зафік-

совано на рівні 37 (100 – найбільше поширення корупції, 0 – найменше). 

Найгірша ситуація спостерігається в Кіровоградській області, де значення 

ІСК залишається найвищим серед областей, починаючи з 2008 року. Сум-

ська, Волинська, Донецька області та АР Крим – регіони, де понад поло-

вина сфер на сьогодні видаються жителям цих областей дуже корумпова-

ними. Загалом індекс сприйняття корупції населенням зріс за останні три 

роки в одинадцяти областях, а скорочення спостерігалось лише у п’яти: 

Харківській (-14,1), Чернігівській (-9,9), Запорізькій (-9,0), Херсонській 

(-4,5) та Луганській (-3,9). У решті регіонів сприйняття корупції залиши-

лось на рівні 2008 року.

Важливе значення у плані відображення традиційності корупційних 

методів для вирішення поточних проблем має показник досвіду викорис-

тання особистих зв’язків, «кумівства», блату при контактах із державними 

чиновниками. Найвищим він є на Заході та в центральних областях України, 

менш поширена така практика на Півдні та Сході країни. З областей «ліде-

рами» в рейтингу сприйняття корупції є Волинська та Сумська області, а 

найнижчі показники спостерігаються у Запорізькій та Херсонській областях.

У географічному вимірі вимагання хабарів переважає у Південних 

та Східних областях і менш поширене на Заході та центрі нашої країни. 

Натомість добровільна пропозиція хабара зменшується в напрямку Захід 

– Центр – Південь – Схід. Частка областей з одночасно високим рівнем ви-

магання й добровільної пропозиції хабарів сягає понад 60 %.

Останнім у часі варіантом спроби поєднати законодавчу базу з 

реаліями українського сьогодення і міжнародним досвідом боротьби з 

корупцією став Закон України від 07.04.2011 № 3206/VI «Про засади за-

побігання і протидії корупції». Варто зазначити, що даний правовий акт, 

при безумовній наявності низки недоліків, вказує на певні наміри України 

хоча б у сфері законотворчості йти в ногу зі світовим досвідом.

Корупцією, згідно з абзацом 6 статті 1 цього Закону, визначається 

«використання особою – суб’єктом відповідальності за корупційні 

правопорушення наданих їй службових повноважень та пов’язаних 

із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 
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Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ

особі, зазначеній у частині першій статті 4 цього Закону, або на її ви-

могу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу 

до протиправного використання наданих їй службових повноважень 

та пов’язаних із цим можливостей».

На відміну від свого попередника – Закону України «Про боротьбу з 

корупцією» (1995) – у новому Законі відсутні такі терміни, як «корупційні 

діяння», «ознаки корупції», «корупційні злочини», «адміністративні ко-

рупційні правопорушення» тощо. Усі вони зараз охоплюються терміном «ко-

рупційне правопорушення», під якими законодавець розуміє умисне діяння, 

що містить ознаки корупції, і за вчинення якого встановлена кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова або дисциплінарна відповідальність.

Новаціями Закону України від 07.04.2011 № 3206/VI також є:

  розширення кола суб’єктів відповідальності за корупційні право-

порушення, а саме: поряд з особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, до суб’єктів відпові-

дальності за корупційні правопорушення віднесено також посадових осіб, 

юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за раху-

нок державного чи місцевого бюджету, аудиторів, нотаріусів, експертів, 

арбітражних керуючих, третейських суддів, посадових осіб міжнародних 

організацій та інших. До речі, в 2012 році, як і раніше, основними фігу-

рантами кримінальних справ і адміністративних матеріалів щодо право-

порушень корупційного забарвлення залишаються державні службовці 

й посадові особи місцевого самоврядування, а результати роботи міліції 

та інших правоохоронних структур стосовно нових різновидів потенцій-

них корупціонерів поки що є незначними;

  визначення спеціально уповноважених суб’єктів, яким доручено в 

межах своєї компетенції здійснювати заходи, спрямовані на виявлення, 

припинення та розслідування корупційних правопорушень. Виконання 

цих завдань покладено на органи прокуратури, спецпідрозділи по бо-

ротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції та по 

боротьбі з корупцією й організованою злочинністю Служби безпеки Укра-

їни, а також на Військову службу правопорядку Збройних сил України.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії коруп-

ції здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому про-

курори. Крім цього, до суб’єктів, які беруть участь у запобіганні та виявлен-

ні корупції, віднесено уповноважені підрозділи органів державної влади, 
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місцеві органи виконавчої влади, а також підприємства, установи й органі-

зації. Таким чином відомств та служб, які отримали «ліцензію» для полю-

вання на корупціонерів, в Україні достатньо, проте наразі ми не можемо 

говорити про будь-які вагомі успіхи держави в боротьбі з корупцією – ін-

дикаторів, які би вказували на зменшення її обсягів не спостерігається;

  встановлення обмеження для осіб із числа суб’єктів відповідальнос-

ті за корупційні правопорушення щодо сумісництва і суміщення з іншими 

видами діяльності;

  заборона особам, уповноваженим на виконання функцій держави 

та місцевого самоврядування, безпосередньо або через інших осіб одер-

жувати дарунки від юридичних та фізичних осіб. Зокрема це стосується, 

наприклад, випадків одержання керівником подарунків від своїх підле-

глих на день народження тощо. Щодо останнього, то в ряді країн світу, у 

тому числі і в тих, на які у своєму розвитку нібито намагається рівнятися 

Україна, таке дарування допускається, нехай і з певними обмеженнями. 

Проте, для України це визнано недопустимим, адже вітчизняні чиновни-

ки не звикли дотримуватися жодних обмежень. Разом із тим, навряд чи 

вказана норма буде працювати ефективно – до всього можна пристосу-

ватись, і якщо раніше високопосадовці у свій день народження відкрива-

ли доступ для поздоровлень у службовому кабінеті, то тепер подарунки 

дуже часто отримуються подалі від робочого місця – під час святкового 

банкету на дачах, у VIP-ресторанах, у лісових будиночках тощо;

  обмеження для певного кола службових осіб щодо перебування в 

безпосередньому підпорядкуванні їхніх близьких родичів;

  проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на поса-

ди, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 

Необхідність такого заходу в умовах України має бути беззаперечною, про-

те в нашій країні при бажанні можна просто купити будь-яку довідку;

  визначення нових умов щорічного декларування майна, доходів та 

видатків службових осіб. Намір добрий за умови, що така процедура сто-

сується всіх визначених суб’єктів відповідальності за корупційні право-

порушення, і правила гри не змінюються кулуарно, залежно від ситуації. 

Скажімо, десятки тисяч державних службовців і посадових осіб місцево-

го самоврядування в лютому-березні 2012 року подали свої декларації 

про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 

2011 рік, а народні депутати України напередодні виборчої кампанії-
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2012 звільнили себе від такого обов’язку, враховуючи, що перед похо-

дом за голосами виборців не варто дратувати їх декларуванням своїх 

«заводів, газет, пароходів».

Крім цього, законодавець, передбачивши у ст. 1726 Кодексу Украї-

ни про адміністративні правопорушення покарання за невчасне подання 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру, мабуть, про всяк випадок «забув» визначити правопорушенням 

можливі «неточності» в декларуванні, наприклад, «невеличких» сум у 

40-50 тисяч гривень.

З метою приведення у відповідність Закону України від 07.04.2011 

№ 3206/ VІ «Про засади запобігання і протидії корупції» до інших право-

вих актів, окремим Законом від 07.04.2012 № 3207/VІ внесено зміни до 

Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення.

З метою правової визначеності інших аспектів антикорупційної по-

літики держави, з часом були також прийняті:

  постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 «Про 

затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань 

державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держа-

ви або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням 

до відповідальності за корупційне правопорушення»;

  постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2011 № 1094 «Про 

затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати 

проведення заходів щодо запобіганні і протидії корупції»;

  постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про 

затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки дер-

жаві, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним 

або комунальним установам чи організаціям»;

  Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок 

організації проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які 

претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування».

Вони кореспондують з основним Законом України від 07.04.2011 

№ 3206/VІ і покликані забезпечити функціонування його положень. Про-

те ці нормативно-правові акти також містять низку прогалин. Зупинимося 

лише на одному моменті.

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ



228

Стаття 11 Закону України від 07.04.2011 № 3206/VI та Указ Прези-

дента України від 25.01.2012 № 33/2012 виписують напрямки, терміни 

і технологію проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують 

на обіймання посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування. При цьому визначений термін проведен-

ня такої перевірки у 15 днів практично завжди не витримується, і це 

не провина працівників кадрових підрозділів. Наприклад, отримання 

відповідей на запит щодо легітимності диплому про освіту претенден-

та інколи затягується на тижні та місяці. Але термін є законодавчо ви-

значеним і, з погляду права, керівника органу, до якого оформляється 

кандидат (а саме такий керівник визначений відповідальним за прове-

дення цієї перевірки), потрібно вже на 16-й день притягувати до відпо-

відальності за порушення Закону.

Слід зауважити, що влада не обмежилася підготовкою лише згада-

ного Закону. Крім нього, вирішенню питання щодо викорінення коруп-

ції покликані сприяти Національна антикорупційна стратегія на 2011-

2012 роки, затверджена Указом Президента України від 21.10.2011 

№ 1001/2011, та Державна програма щодо запобігання і протидії коруп-

ції на 2011-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни від 28.11.2011 № 1240.

Отже вітчизняна законодавча та інша нормативно-правова база 

нібито дозволяє активно боротися з корупційним злом, проте, як і ра-

ніше, з боку всіх гілок влади не спостерігається великого бажання в ре-

альності втілювати визначені завдання. Адже якщо братися за справу 

по-справжньому, то, мабуть, доведеться знайомитися з караючим мечем 

правосуддя і багатьом відповідним «втілювачам», а цього вони, зрозумі-

ло, мають бажання уникнути.

Окремі результати боротьби з корупцією

Бути проінформованим при оцінюванні роботи органів внутрішніх 

справ щодо запобігання корупції та використовувати для проведення мо-

ніторингу цього питання ЗМІ і ресурси мережі Інтернету досить складно –

доводиться констатувати, що статистична інформація, необхідна для ре-

тельного аналізу цього напрямку роботи правоохоронних органів, майже 

повністю відсутня. Так, на сайтах МВС або Генеральної прокуратури України 
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в наявності матеріали з цієї тематики, але вони мають вигляд загальних ре-

ляцій. Статистики, яка би свідчила про масштабність корупції в Україні з кон-

кретними цифрами міліцейських та прокурорських звітів, які можна було 

би неупереджено проаналізувати, за великим рахунком, немає. В Iнтернеті, 

серед переможних рапортів про затримання чиновників-корупціонерів 

нижчої ланки, також практично неможливо підібрати серйозну та ґрунтовну 

аналітику чи статистику з цього питання – вдалося знайти лише «Аналіз да-

них судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими загаль-

ними судами, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя, 

Апеляційним судом Автономної Республіки Крим у І півріччі 2012 року».

Згідно з ним, місцевими загальними судами розглянуто справи про ад-

міністративні корупційні правопорушення, передбачені статтями 1722-1729 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно 1,5 тис. осіб, 

найбільшу кількість яких становлять справи про порушення обмежень 

щодо використання службового становища (розглянуто справ стосовно 

946 осіб, стосовно 749 – винесено постанови про накладення адміністра-

тивного стягнення у вигляді штрафу на суму понад 1 млн гривень, конфіс-

ковано предметів, грошей – у 309 випадках).

Значну кількість становлять справи про порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (розглянуто справ 

стосовно 221 особи, стосовно 165 – винесено постанови про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді штрафу на суму 180,7 тис. гривень, 

конфісковано предметів, грошей – у 93 випадках).

Крім того, судами винесено постанови про накладення адміністра-

тивного стягнення у вигляді штрафу у справах про порушення встановле-

них законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) стосовно 

17 осіб; про порушення вимог фінансового контролю – стосовно 81 осо-

би; про порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів – 

стосовно 52 осіб; про незаконне використання інформації, що стала ві-

дома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень – стосовно 

14 осіб; про невжиття заходів щодо протидії корупції – стосовно 7 осіб.

(s.c.gov.ua/uploads/…//Аназіз%20судів%201%20 півріччя%202012.d…)

Окремі наявні статистичні матеріали щодо стану боротьби з коруп-

цією дозволяють зробити висновок, що основними мішенями для анти-

корупційної роботи правоохоронних органів є державні службовці та по-

садові особи місцевого самоврядування нижчої ланки.

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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Наприклад, у Черкаській області впродовж січня-жовтня 2012 року 

органами, уповноваженими на боротьбу з корупцією, було складено й на-

правлено до суду 81 адміністративний протокол про такі діяння, за резуль-

татами розгляду яких у судах 55 осіб було притягнуто до відповідальності 

у вигляді штрафу. З числа цих 55-ти осіб 7 протоколів стосувалися держав-

них службовців 5-7-ї категорії, 15 протоколів – посадових осіб місцевого 

самоврядування 4-ї категорії (сільські голови) та 2 протоколи – таких по-

садовців 5-7-ї категорії (її складають, зокрема, секретарі сільських рад та 

землевпорядники). Тобто майже половину, а точніше 43,6 % покараних, 

склали дрібні корупціонери.

За цей же час було закінчено розслідування, а відповідні кримі-

нальні справи направлено до суду, по 82-х злочинах корупційного забарв-

лення. При цьому основними видами корупційних дій було зловживання 

владою або службовим становищем (25 злочинів), небайдужість до ха-

барів (32 злочини), а також привласнення майна шляхом зловживання 

службовим становищем (6 злочинів). Обвинуваченими стали 55 осіб, се-

ред яких один держслужбовець обіймав посаду 4-ї та ще четверо – 5-7-ї 

категорії, а когорту обвинувачених із числа посадових осіб місцевого са-

моврядування (усього 19) склали 8 посадовців 4-ї та 11 посадовців 5-7-ї 

категорій, тобто також 43,6 %. Перша, друга та третя категорії державних 

службовців, до яких входять посадовці рівня міністрів, голів і заступників 

голів обласних і районних держадміністрацій, залишилася недоторкан-

ною для правоохоронців.

І така картина ефективності боротьби з корупцією, а точніше її від-

сутності, за окремими винятками, притаманна й іншим регіонам України.

Аналіз відомчої нормативної бази МВС України щодо боротьби 
з корупцією в органах внутрішніх справ

Питання виявлення корупціонерів у власній системі або, як при-

йнято казати – «перевертнів у погонах», є актуальним упродовж усіх двох 

десятиліть діяльності міліції новітньої України. На жаль, доводиться кон-

статувати: Міністерство внутрішніх справ, яке уповноважене проводити 

боротьбу з корупцією, само є одним чи не найкорумпованіших відомств. 

Кожний Міністр внутрішніх справ постійно наголошує на необхідності очи-

щення лав міліції від корупціонерів, але послідовною та результативною 
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їхню роботу з викорінення корупції у правоохоронному середовищі на-

звати аж ніяк не можна. Для керівників внутрішньої безпеки та начальни-

ків територіальних органів і підрозділів внутрішніх справ така робота (чи її 

імітація) вже стала звичною і рутинною, яка іноді набуває ознак відвертої 

кампанійщини, викликаної отриманням чергової президентської вказів-

ки, занадто резонансним корупційним проступком якогось міліціонера, 

тимчасовою увагою до цих аспектів з боку органів прокуратури тощо. 

У таких випадках терміново проводяться засідання колегій обласних 

управлінь МВС, у міськрайвідділах персонал активно вивчає нормативні 

документи, які забороняють брати хабарі, організовуються чергові, поза-

чергові та позапозачергові атестації співробітників, а підрозділи зв’язків 

із громадськістю УМВС завалюють засоби масової інформації матеріала-

ми про успіхи в самоочищенні міліцейських рядів.

Однак як дані соціологічних опитувань, так і бесіди з сусідом або зна-

йомим обов’язково вкажуть вам – війна з корупцією знову програна, і МВС 

продовжує визнаватися чи не найкорумпованішою державною структурою.

З набуттям чинності положень Закону України від 07.04.2011 

№ 3206/VI «Про засади запобігання і протидії корупції» в усіх органах вико-

навчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органах тощо 

терміново почали розроблятися програми і плани заходів щодо подолан-

ня цього явища в окремо взятих міністерствах, державних службах, агент-

ствах, обласних і районних державних адміністраціях та виконавчих комі-

тетах рад. Передбачалося, що подолання корупції в кожній такій структурі 

сумарно дасть можливість перемогти її і в загальнодержавному масштабі.

Керівним документом щодо організації протидії корупції в органах 

внутрішніх справ став наказ міністра А. Могильова від 08.07.2011 № 409 

«Про затвердження Програми антикорупційних заходів у системі МВС на 

2011-2015 роки». На думку керівництва Міністерства внутрішніх справ, 

така Програма повинна була вибудувати чіткий алгоритм правової, орга-

нізаційно-управлінської та практичної діяльності, спрямованої на запобі-

гання і викриття корупційних правопорушень та службових зловживань з 

боку працівників міліції.

У наказі досить справедливо зазначається, що «боротьба з коруп-

цією в ОВС на даний час є ефективною лише в частині реагування безпо-

середньо на факти вчинення таких правопорушень та наступного пра-

вового впливу на осіб, що їх учинили… Основні результати боротьби з 

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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корупцією в ОВС на теперішній час виражаються в кількості посадових 

та службових осіб, покараних за вчинення корупційних діянь. Переваж-

но це працівники служб та підрозділів, які при виконанні функціональ-

них обов‘язків безпосередньо контактують з громадянами…

Протидія корупції повинна здійснюватися системно і послідовно, 

комплексно охоплювати всі сегменти оперативно-службової діяльнос-

ті. Вона не може бути обмежена лише заходами правового реагування 

на виявлені факти корупційних правопорушень. Протидіяти корупції 

можливо лише за умови забезпечення вирішення всього комплексу соці-

альних, економічних, організаційних та інших проблем, які в тій чи іншій 

мірі створюють сприятливе підґрунтя для її виникнення».

Проте, прискіпливий аналіз цього документа та оцінка його потенці-

алу, як дієвого інструмента в боротьбі з корупцією в лавах міліції, викли-

кає у більшій мірі сум, аніж сподівання на покращення. Особливо цікаво 

ознайомитися з його змістом було би співробітникам органів внутрішніх 

справ, які мають вислугу 15-20 років, або пенсіонерам системи МВС (осо-

бливо тим, хто встиг послужити і в радянській міліції). Конструкція, смис-

лове навантаження, фразеологія Програми в багатьох місцях тхнуть на-

фталіном минулого, а заходи, що визначаються як нові і дуже важливі, в 

багатьох моментах є відвертим плагіатом із раніше написаних документів 

зі зміною років та прізвищ міністрів-підписантів.

Так, відповідно абзаци 1 і 6 підпункту 4.1.3 Програми передбачають 

необхідність «розробки чіткої організаційно-управлінської регламен-

тації вирішення питань щодо:

оптимізації переліку посад працівників управлінських ланок ОВС;

…видів, умов та підстав притягнення до відповідальності пра-

цівників управлінської ланки ОВС за бездіяльність у боротьбі з корупці-

єю в підпорядкованих підрозділах».

Щодо першого абзацу, оптимізація в розумінні керівників наших 

міністерств і відомств практично завжди асоціюється з механічним скоро-

ченням штатів, у першу чергу працівників низової ланки. Але навіть якщо 

цей захід дійсно стосуватиметься лише управлінців, то невже математичне 

рівняння «менша кількість працівників дорівнює меншій кількості потен-

ційних хабарників» призведе до зниження рівня корупції в системі МВС?

Зміст шостого абзацу відображає традиційний підхід МВС до ви-

ховання співробітників шляхом покарання їхніх керівників – за скоєне 
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рядовим працівником міліції порушення антикорупційного законодав-

ства будуть притягуватися до дисциплінарної відповідальності ряд його 

керівників. Засобам масової інформації це подається як принципова по-

зиція в боротьбі з корупцією, але на практиці подібна «колективна від-

повідальність» спричиняє більше шкоди – за таких умов жоден керівник 

підрозділу не буде боротися з проявами корупції серед підпорядковано-

го персоналу, адже викриття ним підлеглого-корупціонера автоматично 

призведе не тільки до звільнення останнього, а й до покарання необе-

режно принципового керівника.

Підпунктом 4.1.6 Програми визначається завдання: «Оптимізува-

ти нормативні та організаційно-управлінські механізми здійснення 

дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ», а розміщеним 

нижче підпунктом 4.1.9 – «Провести моніторинг практики застосу-

вання відомчих нормативних, організаційно-управлінських та розпо-

рядчих актів МВС, що стосуються питань профілактики корупційних 

проявів в оперативно-службовій діяльності органів та підрозділів 

внутрішніх справ за 2008-2010 роки. За результатами реалізувати за-

ходи щодо їх удосконалення».

Чергова оптимізація заради виконання завдання щодо оптимі-

зації. Форми корупційних діянь співробітників міліції, про які ще йти-

меться нижче, роками залишаються практично ідентичними, кожен 

новий міністр внутрішніх справ у присутності чинного на даний час Пре-

зидента України сам собі ставить обов’язкове завдання зробити все не-

обхідне для подолання корупції в щойно очоленому відомстві, а люди 

продовжують визнавати міліцію одним із найкорумпованіших держав-

них інститутів. Проблема полягає не в прорахунках при «оптимізації» , 

«моніторингу» чи «аналізуванні», а в тому, що вітчизняні можновладці 

не бажають мати професійно грамотну, незалежну та постійно націлену 

на боротьбу з корупцією міліцію, прокуратуру, Службу безпеки тощо. 

Навіщо, наприклад, призначити грамотного, принципового та неза-

ангажованого міністра внутрішніх справ, якщо він, маючи принципи і 

вміння, може з часом поцікавитись або поточними темними оборудка-

ми, або цікавим минулим депутатського клану чи конкретного патрона, 

які його зараз протегують? Зрозуміло, що боротьба з корупцією в кра-

їні неможлива, коли керівники органів, на які покладається провідна 

роль в організації і проведенні цієї самої боротьби, призначаються з 

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ



234

урахуванням необхідності захисту політичних чи економічних інтересів 

певного кола провладних осіб.

Черговим лозунгом можна вважати і зміст підпункту 4.1.11 Програ-

ми, де виписано: «Здійснювати аналіз відомчих нормативно-правових, 

організаційно-управлінських та розпорядчих актів за напрямами опе-

ративно-службової діяльності для виявлення прогалин та недоліків, 

що створюють умови для вчинення корупційних діянь. За результата-

ми забезпечувати внесення до них змін і доповнень з метою усунення 

виявлених недоліків». Невже існуючі посадові інструкції для тих же пра-

цівників Державтоінспекції або карного розшуку містять тези щодо до-

пустимості отримання хабарів за непритягнення до адміністративної від-

повідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані 

або за «кришування» наркопритону чи сприяння незаконній діяльності 

залу ігрових автоматів?

Тільки в міліціонерів першого-другого року служби може виклика-

ти сльози розчулення підпункт 4.1.20 Програми, а саме: «Ужити заходів 

щодо покращання матеріального та фінансового забезпечення особо-

вого складу. Забезпечити розроблення проекту Комплексної програми 

правового та соціального захисту працівників міліції та затвердити 

її на урядовому рівні. Опрацювати питання щодо розроблення та ви-

користання додаткових форм стимулювання оперативно-службової 

діяльності в межах законодавства».

Насправді, це традиційний пункт для майже кожного міністерсько-

го документа, що претендує на категорію управлінського, пункт, який 

завжди залишається невиконаним унаслідок відсутності в державних 

керманичів волі на проведення реальних змін і, відповідно, грошей у 

бюджеті. Для будь-якого міністра внутрішніх справ залишається виправ-

дувальна шпаринка: начальники міліцейських підрозділів «пресують» 

бізнесменів, а окремі міліціонери беруть хабарі виключно через те, що 

немає бензину, грошей для поліпшення матеріально-технічної бази, жит-

ла, а також через низькі зарплати особового складу тощо.

Газети, телебачення, радіо регулярно подають інформацію про 

факти корупційних дій працівників міліції різних рангів, а підпункт 4.1.21 

лише передбачає необхідність «Опрацювати питання щодо розроблен-

ня додаткових правових та організаційно-управлінських механізмів 

забезпечення об‘єктивності, повноти та неупередженості розгля-
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ду інформацій та повідомлень про корупційні дії працівників міліції». 

Керівництву МВС достатньо лише не побоятися без ескорту проїхатися по 

областях і неформально поспілкуватись з людьми на вулицях, підприєм-

цями – в їх офісах, продавцями – на базарах, і після цього потреба щось 

«додатково опрацьовувати» відпаде сама собою.

Підпункт 4.1.22 наголошує на необхідності «Забезпечити неухиль-

не реагування до осіб, громадських організацій та засобів масової ін-

формації, які надали або поширюють завідомо неправдиву інформацію 

про корупційне діяння працівника органів внутрішніх справ, у тому 

числі шляхом запровадження практики подання судових позовів про 

стягнення матеріальних та моральних збитків, завданих таким по-

відомленням». Небезпечний і загрозливий для громадськості пункт, на-

цілений виключно на міліцейську цензуру та запровадження практики 

масштабного залякування суспільства шляхом «наїзду» на ЗМІ, громад-

ські організації, окремих небайдужих або постраждалих від дій право-

охоронців людей, яким, на думку МВС, необхідно прищепити усвідом-

лення того, що оприлюднювати негатив про роботу органів і підрозділів 

внутрішніх справ – справа невдячна і небезпечна.

Частина 2 підпункту 4.1.25 Програми визначає необхідність «Розро-

бити методику аналітичної оцінки стану поширення корупції в органах 

та підрозділах внутрішніх справ і ефективності заходів щодо запобіган-

ня та протидії таким проявам». Мабуть, важко перелічити всі доктор-

ські й кандидатські дисертації, метою яких було напрацювання рекомен-

дацій, спрямованих на звуження корупційної складової в діяльності ОВС. 

Виникає питання: «Дотепер у системі МВС подібної аналітики не існувало? 

А може, ця правдива аналітика просто не потрібна і, певною мірою, навіть 

шкідлива при теперішньому стані та завданнях правоохоронних органів?»

Слід зазначити, що метою проведеного аналізу Програми є не на-

міри «заплямувати честь міліцейського мундира», а бажання підтримати 

нехай і недостатньо ефективні намагання МВС покласти край поширенню 

корупційної іржі в міліцейському середовищі. Українське суспільство про-

довжує чекати від влади та керівництва міліцейського відомства рішучих 

кроків, спрямованих на побудову міліції на засадах чистоти її рядів, ві-

рності Присязі і Закону, готовності в будь-яку хвилину стати на захист прав 

і свобод громадян та інтересів держави від злочинних, у тому числі й ко-

рупційних посягань. І громадськість, безумовно, підтримає такі зусилля.

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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Стан корумпованості органів внутрішніх справ України

Згідно з Законом України від 20.12.1990 № 565-XII (зі змінами) «Про 

міліцію», міліція в Україні є державним озброєним органом виконавчої 

влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, влас-

ність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від проти-

правних посягань. Її основними завданнями визначено:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 

законних інтересів;

  запобігання правопорушенням та їх припинення;

  охорона і забезпечення громадського порядку;

  виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх учинили;

  забезпечення безпеки дорожнього руху;

  захист власності від злочинних посягань;

  виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

  участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, спри-

 яння у межах своєї компетенції державним органам, підприєм-

 ствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них 

 законом обов’язків.

Безумовно, діяльність міліції у сфері боротьби зі злочинністю та 

щодо запобігання втручанню криміналу в суспільно-економічні відносини 

є важливою для забезпечення національної безпеки країни, а правоохо-

ронці, виконуючи свій обов’язок захисту громадян, гинуть або отримують 

каліцтво в сутичках з озброєними злочинцями.

Разом із тим, органи внутрішніх справ регулярно піддаються нищівній 

критиці за випадки нехтування своїми обов’язками, непрофесіоналізм, не-

готовність до новітніх викликів злочинного світу, а також системну корупцію.

Міліція є відзеркаленням суспільства. Як неможливе існування 

принципового правоохоронного органу в наскрізь просякнутій корупцією 

державі, так і важко уявити шеренги корупціонерів серед представників 

силових структур в дійсно правовому й цивілізованому суспільстві.

Причини вчинення працівниками міліції корупційних дій можна 

умовно розділити на дві узагальнені складові: морально-психологічну та 

суспільно-економічну.

Першу складову формують рівень особистої вихованості людини, 

набір устоїв, закладених у її свідомість батьками та навчальними заклада-
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ми, поняття совісті й ступінь прислухання до її голосу, прищеплена повага 

до закону, готовність до ризику (скоєння корупційного правопорушення 

вимагає певного ризику) тощо.

Другу складову утворюють загальний рівень корумпованості сус-

пільства, глибина її проникнення в систему МВС, співвідношення розмірів 

фінансового забезпечення і принад довколишнього життя, потреби роди-

ни та деякі інші аспекти. Дана градація є власною оцінкою проблеми авто-

ром, яка, загалом, не суперечить іншим поглядам, що зустрічаються в на-

укових та інших матеріалах, присвячених питанням боротьби з корупцією.

Сучасна ефективність профілактики корупції в органах і підрозділах 

внутрішніх справ, стан кадрової роботи, організація управління персона-

лом абсолютно не забезпечує дієвий захист структури МВС України від 

корупціонерів – працівників, здатних «злити» кримінальним колам опе-

ративну інформацію, звільнити від відповідальності готового за це «від-

дячити» правопорушника, фальсифікувати процесуальні матеріали, за-

йматися поборами з використанням свого службового становища та інше.

Водночас будь-які запроваджувані керівництвом МВС організаційно-

правові, матеріально-технічні, управлінські та інші заходи протидії корупції 

не можуть бути ефективними без усвідомлення їх необхідності і цілеспрямо-

ваних зусиль у цьому ж напрямку з боку самих співробітників міліції.

Обставини, що зумовлюють корупційні прояви серед співробітни-

ків ОВС, загалом не виходять за діапазон таких обставин, характерних для 

інших категорій державних службовців. Для вчинення правопорушення 

з ознаками корупції працівниками міліції використовується статус своєї 

належності до органу внутрішніх справ, певні знання в галузі права та про-

фесійний досвід, що дозволяє впливати та чинити тиск на інших осіб.

Дисертант Київського Національного університету внутрішніх справ 

О. Ткаченко, на підставі аналізу адміністративних та кримінальних справ, 

за якими було притягнуто до юридичної відповідальності співробітників ор-

ганів внутрішніх справ, запропонував наступну класифікацію сфер їхньої 

діяльності, у яких найчастіше виникають прояви корупційної поведінки:

  процесуальну;

  службово-функціональну;

  інформаційну;

  надання послуг;

  перебування у трудових відносинах на незаконних підставах;

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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  сприяння здійсненню певної правомірної діяльності;

  сприяння здійсненню протиправної діяльності.

Процесуальна сфера діяльності співробітників ОВС, у рамках якої 

можливі правопорушення з ознаками корупції, більш характерна для служ-

бової діяльності співробітників слідчих підрозділів та підрозділів дізнання.

Службово-функціональна сфера діяльності співробітників ОВС, де 

виникають корупційні прояви, пов’язана з проходженням служби, прове-

денням атестації, розподілом службового навантаження серед співробіт-

ників окремого підрозділу міліції. Характерними формами цього можуть 

бути так звані фаворитизм та протекціонізм.

Правопорушення співробітників ОВС з ознаками корупції в інфор-

маційній сфері пов’язані з діяльністю щодо надання інформації, достовір-

ності наданої інформації, дотримання термінів її надання на відповідні 

запити суб’єктів правовідносин.

Прояв корупційних правопорушень у сфері надання непередбачених 

законом послуг іншим суб’єктам полягає в діяльності співробітників орга-

нів внутрішніх справ, що пов’язана з виконанням адміністративних функцій 

підрозділами ОВС і притаманна підрозділам, які опікуються питаннями гро-

мадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також співробітникам 

Державтоінспекції, громадської безпеки та дозвільної служби.

Правопорушення з ознаками корупції, що належать до сфери пере-

бування у трудових відносинах на незаконних підставах, пов’язані з вико-

нанням співробітником ОВС роботи на умовах сумісництва або на інших 

підставах, за двосторонньою домовленістю з роботодавцем із порушення-

ми встановлених законодавством заборон для цієї категорії осіб.

Корупція, пов’язана з протиправним сприянням здійсненню певної 

діяльності іншим суб’єктам правовідносин, полягає у здійсненні працівни-

ками міліції дій або бездіяльності, що може виражатися, наприклад, у від-

сутності реагування на заборони чи обмеження торгівлі, наданні певних 

послуг фізичним або юридичним особам тощо.

Корупційні правопорушення з боку працівників міліції, пов’язані із 

сприянням іншим особам у здійсненні протиправної діяльності, завдають 

безпосередньої шкоди державі, громадянам, юридичним особам, а також не-

гативно впливають на боротьбу зі злочинністю. Як приклад в дисертації мож-

на навести факти оформлення інспекторами ДАІ фіктивних документів щодо 

нібито отримання внаслідок ДТП пошкоджень високовартісних транспортних 
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засобів для подальшої заяви їх власників щодо відповідних вимог до страхо-

вих компаній стосовно відшкодування збитків за страховим випадком.

(http://studrada.com.ua/content/зміст-118

Слід зазначити, що в МВС не прийнята практика оприлюднення на 

своєму офіційному сайті узагальненої інформації стосовно кількості спів-

робітників, притягнутих у 2012 році до відповідальності за вчинення пра-

вопорушень корупційного спрямування, аналізу видів таких злочинів або 

адміністративно карних проступків. У певному сенсі вона є недоступною 

для громадян, і це ще раз вказує на намагання керівництва МВС України 

не виносити бруд за межі свого відомства. Подібна турбота про імідж ві-

домства відстежується і в тому, коли начальники міськрайвідділів внутріш-

ніх справ, у разі викриття свого підлеглого у скоєнні корупційного діяння, 

терміново, у змові з керівництвом обласних управлінь МВС, звільняють 

заднім числом виявленого корупціонера зі служби, і надалі він фігурує в 

кримінальній справі чи адміністративному матеріалі не як працівник мілі-

ції, а як звичайний громадянин.

Проте, незважаючи на відсутність у МВС намірів відверто повідо-

мляти суспільству про випадки «міліцейської корупції», інформаційний 

простір дає достатньо відомостей для аналізу та відповідних висновків.

Класичним прикладом моральної і службової зради з боку праців-

ників міліції можна назвати такий факт з життя київських правоохоронців.

«У Києві затримано двох співробітників правоохоронних органів, 

а також адвоката, які отримали неправомірну грошову винагороду в 

розмірі 50 тис. доларів США, повідомила прес-служба Генеральної про-

куратури України.

Повідомляється, що «на гарячому» були затримані старший слід-

чий ГУ МВС України в Київській області та оперуповноважений управління 

по боротьбі з торгівлею людьми і злочинами проти моральності Депар-

таменту карного розшуку МВС, а також адвокат, які за гроші обіцяли 

громадянинові не притягувати його до кримінальної відповідальності за 

фактом виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції, та 

крім цього – обіцяли повернути частину речових доказів по кримінальній 

справі. Стосовно хабарників порушено кримінальну справу».

(www.gorodkiev.com/index.php)

Лише половиною біди можна назвати наміри міліціонерів і пред-

ставника «славного» адвокатського корпусу отримати гроші, чим у неза-

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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конний спосіб покращити рівень свого життя. Більш загрозливим є факт 

того, що правоохоронці готові за ці гроші відпустити злочинця, адже ніби-

то безневинна цікавість до продукції порнографічного змісту незабаром 

може призвести до скоєння тяжкого злочину на сексуальному підґрунті, 

до краху особистого життя людини, смерті жертви заради приховування 

слідів розтління або зґвалтування.

Не менш показовим є випадок зміни статусу служителя Закону на ста-

тус особи, яку цей Закон вже карає, визнаючи правоохоронця за злочинця.

«Прокуратурою Севастополя закінчено розслідування кримі-

нальної справи за ч. 3 ст. 368 КК України стосовно начальника одно-

го з підрозділів Нахімовського РВ УМВС. Посадова особа, яка обіймає 

відповідальну посаду, звинувачується в отриманні хабара у великому 

розмірі: працівник міліції вимагав в якості хабара 2000 доларів США за 

закриття кримінальної справи, порушеної щодо жителя Севастополя 

за носіння ним холодної зброї. Вдень 12 липня в службовому приміщенні 

міліціонер отримав першу частину хабара в розмірі 2000 гривень, а че-

рез 3 дні – ще 1000 доларів США, після чого був затриманий оператив-

ними працівниками УМВС і прокуратури міста». (sevua.com)

Хабарництво за своєю сутністю вже є аморальним проступком, але 

воно є вдвічі аморальнішим, якщо чиновник, отримавши мзду, не збира-

ється або не має змоги виконати обіцяне. І, мабуть, треба потроїти ступінь 

аморальності хабарництва, якщо воно здійснюється представником мілі-

ції та ще й причетним до процесу виховання і навчання майбутніх право-

захисників. При цьому в прикладі, що наводитиметься нижче, є ще один 

важливий аспект. Наскільки ж повинна деградувати держава, якщо люди-

на, намагаючись стати дипломованим юристом, тобто захисником чиїхось 

інтересів, сама починає шлях до вершин юриспруденції з дачі хабара?!

«Прокуратурою Дарницького району м. Києва направлена до 

суду кримінальна справа стосовно підполковника міліції, колишньо-

го начальника курсу Національної академії внутрішніх справ, який за 

1200 доларів США обіцяв зарахувати його до Академії. Обставини по-

дії наступні: у травні 2012 р. абітурієнт звернувся до підполковника 

міліції, начальника курсу одного з факультетів заочного і дистан-

ційного навчання Національної академії внутрішніх справ з прохан-

ням надати йому консультацію і допомогти зібрати необхідні доку-

менти для вступу до цього вузу. Начальник курсу, не маючи ніякого 
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відношення до процесу вступних іспитів та зарахування на навчання, а 

також не маючи на меті допомогти, пообіцяв абітурієнтові за $1200 

посприяти стати слухачем Академії. Чоловік погодився на пропозицію 

підполковника міліції і ще до здачі вступних іспитів віддав половину 

обумовленої суми – $600, а іншу частину зобов’язався оплатити після 

зарахування до вищу.

Як з’ясувалося згодом, усі абітурієнти, які склали іспити, внаслі-

док недобору і так були зараховані на навчання». (cripo.com.ua)

Родючою нивою для збору правоохоронцями врожаю гривень, до-

ларів США або євро є царина боротьби з наркоманією. На жаль, в Україні 

це досить поширений різновид злочинності, а отже, робота в підрозділах, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у сфері обігу наркотич-

них засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сприяє 

можливостям для збагачення їх окремих працівників.

Наприклад, у Миколаєві «співробітниками відділу внутрішньої 

безпеки при УМВС України в Миколаївській області 1 листопада безпо-

середньо в приміщенні Центрального РВ УМВС був затриманий началь-

ник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, який вимагав 

і отримав від певної громадянки кошти в сумі 2 тис. гривень за непри-

тягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 307 КК України 

за намагання передати наркотичну речовину до місцевого СІЗО».

(www.news24ua.com)

Парадоксально, але в багатьох випадках міліціонери не лише бе-

руть, а й дають хабарі своїм керівникам.

«У Нижегородському районі АР Крим у вересні були затримані ви-

конуючий обов’язки начальника місцевого райвідділу міліції та заступ-

ник прокурора району за те, що очільник міліції отримав від свого підле-

глого-слідчого гроші в сумі 5000 доларів США, які в подальшому повинен 

був передати в прокуратуру. Згаданий слідчий нібито вкрав чи щось 

зробив з кримінальною справою за фактом крадіжки, а прокурор погро-

жував або порушити стосовно нього кримінальну справу, або закрити 

очі на порушення, якщо працівник міліції принесе гроші При цьому, керів-

ник міліції виступив у якості посередника».

(www.yuzhnoukrainsk.net)

Навряд чи безкорисливими були дії працівника дозвільної систе-

ми Заводського РВ УМВС України в Запорізькій області, адже виявилось, 

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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що «на території Кічкаса було зареєстровано декілька сотень влас-

ників зброї, зокрема і травматичної, а також працювало три фірми 

по охороні громадського порядку, працівники яких отримали дозволи 

на зберігання травматичної зброї в місцевій міліції. Як з’ясувалось, 

в реальності такі люди не виконували завдань з охорони громадсько-

го порядку і не сприяли розкриттю злочинів та розшуку злочинців.

За результатами прокурорської перевірки була порушена кримі-

нальна справа стосовно працівника дозвільної системи, а видані дозво-

ли анульовано». (zp.vgorode.ua)

Прикладом корупційного правопорушення з боку працівника мілі-

ції, пов’язаного із сприянням іншим особам у здійсненні протиправної 

діяльності є «порушення Генеральною прокуратурою України кри-

мінальної справи за фактом зловживання службовим становищем 

і вимагання хабара в особливо великих розмірах з боку начальника 

лінійного відділу на ст. Миколаїв управління МВС України на Одеській 

залізниці, який, використовуючи можливості займаної посади, по-

кривав незаконну діяльність, а саме: викрадання дизельного пального 

на цій залізниці, неодноразово отримуючи за це хабарі, загальна сума 

яких перевищила 1 млн. гривень».

(www.reporter.com.ua)

Як зазначалося вище, однією зі сфер функціонування міліцейської 

системи, де мають місце випадки корупції, є службово-функціональна 

сфера, і в ній першочергову можливість вчиняти корупційні дії мають 

старші начальники, адже до цієї сфери входить прийняття рішень щодо 

організації оперативно-службової діяльності, з питань кадрової роботи, 

вирішення соціально-побутових проблем співробітників (розподіл ново-

збудованого житла, путівок до лікувально-санаторних закладів) тощо.

На початку 2012 р. група працівників органів внутрішніх справ 

Волинської області звернулась на блог міністра внутрішніх справ 

України В. Захарченка з інформацією про те, що колишні й нинішні по-

садовці обласного УМВС, на їхню думку, є найбільшими корупціонера-

ми. За посаду, надання квартири в обхід черги з бажаючих беруться 

гроші. Один із заступників начальника УМВС перед поїздкою керівника 

управління до Києва організував збір коштів з начальницького складу 

Державтоінспекції та дільничних інспекторів міліції. А начальник об-

ласної паспортної служби завдяки займаній посаді працевлаштував 
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під своє крило до 10 своїх родичів, а також спромігся збудувати вели-

чезний житловий будинок, власний ресторан та готель.

(www.volynpost.com)

Іншим сигналом, який надійшов до блогу Міністра і стосувався 

глибини корумпованості вищої ланки волинської міліції, була інформа-

ція громадськості м. Луцька стосовно діяльності очільника управління 

ДСБЕЗ УМВС в області. Останній нібито стверджував, що його позиції 

в системі є багаторічними і міцними завдяки регулярному постачанню 

подарунків певним керівникам МВС України. За час роботи в службі цей 

очільник придбав 2 квартири для синів, побудував особняк у місцево-

му «царському селі», вклавши в це 750 тис. доларів США, має коштов-

ні автомобілі й дачі, оформлені на рідних. При цьому, дотримуючись 

вимог конспірації, зазвичай одягається у старенькі костюми, інколи 

з плямами, носить старі сорочки і краватки та їздить виключно на 

службовому транспорті.

(www.viche.lutsk.ua)

Кричущі факти корумпованості верхівки УМВС України в Рівнен-

ській області подані у зверненні до МВС України, де висвітлюються 

випадки «кришування» тамошніми керівниками міліції нелегального 

бурштинодобувного та металобрухтового бізнесу.

(www.viche.lutsk.ua)

Загальнодержавного розголосу набули події у підрозділі «Бер-

кут» УМВС України в Сумській області, половина особового складу 

якого поскаржилась до МВС України з приводу систематичних поборів 

грошей їхнім командиром, при цьому ті, хто відмовлявся сплачувати 

подібну данину, у подальшому отримували меншу зарплатню. Вже на 

початку перевірки прокурор області в інтерв’ю підтвердив – кошти 

керівним складом цього спецпідрозділу отримувалися, і це було сис-

темно, постійно, протягом тривалого часу. Тобто корупційна скла-

дова в діях працівників керівного складу є. Але за проявлену принципо-

вість рядові співробітники одразу стали об’єктами переслідувань – їм 

повідомили, що в цьому підрозділі вони служити більше не будуть.

(ntn.ua/uk/video/news/2012/10/08/8445)

Не все гаразд і з використанням бюджетних коштів у системі МВС.

Рахункова палата України, здійснивши аудит ефективності ви-

користання протягом 2011 р. і І-го кварталу 2012 р. виділених 1,3 млрд 

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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гривень для забезпечення функціонування і розвитку Державної авто-

мобільної інспекції, дійшла висновку, що 31 млн гривень був використа-

ний з порушенням чинного законодавства, а ще 36,7 млн гривень – не-

ефективно.

(sprotiv.org/category/miliciya/korupcia-u-mvs-miliciya)

Перелік випадків корупції у правоохоронних органах, на жаль, 

можна продовжувати і продовжувати. Важко робити прогнози про кри-

мінально-процесуальне майбутнє описаних випадків. Система правоохо-

ронних органів України була й залишається закритою для контролю з боку 

громадянського суспільства, даючи назовні лише абсолютно вихолощену 

і дозовану інформацію переважно позитивного щодо результатів своєї ро-

боти змісту. І часто гучно проанонсовані успіхи в боротьбі з корупцією з 

часом перетворюються у зупинені провадженням кримінальні справи, де 

посадовці з підозрюваних перетворюються у свідків, докази перестають 

бути доказами, а держава, отримуючи внаслідок здійснених криміналь-

них оборудок величезні збитки, на виході нібито залишається при своєму 

інтересі. А говорити про сплюндровані інтереси пересічних українців, за 

великим рахунком, взагалі не доводиться.

Висновки:

Україна протягом двох десятиліть своєї незалежності, незважаючи 

на постійне декларування відданості принципам будівництва правової 

держави та активної протидії корупції, все ж поступово перетворюється 

на «парк корумпованого періоду», де ця сама корупція вже стала атрибу-

том повсякденного життя, а особа, яка обіймає будь-яке посадове крісло, 

у думках звичайного громадянина майже 100-відсотково асоціюється з 

корупціонером і хабарником.

Чинна й усі попередні влади так і не змогли проявити належну по-

літичну волю й розпочати реальне подолання гіпертрофованої корупції, 

яка спостерігається в Україні.

Рекомендації:

1. Розпорошеність сил, які безпосередньо реалізовують заходи у сфе-

рі протидії корупції (прокуратура, МВС, СБУ, податкова міліція, Військова 



245

служба правопорядку у Збройних силах України), лише сприяє загострен-

ню ситуації. «Сім баб – сім рад, а дитя безпутне», – говорить народна 

мудрість у таких випадках. Україні потрібний єдиний загальнодержавний 

орган, незалежний від впливу влади, політичних уподобань, із чітко ви-

значеними рамками оперативно-розшукових і процесуальних можливос-

тей. Частково створення такого органу передбачено новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (проте протягом 5-ти років), хоча його 

юрисдикція поширюватиметься лише на працівників міліції, прокурорів, 

суддів та посадовців вищих рангів, що само по собі вже дуже важливо. Але 

корупція в нашій країні на порядок масштабніша і запобігання їй потребує 

наявності єдиного загальнодержавного спеціалізованого центру, де пови-

нні працювати висококваліфіковані оперативні і слідчі працівники з по-

переднім досвідом роботи щодо протидії корупції.

2. Необхідно забезпечити реальний, а не декларований соціально-

економічний розвиток України – без усунення катастрофічного майнового 

розшарування в суспільстві неможливо здолати корупцію як явище.

3. Невідворотність відповідальності за вчинення корупційного право-

порушення має стати абсолютним правилом здійснення антикорупційної 

політики. Корупціонер не може мати депутатського, посадового, партійно-

го, родинного та іншого імунітету. Крім цього, нижча межа санкцій відпо-

відних статей Кримінального кодексу України та Кодексу України про адмі-

ністративні правопорушення має бути такою, щоб навіть вона спонукала 

потенційного корупціонера добре замислитися щодо доцільності ризику 

тим, що вже зараз є в його житті.

4. Необхідно поліпшити фінансове й матеріально-технічне забезпе-

чення органів внутрішніх справ, підвищити рівень соціальної захищенос-

ті їх співробітників з одночасним суттєвим підвищенням вимогливості до 

результатів оперативно-службової діяльності, професіоналізму персона-

лу, особистої і службової дисципліни, забезпечення прозорості процедур 

ухвалення процесуальних та організаційно-управлінських рішень, відкри-

тості для громадянського суспільства.

5. Доцільно законодавчо опрацювати питання встановлення більш су-

ворих, у порівнянні з іншими категоріями правопорушників, норм кримі-

нального або адміністративного покарання працівників правоохоронних 

органів, зокрема органів внутрішніх справ, у разі вчинення ними коруп-

ційних правопорушень.

Розділ 8. Корупція в органах внутрішніх справ
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6. Здійснювати, в тому числі із залученням громадськості, ретельні пе-

ревірки декларацій про майновий стан, які подаються працівниками мілі-

ції, що забезпечить можливість як внутрішнього, так і громадського контр-

олю за відповідністю доходів і витрат працівників міліції та їхніх родин, 

вартістю наявної у них нерухомості, транспортних засобів, способу жит-

тя тощо. Це дозволить керівникам органів і підрозділів внутрішніх справ 

мати підстави для проведення перевірок щодо встановлення джерел не-

законних прибутків тих чи інших співробітників ОВС та надасть шанс своє-

часно виявляти корупціонерів у погонах.

7. Cтворити при МВС України, його обласних, у містах Києві і Севасто-

полі та при транспортних управліннях не «кишенькові», а ефективно пра-

цюючі Громадські ради (комісії), одним із напрямків діяльності яких має 

стати робота антикорупційної спрямованості із залученням до її проведен-

ня представників громадськості, правозахисної спільноти, засобів масової 

інформації тощо. Забезпечити доступ членів таких Рад до інформації про 

роботу підрозділів міліції (за винятком інформації з обмеженим доступом), 

надати їм повноваження та можливість здійснювати контрольні функції з 

метою встановлення фактів корупційних дій з боку співробітників ОВС.
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РОЗДІЛ 9. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ

Батчаєв В.К.

1. Загальний огляд

За сподіваннями правозахисників, 2012 рік мав стати в певному 

сенсі знаковим – вперше за роки незалежності в Україні були створені 

сприятливі умови для побудови та розвитку принципово нової, порів-

няно з попередніми більш гуманної моделі взаємовідносин «влада – 

іноземці».

Цьому процесу мали сприяти три чинники:

  проведення в Україні ЄВРО-2012;

  остаточна передача більшості повноважень щодо здійснення контр-

олю за імміграційними процесами Державній міграційній службі України, 

яка, незважаючи на всі допущені організаційні прорахунки при її утво-

ренні й законодавчому забезпеченні діяльності, по своїй суті є більш ци-

вільним органом влади, ніж МВС, а отже органом менш орієнтованим на 

здійснення каральних функцій стосовно іммігрантів;

  запровадження наприкінці 2011 року кардинальних змін до норма-

тивно-правової бази України, що регулює відносини у сфері імміграції, в 

першу чергу прийняття законів України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» та «Про біженців та осіб, що потребують додатко-

вого або тимчасового захисту»;

В силу вказаних чинників, тиск на іммігрантів з боку правоохорон-

них структур у 2012 році мав суттєво зменшитися і, як показав проведе-

ний аналіз результатів діяльності Державної міграційної служби, Міністер-

ства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України, такий 

оптимістичний прогноз, в цілому, підтвердився.

Відповідно до статистичних даних вказаних відомств за 9 місяців 

2012 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість 

видворених із України нелегальних мігрантів з ініціативи органів вну-

трішніх справ зменшилася більше ніж у 4 рази (у 2011році – 10 756 осіб, 

у 2012 році – приблизно 2 500 осіб), з ініціативи прикордонної служби – 

майже в 2 рази (у 2011 році – 1000 осіб, у 2012 році – 585 осіб).

Суттєво, майже в 1,5 рази, зменшилась і кількість іммігрантів, 

притягнутих міліцією до адміністративної відповідальності щодо 

порушення правил перебування в Україні за статтею 203 КУпАП – 
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з 40729 осіб у 2011 році до 28 868 осіб у 2012 році.

З 11 817 до 10 054 осіб зменшилась кількість іноземців, яким було 

відмовлено в перетинанні державного кордону.

Показовим є те, що подібне пом’якшення у ставленні правоохоронних 

структур до іммігрантів жодним чином не призвело до загострення міграцій-

ної, криміногенної чи санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні – небез-

пек, якими МВС та влада регулярно лякали громадян, виправдовуючи необ-

хідність проведення кардинальних та жорстких заходів стосовно іммігрантів.

При шестивідсотковому, понад мільйонному зростанні кількос-

ті іноземців, які відвідали Україну за 9 місяців 2012 року в порівнянні 

з аналогічним періодом 2011 року (2012 рік – 19 913 121, 2011 рік – 

18 828 993 іноземців):

  кількість вчинених іноземцями злочинів зменшилася на чотири

 відсотки, з 2 989 випадків у 2011 році до 2 874 випадків у 2012 році;

  середня наповненість місць тримання нелегальних мігрантів

 в установах ДМС не перевищувала 26%, в установах прикордон-

 ної служби – 30-45% залежно від регіону;

  на виконання положень угоди з європейським співтовариством

 про реадмісію від уповноважених органів держав-членів ЄС за 9 мі-

 сяців 2012 року було прийнято лише 99 нелегальних мігрантів, що

 майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2001 року – 179 осіб.

Слід розуміти, що вказану статистику ніяким чином не слід розціню-

вати як результат незадовільної діяльності Державної міграційної служби, 

передусім, – це індикатор більш виваженого ставлення її керівників до 

прав іммігрантів та, можливо, відмова від притаманної міліцейському ві-

домству політики штучного нарощування показників у протидії нелегаль-

ній міграції, коли видимість ефективної роботи у цій сфері досягалась за 

рахунок використання недоліків і прогалин імміграційного законодавства 

для переведення іноземців до категорії порушників, позбавлення їх права 

на ефективне оскарження прийнятих міліцією рішень, фальшування мате-

ріалів тощо. Чи можна вважати лібералізацію у ставленні силових структур 

до іммігрантів наміром побудувати принципово нову й постійно діючу 

модель взаємин «держава – іммігранти», або це лише тимчасовий крок, 

спрямований на поліпшення іміджу України на час проведення ЄВРО-

2012, покажуть обрані Державною міграційною службою пріоритети ді-

яльності та результати її роботи у 2013 році.
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2. ЄВРО-2012

Та прискіплива увага, яка приділялася міжнародним товариством 

до організації прийому іноземних уболівальників українською стороною 

під час європейського футбольного чемпіонату, безумовно мала вплинути і 

вплинула на загальне ставлення правоохоронних органів до іноземців – мі-

ліція на період чемпіонату була вимушена змінити звичні для себе жорсткі 

методи контролю за іммігрантами і тимчасово відмовитися від застосування 

активного «пресингу» до іноземних громадян.

Можна стверджувати, що саме завдяки подібним змінам у формах 

роботи правоохоронних структур не виправдалися численні песимістичні 

прогнози та застереження засобів масової інформація з головним лейтмо-

тивом: «Українська міліція небезпечна для іноземних громадян».

Проведеним моніторингом не зафіксовано масових порушень прав 

іноземців під час проведення ЄВРО-2012, що, у свою чергу, дає підстави 

констатувати: МВС вдалося поєднати масштабні заходи з охорони громад-

ського порядку із дотриманням прав іноземних громадян. Вітчизняні право-

охоронці довели, що вони можуть бути не тільки толерантними, чемними і 

навіть люб’язними у своєму ставленні до іноземних гостей, а й уміло уника-

ти створення конфліктних ситуацій, відмовитися від випадків здирництва й 

поборів з іноземців та штучного створення умов для притягнення їх до адмі-

ністративної відповідальності за нібито вчинені правопорушення.

Зрозуміло, що такі цивілізовані й адекватні стосунки між гостями із-

за кордону та представниками влади одразу покращили імідж української 

міліції та викликали схвальні відгуки як в Україні, так і за її межами, що 

чітко простежується в публікаціях ЗМІ. Саме ці відгуки, певною мірою, і є 

тією оцінкою діяльності міліції, про яку так часто згадують керівники мілі-

цейського відомства.

«Роботу міліції на ЄВРО-2012 назвали фантастичною» 

(Інтернет-видання «Українська правда»)

«Директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський 

вважає фантастичною роботу української міліції під час Євро-2012. Про 

це він заявив на брифінгу під час відвідування фан-посольства на Бесса-

рабській площі Києва. “Навіть, розумієте, не віриться, що це наша міліція, 

яка була до Євро. Я дуже сподіваюся, що всі ті гарні риси, які були під час 

турніру, залишаться вже після самого чемпіонату”, – додав Лубківський.

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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Він також зазначив, що українські правоохоронні органі провели 

величезну роботу й виявили високий рівень розуміння важливості цього 

чемпіонату. “Тому в нас, окрім слів подяки, інших слів немає”, – заявив він».

http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/25/6967460/

«ЕВРО-2012: киевская милиция справок… дает» 

(Інтернет-видання «Кореспондент.net»)

«Больше всего меня поразили в Киеве милиционеры, причем сюрп-

риз этот был приятным. Все встреченные мною во время Евро-2012 

милиционеры были необыкновенно вежливыми, предупредительными, 

доброжелательными. Показывали дорогу, провожали к переходу в ме-

тро и даже (честное слово, не вру!) улыбались. Понятно, что речь идет 

об отдельно взятых милиционерах в отдельно взятой футбольной сто-

лице. Киевские старожилы в ответ на мои восторги снисходительно 

замечали: “Их просто натаскали. А ты бы попробовал в “мирное время” 

ночью патрулю попасться, они б тебе улыбнулись. Так улыбнулись, что 

никакой бы врач лечить не взялся”. Так как проверять их правоту на соб-

ственном опыте у меня желания нет, возразить мне на это нечего.

Но, согласитесь: трудно не удивиться, когда сержант милиции, 

увидев, с каким сосредоточенно серьезным видом ты пытаешься най-

ти на плане Киева Андреевский спуск, сам (сам!) подходит к тебе и на-

чинает объяснять, как пройти к дому-музею Булгакова. Да еще и гово-

рит, до каких часов тот работает. “Вот это да! – сказал стоявший 

рядом болельщик, приехавший на Евро-2012 из Москвы. – Просто не 

верится. Мы к такому не привыкли. Московская милиция справок не 

дает”. – “А киевская справок дает”, – шутливо козырнул сержант».

http://korrespondent.net/sport/echampionship/1364430-replika-evro-2012-ki-

evskaya-miliciya-spravok-daet

«Откройтесь, милиция» (Інтернет-видання «Кореспондент.net»)

«Евро-2012 сотворило со службой 102 необыкновенное чудо. Гости 

из Европы расхваливали милиционеров за помощь в ориентации по горо-

ду, поиску потерявшихся туристов и даже оперативную доставку загуляв-

шего болельщика на отходящий поезд. Толерантность украинской мили-

ции зашла так далеко, что гости с Запада расслабились, как дети.

Магия Евро-2012 преобразила украинскую милицию. Ей не чужд гу-

манизм, оперативность и приветливость. Только почему все это достается 

лишь гостям турнира? Какими мантрами удалось убедить личный состав 
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не трусить разгулявшихся британцев и не бить по почкам писающих шве-

дов? Этот приступ миролюбия, конечно, не отменяет необходимость по-

лномасштабной реформы всей правоохранительной системы, но первый 

шаг в сторону от Святой инквизиции уже сделан».

http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/aleksandr-pashover/a69173

«Відкриття України» (Інтернет-видання «Кореспондент.net»)

«Із задоволенням іноземці відгукувалися і про дії патрульних мі-

ліціонерів. Виявилося, що люди в синьо-сірих мундирах спроможні не 

тільки підтримувати порядок і оперативно повернути вкрадені речі, 

але й можуть допомогти знайти потрібні адреси. Навіть функціоне-

ри з УЄФА, за словами Лубківського, позитивно висловлювалися про дії 

вітчизняних правоохоронців.

Самі міліціонери в приватних бесідах зізнавалися: у всіх фан-

зонах працює багато переодягнених у цивільне працівників МВС, що 

допомагає запобігати крадіжкам й оберігати вболівальників».

http://ua.korrespondent.net/journal/1364173-korrespondent-vidkrittya-ukray-

ini-zavdyaki-futbolu-evropejci-viyavili-bilya-sebe-dobrozichlivu-krayinu

«ЄВРО може вбити стару Українську міліцію» 

(Інтернет-видання «Тиждень.ua”)

«Самі того не бажаючи, організатори Євро в Україні насправді 

зробили велику справу. Наочно пояснили нашим міліціонерам головні 

фундаментальні засади, на яких живе вільне суспільство. Засади ці про-

сті й зрозумілі, але засвоюються виключно на практичних заняттях.У 

теорії від них ніякого толку».

http://tyzhden.ua/Columns/50/52918

Таким чином, українська міліції продемонструвала – при наявнос-

ті бажання у вищих посадовців МВС правоохоронне відомство може за 

короткий термін кардинально змінити ставлення своїх співробітників до 

іноземців та перетворити міліціонерів з «мисливців за іммігрантами» на 

«представників держави, готових надавати допомогу».

Необхідно віддати належне – налагодженню доброзичливих взаємин 

міліції з іноземними вболівальниками під час проведення «ЄВРО-2012» ке-

рівниками Міністерства внутрішніх справ приділялась значна увага. І в цьому 

сенсі найбільш показовою є ініціатива МВС з підготовки та видання пам’ятки 

для працівників органів внутрішніх справ «Зустрічаємо ЄВРО-2012» з нор-

мами поведінки міліціонерів та нагадуванням – «дотримання цих правил є 

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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важливим як для іміджу міліцейського відомства, так і держави загалом».

http://glavred.info/archive/2012/06/01/152817-14.html

Про націленість правоохоронців на створення позитивного іміджу 

саме в очах іноземних гостей свідчать численні повідомлення у прес-

медіа, головним меседжем яких стало твердження – «українським мілі-

ціонерам на період ЄВРО-2012 категорично заборонили чіпати іноземців, 

а на громадян України подібна доброзичливість не поширюється».

«Возле Донецкой фан-зоны милиция подрабатывает платными туалетами» 

(Інтернет-видання «Коментарії: Донецьк»)

«Во время матча Испания-Португалия корреспондент издания 

стал свидетелем того, как двое патрульных милиционеров пытались 

получить взятку у болельщика, за то, что тот справлял нужду на тер-

ритории сквера между фан-зоной и парком им. Щербакова. Вознаграж-

дение стражи порядка требовали, чтобы не составлять протокол об 

административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство».

«Сначала подошли и довольно вежливо спросили кто я и откуда. 

Когда узнали, что я из Донецка, сразу начали “тыкать”, начался мат, 

обыск, “где прячешь травку”, “а это не на твоего брата в прошлом 

году протокол составляли”, и дальше ко мне обращались только в 

таком тоне. А рядом было много иностранцев, которые целыми ком-

паниями шли в туалет “в кусты”, но из них никого не трогали», – по-

делился впечатлениями «провинившийся».

http://donetsk.comments.ua/news/2012/06/29/151712.html

«Міліція провела ЄВРО за подвійними стандартами» 

(Інтернет-видання «Comments.ua»)

«Показавши іноземцям людське обличчя, для своїх міліція залиши-

ла стару міну.

До початку Євро-2012 в Україні практично ніхто не вірив, що 

місцева міліція зможе по-європейськи зустріти і провести іноземних 

уболівальників. Усілякі зведення правил, випущені ЗМІ до Чемпіонату, 

настійно радили європейцям обходити українську міліцію десятою до-

рогою. У результаті донецькі співробітники МВС свій іспит на євро-

пейськість усе-таки не склали, незважаючи на те, що іноземні фани 

несподівано залишилися ними задоволені.

На тлі потішних і позитивних прес-релізів МВС про те, як до-

нецькі правоохоронці шукали, обігрівали і годували іноземців, котрі 
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пересвяткували, повідомлення про побиття і зґвалтування донечча-

нина в Петровському райвідділі звело нанівець увесь імідж захисників і 

помічників, збудований міліцією за час Чемпіонату.

Подвійні стандарти донецької міліції стосовно іноземців і горо-

дян яскраво виявилися і у фіксації адміністративних порушень. За ку-

ріння і розпивання спиртних напоїв іноземцям під час Євро робили усні 

попередження, тоді як до початку Чемпіонату на донеччан за такі 

самі огріхи складали протоколи і штрафували. У матчеві дні донечча-

ни теж відчули вдачу міліції, що лагідніла, і вже почали звикати, що 

цигарка обійдеться не в полтинник хабара, а ввічливим зауваженням 

привітного ППСника. Але щойно домашні матчі на «Донбас Арені» від-

гриміли, людське обличчя донецької міліції стало, як і раніше, суворим і 

користолюбним. І вже під час півфінальних матчів біля донецької фан-

зони співробітники МВС за пиво, цигарки і справляння потреби в ку-

щах обкладали уболівальників протоколами або хабарами – на вибір.

Іноземці відчували себе в місті, як удома, їм допомагали, їх охоро-

няли і ні в чому не обмежували. За час чемпіонату в Донецьку не було 

ні серйозних бійок, ні тим більше вбивств, пов’язаних із єврофанами. 

Але в пориві привітності правоохоронці забули, що європейські стан-

дарти варто застосовувати і до донеччанам, адже Євро-2012 прово-

дилося для них також. А вийшло, як у старому анекдоті: у людського 

обличчя донецької міліції були нафарбовані губи, але шия не помита».

http://ua.politics.comments.ua/2012/07/03/177600/militsiya-provela-yevro-za.html

«Українській міліції заборонили чіпати іноземних уболівальників під час 

ЄВРО-2012» (сайт «РБК-Україна»)

«Amnesty International заявляє про те, що українська міліція 

отримала вказівку на час Євро-2012 не чіпати іноземних уболівальни-

ків. Про це йдеться в статті Макса Такера на сайті організації Amnesty 

International. Такер нагадує про попередження організації перед турні-

ром про небезпеку, якою є українська міліція для іноземних туристів. 

“Ми докладно розповідали про численні випадки, коли міліція катува-

ла своїх жертв, душила або жорстоко била їх, щоб вимагати гроші, 

отримати зізнання, або просто через національність чи сексуальну 

орієнтацію затриманого”, – нагадує автор статті.

“Під час турніру європейські фанати уникли такого ставлення. 

То як же українській владі вдалося перетворити цю жорстоку, пога-
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но екіпіровану й недофінансовану службу в ефективну міліцію, здатну 

охороняти головну спортивну подію? Відповідь, звичайно, в тому, що 

цього не сталося. Згідно з джерелами в міліції, офіцери отримали вка-

зівку уникати фізичних контактів з європейськими вболівальниками: 

“Не торкайтеся до них”, – повідомляє правозахисна організація.

“Іноземні вболівальники в значній мірі ігнорувалися міліцією під 

час турніру. Українців, які повідомляли про порушення громадсько-

го порядку під час Євро-2012, запитували: “Хто це робить, українці 

чи іноземці?” Якщо відповідь була “іноземці”, міліція відмовлялася 

з’являтися. Фанати, що бились біля Олімпійського стадіону в Києві, 

були оточені міліцією, але їх не розганяли – офіцери просто чекали, 

коли бійка закінчиться”, – пише Такер.

Автор статті зазначає, що якщо для того, щоб утримати мілі-

цію на повідку подалі від іноземних фанів, виявилося достатньо суворо-

го наказу згори, то для того, щоб позбавити українців від зловживань з 

боку тих, хто має захищати їх, потрібні куди радикальніші заходи.

Нагадаємо, за даними влади, Україну під час Євро-2012 відвіда-

ли 1,8 млн іноземних гостей. При такому напливі туристів, особли-

во з огляду на нестриманість футбольних уболівальників і їхню при-

страсть до пиятики, можна було побоюватися сплеску порушень 

громадського порядку. При цьому українські правоохоронні органи за 

період проведення футбольного чемпіонату склали всього 15 адміні-

стративних протоколів проти іноземних уболівальників».

http://www.rbc.ua/ukr/top/show/amnesty-international-ukrainskoy-militsii-

zapretili-trogat-inostrannyh-04072012205700

Утім, зрозуміло, що будь-які накази та інструкції не зможуть відразу 

змінити свідомість міліціонерів, і в різних регіонах України продовжували 

мати місце випадки традиційного для української міліції «неєвропейсько-

го» ставлення до іноземців – безпідставне зупинення в громадських міс-

цях, необґрунтовані перевірки паспортних документів, вимагання хабарів 

під загрозою затримання тощо.

«Міліція вкрала з кишеня іноземця 40 євро» 

(Інтернет-видання «Українська правда»)

«Про це розповіли гості України зі США та Португалії, відеозапис 

розмови з якими оприлюднене у Facebook.

Один із них розповів: “Вони витягли з моєї кишені вчора 40 
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євро… Вони мене зупинили, перевірили паспорт, а потім залізли мені 

в кишеню і просто пограбували, – конкретизував він. — Нас завжди 

зупиняє поліція, бо ми розмовляємо англійською. Вони підходять пе-

ревірити, чи є в нас паспорти. Можливо, якщо у нас не буде паспор-

та, вони затримають нас».

http://www.pravda.com.ua/news/2012/05/4/6963932/

«Джанкойская милиция нашла оригинальный способ зарабатывать» 

(сайт «Центр журналістських розслідувань»)

«В Джанкое местная милиция пополняет свои доходы, штра-

фуя туристов за справление нужды в неположенном месте. Причем 

штраф оформляется без составления протокола. По словам местных 

жителей, каждую ночь вдоль трассы «Москва-Симферополь» на 

участке известного ТЦ «Карпаты» «дежурят в засаде» около трех 

нарядов милиции. Вооружившись фонариками, правоохранители бди-

тельно выслеживают туристов, выскакивающих из автобусов в по-

исках туалета. Не находя ни одной уборной, отдыхающим приходит-

ся оправляться на природе.

По словам одного из российских пассажиров, местные правоох-

ранители прилюдно позорят нарушителей, запугивая их задержанием 

и составлением протокола в участке, уже по всем правилам. «Затем 

предлагают разобраться на месте и решить вопрос по-быстрому, 

не заставлять же ждать весь автобус. Мне вот самому пришлось за-

платить 1000 рублей», – сетует Александр, причем тоже полисмен, 

только у себя на родине.

Примечательно, что санузел на этой остановке все-таки есть, 

только блюстители порядка вместо того, чтобы обязать владель-

цев торгового центра разместить необходимые указатели, продо-

лжают ночами “штрафовать” туристов».

http://investigator.org.ua/news/51098/

«В Киеве милиция содрала с немцев 20 евро за ночной променад» 

(Інформаційне агенство УНІАН)

«Посреди Крещатика в Киеве двое милиционеров в служебной 

форме задержали граждан Германии – композитора Маркуса Биркле 

и светорежиссера Петера Мюллера.

Милиция, увидев иностранцев, предложила им предъявить 

документы. У одного оказался европейский ID-документ, в другого – 
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паспорт гражданина Германии. Однако милиционеры затребовали от 

М.Биркле и П.Мюллера пройти в управление милиции Шевченковского 

района и оплатить штраф в размере 550 гривен. Когда гости отка-

зались от непонятного предложения, милиционеры согласились «ре-

шить вопрос» на месте и уменьшили штраф до 200 гривен. Немцы, 

которые не разговаривают ни на украинском, ни русском, отдали ми-

лиционерам 20 евро».

http://www.unian.net/news/498001-v-kieve-militsiya-sodrala-s-nemtsev-20-ev-

ro-za-nochnoy-promenad.html

«Майже 10% гостей ЄВРО-2012 давали хабар. найчастіше вимагала міліція» 

(Інтернет-видання “Gazeta.ua»)

«9,92% гостей Євро-2012 заявили, що давали в Україні хабар. 

63,46% опитаних сказали, що хабарі вимагали міліціонери, 19,23% – 

митники, 14,42% – прикордонники, 8,65% – міська влада. Про це свідчить 

опитування компанії GFK на замовлення Інституту світової політики.

В опитуванні взяли участь 1 048 респондентів 89 відсотків з 

яких — чоловіки. Майже половина – це люди віком від 25 до 34 років, 

мають вищу освіту. Найбільше опитаних — з Великобританії, Швеції, 

Німеччини, Нідерландів і Франції».

http://gazeta.ua/articles/life/_majzhe-10-gostej-evro-2012-davali-habar-na-

jbilshe-vimagala-miliciya-opituvannya/448401

«Відкриття України» (Інтернет-видання «Кореспондент.net»)

«Неприємний осад у фанів залишили інспектори ДАІ: відразу кіль-

ка голландців розповіли про те, що правоохоронці дорожнього поряд-

ку вимагали з них хабарі».

http://ua.korrespondent.net/journal/1364173-korrespondent-vidkrittya-ukray-

ini-zavdyaki-futbolu-evropejci-viyavili-bilya-sebe-dobrozichlivu-krayinu

«Українські правоохоронці гостинні до іноземців лише під час ЄВРО-2012» 

(інформаційний телеканал «5 канал»)

«Такого висновку дійшли водії з Греції, які потрапили в аварію на 

Житомирщині. За їхніми словами, медики та працівники ДАІ вимагали 

від іноземців грошей за свої послуги, а потім на кілька днів залишили 

їх посеред траси. На допомогу іноземцям прийшли місцеві мешканці, 

коли історія набула розголосу.

Двоє водіїв із Греції – батько і син – їхали з Києва в бік румунського 

кордону на вантажівці. На Житомрщині причіп перекинувся. Обидва
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чоловіки вціліли, лише склом поранилися. Рятувальні служби прибули 

на місце за півгодини після аварії. Однак, кажуть водії, медики огля-

нули лише одного з потерпілих, а потім почали вимагати грошей за 

виїзд. Працівники ДАІ забрали страховку та водійські права і наказали 

іноземцям наступного ранку приїхати у райвідділ.

5 днів перекинутий причіп пролежав на швидкісній трасі.

Допомогти іноземцям взялася журналістка місцевого телекана-

лу. Доки її чоловік ніс варту біля вантажівки, жінка доправила греків у 

лікарню, а потім прихистила у помешканні батьків».

http://5.ua/newsline/184/0/93581/

Незважаючи на всі зусилля, МВС не вдалося уникнути і скандалу з 

явними ознаками корупційної складової. Так, у травні 2012 року міліцей-

ське відомство проінформувало про придбання 1400 електронних пере-

кладачів, які нададуть правоохоронцям можливість більш вільно спілкува-

тися з іноземцями та підвищать ефективність реагування на повідомлення 

про правопорушення та інші звернення іноземних гостей.

Проте, проведеним Асоціацією українських моніторів дотримання 

прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) 

моніторингом стану забезпечення міліціонерів зазначеними приладами 

встановлено, що електронний перекладач мав лише один наряд міліції в 

місті Києві. Незважаючи на те, що цей прилад повинен видаватися із вра-

хування 1 шт. на 10 співробітників, з 115 міліціонерів, що забезпечували 

громадський порядок під час футбольних матчів у місті Харків та з 136 їх 

київських колег, жодний не тільки не мав електронного перекладача, а й 

не міг підтвердити, що він видавався іншими міліціонерам при заступанні 

на службу. Не були закріплені електронні перекладачі і за співробітника-

ми міліції Київського залізничного вокзалу та в аеропорту «Бориспіль», і 

це при тому, що саме вони першими зустрічали іноземних гостей і мали би 

бути готовими до повноцінного спілкування з ними.

«Куди зникли електронні перекладачі та на що були витрачені гро-

ші платників податків?» – подібне риторичне питання ставлять експерти 

Асоціації УМДПЛ.

(За матеріалами публікацій: «Харьковская милиция и ЕВРО-2012»

http://umdpl.info/index.php?id=1340025321. «Есть ли электронные 

переводчики у киевской милиции?» http://umdpl.info/index.
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php?id=1340175741 «Транспортная милиция с волонтёрами, но практи-

чески немая» 

http://umdpl.info/index.php?id=1340602751)

Подібний стан справ призводив не тільки до ускладнень при вико-

нанні правоохоронцями сервісних функцій, а й унеможливлював невід-

кладне реагування міліції на вчинені стосовно іноземних громадян зло-

чини й правопорушення.

«Иностранцев в Украине пугают…» (Інтернет-видання «Сегодня»)

«Мы решили испытать на себе, что испытывают у нас 

«бессловесные» иностранцы, говорящие только на европейских языках. 

Узрев на улице парочку прогуливающихся милиционеров, я направилась 

к ним. По-английски осведомилась, можно ли в Украине носить огне-

стрельное оружие — для самозащиты. Парни широко заулыбались в 

ответ, и выслушав меня, заявили «Инглиш ноу!» Все мои попытки про-

должить разговор натыкались на эту же фразу. Тем не менее бойцы с 

интересом меня рассматривали и даже пытались заигрывать».

http://www.segodnya.ua/ukraine/inoctrantsev-v-ukraine-puhajut-provodniki-i-

ukrop-zato-raduet-deshevaja-vodka.html

«Украина глазами иностранцев» (Інтернет-видання «Новости TUT»)

«Австриец Торстен Краус рассказал, как его обворовали на Кре-

щатике: «Я пытался поговорить с милицией, но они ничего не понима-

ли. Тогда стал обращаться к прохожим «Вы говорите по-английски?» 

Минут 15 стоял. Наконец две девушки ответили утвердительно, и я 

спросил, как пройти к посольству Австрии».

http://news.tut.ua/culture/2008-07-14/ukraina_glazami_inostrantsev/

3. Державна міграційна служба України

Державна міграційна служба України (ДМС) у 2012 році не виправ-

дала покладених на неї очікувань, передусім через заплутаний та неви-

правдано довготривалий процес свого становлення в регіонах країни. 

Територіальні підрозділи служби громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб МВС України, яка була попередником ДМС у сфері робо-

ти з іноземними громадянами, остаточно були ліквідовані лише в жовтні 

місяці і протягом 2012 року в Україні функціонували одночасно одразу 

три органи – державна міграційна служба, міліція міграційного контролю 
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і служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб із спорідне-

ними функціями й завданнями, що призвело до протиріч, плутанини та 

навіть певної дестабілізації їхньої діяльності.

Державна імміграційна служби у 2012 році не спромоглася присту-

пити до активної фази діяльності, і багато іноземних громадян, фізичних 

або юридичних осіб, які запрошували чи приймали їх в Україні, вказували, 

що тяганина із формуванням територіальних органів державної міграцій-

ної служби призвела до виникнення численних проблем та непорозумінь, 

які перекреслили позитивні і наразі у багатьох випадках суто теоретичні 

новації. Найбільше іноземці потерпали від проблем бюрократичного ха-

рактеру, які мали місце при оформленні та отриманні в підрозділах ДМС 

різного роду документів – з питань отримання громадянства, дозволу на 

імміграцію, отримання посвідки на тимчасове проживання тощо.

Про певну неготовність Держаної міграційної служби до якісного 

виконання своїх функцій свідчить і той факт, що на інформаційний запит 

Асоціації українських моніторів дотримання прав людини апарат ДМС не 

зміг своєчасно та в повному обсязі надати запитувані статистичні відо-

мості щодо результатів своєї діяльності у 2012 році, обмежившись по-

відомленням «у зв’язку з проведенням роботи щодо запровадження в 

ДМС України статистичної звітності, надати в повній мірі запиту-

вану інформацію за 9 місяців 2012 року на теперішній час не виявля-

ється можливим».

Зрозуміло, що на початковому етапі повноцінне та ефективне функ-

ціонування будь-якого новоствореного інституту влади, тим більше у сфері 

управління міграційними процесами, неможливе передусім через необ-

хідність адаптування його діяльності до існуючої бази нормативно-право-

вих актів, виваженого підбору кваліфікованого персоналу, вирішення про-

блем матеріально-технічного забезпечення тощо. Проте, безпрецедентно 

повільна передача Державній міграційній службі розпорядчих функцій та 

повноважень у першу чергу була викликана тим, що поява «нового грав-

ця» в імміграційній сфері викликала неочевидний, але значний спротив 

провладних покровителів структур, які до цього займалися роботою з іно-

земцями та отримували на це відповідне фінансування.

Багато прорахунків в організаційно-управлінській діяльності ДМС, 

які, без сумніву, негативно позначилися на дотриманні прав іммігрантів, 

були зумовлені притаманною для України корупційною складовою: кулу-
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арний розподіл керівних посад, «підкилимкова» боротьба за можливість 

впливати на фінансові потоки, непрозора схема відбору персоналу та ха-

барництво при призначенні на державну службу, що призвело до поши-

реності фактів здирництва й відвертої профнепридатності працівників на 

всіх рівнях системи ДМС.

«У херсонській області затримали співробітницю державної міграційної 

служби, яка торгувала статусами біженців в Україні» 

(Інтернет-видання «МАІР»)

«З грудня 2010 року до жовтня 2012 року 39-річна начальниця 

одного з відділів Управління Державної міграційної служби з метою 

особистого збагачення допомагала іноземним громадянам отримува-

ти документи про надання їм статусу біженців. Вартість «послуг» 

посадовця із надання посвідчення біженця коливалася від 2 до 5 тис. 

доларів США».

http://mair.in.ua/news/show/id/24035

«Посадовця міграційної служби, який вимагав хабар від сомалійця, су-

дитимуть на Закарпатті» (сайт «Українські національні новини»)

«Наприкінці серпня правоохоронці затримали під час одержання 

хабара керівника структурного підрозділу Головного управління Держав-

ної міграційної служби. Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Встановлено, що 20-річний громадянин Сомалі, котрий майже 

рік мешкає в Україні, повідомив правоохоронців, що за видачу дозвіль-

них документів для перебування на території України посадовець ДМС 

вимагає з нього хабара. Того ж дня працівники УБОЗу затримали чинов-

ника у службовому кабінеті під час одержання від іноземця частини 

раніше обумовленої суми хабара в розмірі 2 тис. дол. США».

http://www.unn.com.ua/ua/news/1039775-posadovtsya-migratsiynoyi-

slugebi,-yakiy-vimagav-habar-vid-somaliytsya,-suditimut-na-zakarpatti

«В Киеве сотрудник миграционной службы вымогал у сирийца двойную 

взятку» (Інтернет-видання «Репортер»)

«Когда гражданин Сирии обратился в столичное управление ми-

грационной службы с письменным заявлением о предоставлении ему 

статуса беженца в Украине, служащий отдела по делам беженцев со-

общил, что примет положительное решения после получения взятки 

в размере 3,5 тысяч долларов. Когда иностранец отказался давать 

взятку, чиновник отказал в удовлетворении его заявления. После 
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повторного обращения сирийца в миграционную службу, чиновник вновь 

предложил дать ему взятку, но уже в размере 5,5 тысяч долларов.

К совершению преступления чиновник привлек своего безработ-

ного знакомого, который выступил пособником в получении взятки. 

При передаче 44 тысяч гривен взятки он был задержан сотрудниками 

столичного управления Службы безопасности Украины».

http://reporter-ua.com/2012/10/09/v-kieve-sotrudnik-migratsionnoi-sluzhby-

vymagal-u-siriitsa-dvoinuyu-vzyatku

Із звернення до Міністра внутрішніх справ співробітників служ-

би громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУМВС Украї-

ни в Одеській області: «В связи с реорганизацией паспортно-визовой 

службы, начиная с первых чисел 2012 года, начальник в своем кабине-

те начала принимать экзамены. Данные экзамены принимаются ею 

лично, в установленные ею часы и дни, и людьми, которых она при-

няла во вновь созданную структуру. Данных лиц, которые принимают 

экзамены, никто не знает, с каждым из сотрудников в зависимости 

от статуса (сельский район или городской) проводится индивиду-

альная беседа, смысл которой сводится к вымогательству взяток, 

суммы колеблятся от 3-х до 8 тысяч долларов».

http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/vitaliy-zaharchenko/zhodne-zvernennya-ne-

zalishitsya-poza-uvagoyu

«Не могу получить гражданство Украины, хотя имею и жела-

ние, и право. (примітка – пише громадянин Вірменії). Живу и рабо-

таю в Украине с 2001 года и пытаюсь стать гражданином с конца 

2009 года. Сдавал документы четыре раза!!! И постоянно отговор-

ки – то президент поменялся, то законы, то справки устарели, то 

твои документы из Киева вернули. Вчера приехал в областную ГМС 

узнать, когда мои документы отослали в Киев. Оказалось, что на-

правили, но только не в Киев, а вернули в районный ОВИР. Я и жена 

в шоке! Спрашиваюу сотрудника: «Что на этот раз?», – говорят, не 

все справки. Я объясняю, что собрал всё, как мне объяснили, и у меня 

в районе документы приняли, а мне в ответ: «Мы за район не отве-

чаем и не виноваты, что там у нас бестолковые сидят». И спорить 

невозможно, они сразу начинают возмущаться, как это какой-то ар-

мянин им перечит. Я рассказываю, что уже почти четыре года меня 

волокитят, а они плечами пожимают и отвечают: «Твои проблемы». 

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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Радует, что деньги не платил. Много людей говорили, что платили 

за гражданство и тоже в ответ ничего не получили».

http://protiwseh.at.ua/forum/58-260-1

«Ходили в паспортную службу. Там сказали, что для получения 

вида на временное проживание нужно принести справку из ЖЭКа о 

прописке. А в ЖЭКе сказали, что для прописки нужен вид на временное 

проживание. И всё – ступор. Без прописки не дают вид на прожива-

ние, а без вида на проживание не ставят прописку. Я в шоке».

http://forum.liga.net/Messages.asp?did=75022

«Мой отец родился и проживал на территории Украины, я родил-

ся в Молдавии в 1988 году. Недавно 5 лет отучился в Украине и решил 

подать документы на гражданство. Нашли знакомую в ОВИРе, которая 

обещала помочь, дали денег (теперь понимаю, что зря). В об щем, про-

цедуру начали в сентябре, сдали документы, при этом мне она сообщи-

ла, что в июле вышло какое-то постановление, в связи с которым сразу 

гражданство я не получу, а только вид на жительство (что это за постанов-

ление?) Я всё равно сдал все документы, которые требовали. Шло вре-

мя, ответа нет. Вот сегодня узнаю, что мне необходимо срочно занести 

еще немаленькую сумму, так как кто-то там тормозит мои докуметы. Вот 

что мне делать?! Как с ней общаться?! Я не лох и понимаю, что она меня 

на деньги разводит. Или прямо сказать, чтобы она перестала с меня тя-

нуть деньги?!»

http://forum.chemodan.ua/index.php?showtopic=55770&st=740

«Мой муж гражданин Узбекистана прилетел 14.02.2012, мы с 

ним заключили брак 31.03.2012 и после этого продлили регистрацию 

до 11.08.2012. Подали документы на оформление временного вида 

на жительство 07.08.2012, но вчера – 29.10.2012 нам позвонили из 

нашего ОВИРа и сказали… что нам отказали в виде на жительство, 

так как в паспорте нет штампа о пересечении границы после брака. 

Но об этом при принятии документов нам никто ничего не говорил 

и документы приняли!!! Как теперь нам быть, потому что выехать 

и въехать ему на таможне не дадут, я уже на 6 месяце беременнос-

ти, а срок регистрации был только до 11.08.2012.! Интересно, что 

ОВИР как раз не против, но вот иммиграционная служба Днепропе-

тровска дала отказ, так как сейчас у них оформляется временный 

вид на жительство. Теперь там ещё и протокол составили по 203 
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статье и передали на суд. Говорят, нам просто не повезло попасть 

на реформу…»

http://info-ovir.com/index.php/ru/news-ru.html

«У меня просто “крик души” – в ОВИРе регистрацию продляли уже 

2 раза, а вид на жительство все делается (полгода назад документы 

подали). Но самое ужасное в этой ситуации то, что я не могу выехать 

к себе в Беларусь на пару дней. Точнее, выехать могу, а назад в Украину 

меня не пускают. Говорят, что вышел срок 90 дней и все, а регистра-

ция моя аннулируется, как только я пересекла границу. Я могу только 

уехать на 3 месяца, а потом снова въехать в Украину. Пограничники 

сказали, что свободно ездить туда-сюда я смогу, только когда получу 

вид на жительство, а сейчас должна сидеть в Украине со “штампом” 

и радоваться. Я полгода не была дома, это ужасно. В ОВИРе говорят, 

что вид на жительство делается до года, и я слишком рано пришла. 

А что делать? Я хочу домой съездить к родным, почему я не имею на 

это права? В Украине у меня муж, но вид на жительство я получаю на 

основании того, что отец мой украинец».

http://forum.chemodan.ua/index.php?showtopic=21418&st=1340

«ОВИР Одесской области – это рассадник взяточников. Про-

верьте всех иностранцев с начала хотя бы 2010 года, которые полу-

чили виды на жительство и вы увидите всю “картину маслом”».

http://ord-ua.com/2012/01/28/i-vnov-militsiya-odesschinyi/

«Глубоко разочаровалась в нашем отделе миграции. Должен прие-

хать иностранец, а толком ничего не отвечают, морочат голову... Есть 

ли где юридические консультации, занимающиеся данным вопросом? По-

тому что уже просто достало слушать хамство ОВИРа. Пусть я заплачу 

за консультацию, но действительно получу ответы на вопросы... Очень 

хотелось бы найти профессионалов. И чтобы не кинули, как в ОВИРе».

http://forum.od.ua/archive/index.php?t-45196-p-43.html

Важливим аспектом управлінської роботи апарату будь-якої дер-

жавної установи має стати розробка та вжиття заходів для припинення та 

профілактики фактів корупції з боку персоналу підпорядкованих підроз-

ділів. Проте керівники Державної міграційної служби залишили питання 

розробки та реалізації конкретних заходів для викоренення цього нега-

тивного явища на периферії своєї управлінської діяльності, а створений 

у центральному апараті ДМС сектор боротьби із корупцією про будь-які 
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результати своєї роботи та резонансні випадки виявлення корупційних 

зловживань перед громадськістю не звітував.

На жаль, через відсутність цілеспрямованості й послідовності в на-

мірах протидіяти корупції та небажання «вимітати сміття з хати», Держав-

на міграційна служба поступово, але невпинно набуває скандальної слави 

радянських «ОВІРів», наскрізь просочених здирництвом, чванством та не-

повагою для відвідувачів.

Аналізуючи наповнення офіційного сайту Державної міграційної 

служби (http://dmsu.gov.ua/normatyvna-baza), можна констатувати, що 

у 2012 році ДМС виданий лише один нормативно-правовий акт, спрямо-

ваний на налагодження взаємин персоналу з відвідувачами – наказ від 

05.11.2012 №263 «Про затвердження рекомендацій щодо зовнішнього 

вигляду (дрес-коду) працівників Державної міграційної служби України», 

який дуже часто ігнорується співробітниками ДМС, що є притаманним у 

ставленні до наказів подібного роду.

Випадки відвертої корупції, яка, як правило, полягає у вимаганні від 

іммігрантів хабарів та винагороди за позитивне вирішення їхніх звернень, по-

єднуються із офіційним здирництвом з іммігрантів додаткових коштів за допо-

могою комерційних структур – сумнозвісних «фірм-присосок» ДП «Документ» 

та ДП МВС «Інформ-Ресурси», філії яких створені в кожній області України.

Державна міграційна служба на своєму офіційному сайті відверто 

вказує, що одним із головних завдань ДП «Документ» є «залучення коштів 

на реалізацію Концепції державної міграційної політики», проте таке «за-

лучення коштів» дуже часто здійснюється сумнівними методами. Створе-

не нібито для надання громадянам України й іноземцям допомоги у ви-

рішенні питань у паспортно-міграційній сфері, ДП «Документ» фактично 

перетворилося в інструмент стягування поборів із відвідувачів підрозділів 

ДМС, в тому числі й іноземців. Механізм отримування грошей надзвичай-

но простий: нав’язування «добровільних консультаційних послуг» та про-

позиція щодо прискорення розгляду поданих у ДМС документів в обхід іс-

нуючої загальної черги під формулюванням «обслуговування підвищеної 

комфортності». При цьому зазвичай створюються штучні умови, за яких 

відмова відвідувача від користування подібними послугами призводить 

до штучної тяганини в розгляді наданих ним документів. Фактично ДП 

«Документ» за плату дублює функції Державної міграційної служби, але 

при цьому гроші громадяни сплачують обом установам.
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«Как оказалось в ОВИРе сидят представители ГП «Документ». 

Именно эта представительница и проверяла первый раз у нас 

документы, хамила, не назвала своего имени и не приняла документы. 

Узнал, и что ведь получается – официально к приему документов она 

не имеет отношения, и жалобу писать на нее смысла – ноль. Просто в 

кабинете, где сидят инспекторы ОВИРа, не принимают, пока не про-

йдешь через кабинет представительницы «Документа». А в нём ни 

табличек, ни имен нет, поэтому никто даже не догадывается (как и 

я до визита к начальнику ОВИРа), что это не инспектор ОВИРа. Вот 

ведь как сделано – принимает документы и отправляет делать пла-

тежи человек, который от ГП «Документ».

http://forum.od.ua/archive/index.php?t-45196-p-50.html

На існування в державі цієї схеми неприкритого ошукування як 

громадян України, так і іноземців громадськість вказує з ріку в рік, за-

соби масової інформації насичені матеріалами, які викривають поді-

бні схеми в різних регіонах країни, але загальна ситуація на краще не 

змінюється через високу прибутковість подібного «бізнесу» – за даними 

незалежних експертів щорічна сума прибутку ДП «Документ» становить 

близько 80-90 млн доларів.

http://www.u-e-p.eu/analytics/2012/july/ukranskii-mgracinii-gopak.html

Аналізуючи особливості взаємин правоохоронних органів та іммі-

грантів у 2012 році, неможливо не згадати типовий випадок, який набув 

значного резонансу не тільки в Україні, а й у всьому світі – викрадення 

19.10.2012 з території України російськими спецслужбами громадянина 

Російської Федерації, опозиціонера Леоніда Развозжаєва, який мав намір 

отримати в Україні статус біженця.

«Викрадення Російського опозиціонера: Україна залежна» 

(Інтернет-видання «Українська правда»

«За правовою допомогою з приводу отримання притулку Развоз-

жаєв прийшов до Управління верховного комісара у справах біженців 

ООН. Там Развозжаєва направили до фірми-партнера HIAS.

“У п’ятницю Развозжаєв був зареєстрований цією організацією 

в Києві з метою надання йому правової допомоги”, – повідомила рад-

ник з питань громадської інформації УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та 

Україні Олександра Маковська.

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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“Однак він вийшов з офісу під час обідньої перерви і не повер-

нувся, залишивши в офісі свої речі. Юристи були стурбовані тим, що 

сталося, і повідомили в Управління УВКБ ООН, спробували зв’язатися 

з ним, але зв’язку не було, тому була повідомлена міліція про те, що 

людина зникла”, – розповіла Маковська.

Співробітники організації чули крики на вулиці, а коли вискочи-

ли, лише побачили чорну машину без номерів. Самого Развозжаєва вже 

ніде не було.

У неділю стало відомо, що він опинився у Москві. На закритому 

засіданні Басманного суду йому призначили запобіжний захід у вигляді 

попереднього ув’язнення строком до двох місяців.

Опозиціонер на виході з суду встиг прокричати журналістам, 

що його катували: “Розкажіть, що мене катували, обіцяли вбити. 

Дві доби мене катували. Викрали в Україні”, – встиг прокричати він, 

коли його виводили з суду по дорозі до СІЗО».

http://www.pravda.com.ua/articles/2012/10/23/6975186/

Реакція Міністерства внутрішніх справ на вказаний випадок 

була несподіваною – міліція фактично визнала право за іноземними 

спецслужбами викрадати людей на території України.

«Дослідча перевірка МВС триває з 19 по 29 жовтня, але я вже на-

перед бачу, що порушення кримінальної справи за викраденням людини 

просто не може бути. Мабуть, буде відмова у порушенні криміналь-

ної справи. …Якщо б злочинці викрали людину, то в цьому випадку –

стовідсотково порушення кримінальної справи, а якщо це дії право-

охоронців іншої держави, то я не думаю, що спецслужби не мали б ді-

литись своїми планами щодо цих дій”, – заявив речник МВС Володимир 

Поліщук. – Тут не злочинці викрадали, не терористи, а це була прове-

дена операція інших силовиків на території України».

http://www.unn.com.ua/ua/exclusive/989056-mvs-ukrayini-ne-porushuvatime-

kriminalnoyi-spravi-schodo-v

Зрозуміло, що така позиція правоохоронців викликала обурення і 

протест у суспільстві.

«Теперішня реакція влади є ідентичною тому, що відбувалося піс-

ля викрадення з території України палестинського інженера, яке так і 

не було розслідуване. Раніше також надходили повідомлення про зник-

нення без вісти на території України шукача притулку з Узбекистану
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Хамідулло Тургунова. Лише протягом другої половини 2012 року над-

ходили повідомлення про незаконну екстрадицію з України шукача при-

тулку з Росії та шукача притулку з Узбекистану.

Україна має вигляд не лише держави, що не здатна гарантувати 

іноземним громадянам безпеку протягом перебування на своїй тери-

торії, а й активною учасницею порушення їхніх прав.

Ми обурені відсутністю адекватної реакції на те, що сталося, з 

боку держструктур України. Нечисленні коментарі, що їх натепер ви-

голошували представники кількох державних установ (зокрема, МЗС, 

МВС та ДПС), і мовчання решти, демонструють або розгубленість, 

або неймовірний цинізм. У будь-якому разі, очевидним є те, що держ-

чиновники не вважають кричуще порушення прав і свобод громадян 

питаннями, вартими серйозної уваги», – охарактеризувала дії влади і 

правоохоронних структур ГО «Центр Соціальна Дія».

http://noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/zayava/

Можна додати, що та неприхована і навіть демонстративна пасив-

ність правоохоронних органів у розслідуванні фактів викрадання інозем-

ними спецслужбами з території України іноземців – громадян певних кра-

їн свідчить: у своєму ставленні до іммігрантів влада керується не нормами 

вітчизняного і міжнародного права, а передусім зовнішньополітичними 

інтересами та взаєминами, які склалися з країною громадянства або по-

ходження іммігранта.

Взагалі, статистика Державної міграційної служби України не дає під-

став вважати, що набуття чинності Законом України «Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту» призвело до спро-

щення у реалізації іммігрантами свого бажання отримати захист в Україні.

При значному, майже дворазовому збільшенні кількості іноземців, 

які звернулися з відповідними клопотаннями до ДМС (за 9 місяців 2012 

року – 1 558 осіб, за аналогічний період 2011 року – 890 осіб), кількість 

іноземців, які отримали захист в Україні суттєво зменшилась – за 9 мі-

сяців 2012 року 48 іммігрантів було визнано біженцями, 50 – особами, 

які потребують додаткового захисту, в той час, коли за аналогічний 

період минулого року статус біженців було надано 133 особам.

Утім, такий стан справ може бути викликаний також і неготовніс-

тю ДМС у теперішній час забезпечити повноцінний і своєчасний розгляд 

звернень іммігрантів, які бажають отримати захист в Україні.

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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4. Нормативно-правові акти

У 2012 році законодавче регулювання порядку в’їзду та перебуван-

ня іммігрантів на території України відбувалося без очевидних колізій і 

різких змін вектора імміграційної політики, які спостерігалися в минуло-

му році. Запроваджувані нововведення були зосереджені переважно на 

адаптуванні вже існуючих нормативно-правових актів до нового варіанту 

Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 

який набув чинності в грудні 2011 року.

Міністерство внутрішніх справ України також дещо оновило норма-

тивно-правову базу відомчих документів, підготувавши та зареєструвавши 

в Міністерстві юстиції ряд наказів, серед яких варто виділити:

  наказ МВС України від 25.04.2012 №363 «Про затвердження По-

рядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження 

строку перебування на території України»;

  спільний наказ МВС, АДПС і СБ України від 23.04.2012 

№353/271/150 «Про затвердження Інструкції про примусове повернення 

і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства»;

  спільний наказ МВС, МОЗ та АДПС України від 17.04.2012 

№336/268/254 «Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іно-

земців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебува-

ють в Україні, і пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних 

приміщеннях»;

  наказ МВС України від 13.04.2012 №321 «Про затвердження Ін-

струкції з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця пере-

бування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби 

України»;

  наказ МВС України від 20.02.2012 №142 «Про затвердження По-

ложення про Управління міліції міграційного контролю Міністерства вну-

трішніх справ».

Особливо слід відмітити розробку та реєстрацію в Міністерстві юсти-

ції наказу МВС України від 02.02.2012 №84 «Про затвердження стандартів 

адміністративних послуг, що надаються підрозділами Державної міграцій-

ної служби». Вказаним наказом затверджено ряд стандартів надання адмі-

ністративних послуг іноземцям та особам без громадянства, у тому числі:
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  Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі дозволу 

на імміграцію іноземцям або особам без громадянства;

  Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки 

на постійне або тимчасове проживання;

  Стандарт адміністративної послуги з оформлення і видачі запро-

шення фізичним особам для отримання візових документів на в’їзд в Укра-

їну іноземцям та особам без громадянства;

  Стандарт адміністративної послуги з оформлення і видачі запро-

шення юридичним особам для отримання візових документів на в’їзд в 

Україну іноземцям та особам без громадянства;

  Стандарт адміністративної послуги з оформлення іноземцям та особам 

без громадянства продовження строку перебування на території України.

Розробка таких Стандартів з більш конкретним визначенням 

обов’язків посадових осіб ДМС та регламентуванням порядку оформлен-

ня іммігрантом тих чи інших документів забезпечує певну прозорість про-

цедури отримання необхідних документів, що спрощує можливість контр-

олювати дії посадовців та оскаржувати їх неправомірні рішення.

Проте окрема активність Міністерства внутрішніх справ у приведен-

ні відомчих нормативно-правових документів у відповідність до новацій 

законодавства у сфері імміграції спостерігалась лише у першому півріччі 

2012 року. У подальшому така робота була припинена і, вірогідно, саме це 

стало причиною існування правових колізій та очевидної невідповідності 

деяких наказів МВС більш гуманній сутності законів України.

Як приклад, можна навести «Інструкцію про порядок прийняття ор-

ганами внутрішніх справ України рішень про заборону в’їзду в Україну іно-

земцям та особам без громадянства», яка затверджена наказом МВС Укра-

їни від 07.07.2011 №410 та зареєстрована в Мін’юсті України 29.07.2011 

№934/19672. Вказаний документ, що був виданий з урахуванням норм не 

діючого на сьогодні Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства» в редакції 05.04.2011, відповідно до бази Верховної 

Ради України до теперішнього часу Міністерством внутрішніх справ не 

скасований і є чинним (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0934-11),

незважаючи на відверто репресивну спрямованість його положень –

можливість винесення рішення про заборону іммігранту в’їжджати в 

Україну протягом 10 років, відсутність механізму оскарження іноземцям 

прийнятого рішення тощо.

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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Наведені вище накази були розроблені МВС з метою забезпечення 

реалізації положень відповідних законів та постанов Кабінету Міністрів 

України, а тому цим наказам притаманні ті ж самі недоліки, головним із 

яких є залишення за посадовцями міграційної служби права на власний 

розсуд, з позиції суб’єктивного оцінювання особи іммігранта або його 

вчинків, приймати рішення, які обмежують права і свободи іноземця. Сві-

домо чи ні, але не конкретизувавши та детально не виписавши підстави 

застосування щодо іммігрантів обмежувальних заходів та заходів примусу 

(відмова у проведенні продовження терміну перебування чи в оформлен-

ні посвідки на тимчасове проживання, заборона в’їзду в Україну, приму-

сове повернення чи видворення іммігранта тощо), законодавці сприяли 

поширенню корупційних проявів серед персоналу ДМС. Існування в нор-

мативно-правових актах розпливчастих формулювань, на підставі яких 

обмежуються права іммігрантів, а також збереження норми щодо мож-

ливості обмеження прав іноземців та вжиття щодо них заходів примусу 

не за скоєне порушення, а лише на підставі припущень про наявність у ім-

мігранта наміру вчинити порушення, залишається чи не головною вадою 

вітчизняного імміграційного законодавства.

Висновки та рекомендації

У 2012 році спостерігалися певні позитивні тенденції у ставленні 

правоохоронних органів до перебування іноземців на території країни – 

традиційний і сумнівний з позицій дотримання прав людини курс на за-

безпечення у будь-який спосіб жорсткого контролю та цілеспрямованого 

застосування щодо іммігрантів заходів примусу й покарання був змінений 

на більш ліберальний. Разом із тим, робити остаточні висновки стосов-

но кардинальних змін в імміграційній політиці України ще не можливо, 

оскільки позитивні кроки могли бути тимчасовими та такими, що виклика-

ні виключно проведенням в Україні ЄВРО-2012 і необхідністю покращен-

ня у зв’язку з цим іміджу України в очах європейської спільноти.

Із вказаної причини доцільно утриматися і від оцінювання діяль-

ності Державної міграційної служби України як інструменту реалізації 

концепції державної імміграційної політики, оскільки пріоритети такої ді-

яльності для суспільства залишаються неочевидними і на виконанні яких 

саме завдань – гуманістично-соціальних чи карально-примусових – буде 
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в майбутньому акцентована робота ДМС наразі відповіді не має. Держав-

на міграційна служба, незважаючи на значний потенціал, у 2012 році до 

активної роботи не приступила, зосередившись головним чином на вирі-

шенні своїх внутрішніх організаційних питань.

Водночас саме від бачення влади щодо ролі Державної міграційної 

служби та, у багатьох випадках, від позиції її керівництва залежатиме стан 

дотримання прав іммігрантів в України, оскільки навіть змінене іммігра-

ційне законодавство залишає значні можливості для посадових зловжи-

вань персоналом ДМС та утиску прав іммігрантів.

Необхідно констатувати й те, що, через підконтрольність Державної 

міграційної служби Міністерству внутрішніх справ, вона отримала у спа-

док всі негативні атрибути діяльності імміграційних підрозділів міліції –

непрозорі схеми отримання прибутків за рахунок сприяння діяльності 

комерційних структур МВС, високий рівень корумпованості персоналу, 

формальне та бюрократичне ставлення до вирішення проблем іммігран-

тів, зосередженість на захисті відомчих інтересів на шкоду правам та за-

конним інтересам громадян.

Розділ 9. Дотримання прав іноземців
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РОЗДІЛ 10. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Швець У.С.

Згідно з частиною 1 статті 10 Європейської Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод «Кожен має право на свободу 

вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх 

поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання 

органів державної влади і незалежно від кордонів».

Загальна Декларація прав людини 1948 року в статті 19 закріплює 

«свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї 

будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів».

Термін «публічна інформація» є своєрідною новелою в категоріаль-

ному апараті українського законодавства.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної ін-

формації» публічна інформація – це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отри-

мана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 

своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знахо-

диться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом1.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, коли доступ до пу-

блічної інформації може бути обмежено згідно з частиною 2 статті Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», де визначено, що обмеження 

доступу до інформації здійснюється при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної ціліс-

 ності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням 

 чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репу-

 тації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інфор-

 мації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету й

 неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати суттєвої шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 

 інтерес в її отриманні.

Але слід наголосити, що не може бути обмежено доступ до інфор-

1 Закон України «Про доступ до публічної інформації»
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мації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування 

чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій 

відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, 

імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отри-

мали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною 

2 статті 6 Закону, зазначене положення не поширюється на випадки, коли 

оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам 

національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про 

доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на посаду або обіймають виборну посаду в органах

 влади;

2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місце-

 вого самоврядування першої або другої категорії.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо до-

кумент містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення на-

дається інформація, доступ до якої необмежений.

Право на доступ до публічної інформації слід розуміти, як гаранто-

вану можливість кожного отримувати безпосередньо від суб’єктів владних 

повноважень, а також організацій, підприємств, громадських об’єднань, 

що виконують специфічні функції та/або повністю чи частково фінан-

суються з бюджету, інформацію про їхню діяльність, яка включає право 

отримувати офіційні документи про їх діяльність та можливість знайоми-

тися з відомостями про себе.

Дані положення передбачають значний набір інструментів, які до-

зволяють краще контролювати владу та захищати свої права, стають пев-

ним гарантом відкритості й прозорості органів державної влади.

Водночас кожна новація, така як реалізація права на доступ до пу-

блічної інформації, потребує часу на імплементацію нових положень.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських мо-

ніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» 

(далі – УМДПЛ) протягом 2012 року вивчала стан дотримання права людини 

на доступ до публічної інформації в діяльності української міліції. Резуль-

тати такого вивчення показали, що, на жаль, у діяльності української мілі-

ції функціонування механізму дотримання права на доступ до публічної
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інформації недосконале, що виражається в системному відстороненні 

цим державним органом влади громадянського суспільства від участі у 

формуванні державної політики та здійсненні громадського контролю за 

її реалізацією.

Демократичні засади вимагають переходу до сервісної моделі діяль-

ності міліції й потребують низки правових, матеріальних, організаційних, 

управлінських, психологічних змін. Діяльність ОВС, що спрямована на об-

слуговування інтересів громади, має здійснюватися в умовах прозорості 

та відкритості. Проте спектр порушень прав людини на доступ до публічної 

інформації в діяльності міліції є надзвичайно широким. Проблема вза-

ємодії громадян і працівників міліції в частині їхніх дій чи бездіяльності 

щодо забезпечення доступу до публічної інформації відслідковується в 

низці аспектів, які розглядаються нижче.

Одним із ключових негативів є реагування правоохоронних органів 

на запити громадян про доступ до публічної інформації щодо їхньої діяль-

ності. Аналіз підстав, за яких відмовлялось у наданні публічної інформації 

та документів, свідчить про незнання співробітниками ОВС інформаційно-

го законодавства, що виражається в небажанні або невмінні працювати з 

інформаційними запитами. Має місце проблема «співвідношення права 

на доступ до публічної інформації та права на звернення» – працівники 

міліції системно розглядають інформаційні запити в порядку Закону Украї-

ни «Про звернення громадян», чим, в свою чергу, грубо порушують норми 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині змісту від-

повіді та термінів її надання.

Систематично порушуючи вимоги частини 5 статті 6 Закону Укра-

їни «Про доступ до публічної інформації», посадові особи ОВС обмеж-

ують доступ до інформації щодо розпорядження бюджетними коштами, 

володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним 

майном. Громадськість усе частіше непокоїть питання, чому, навіть після 

прийняття Закону, її позбавляють права знати, яким чином МВС розпоря-

джається зібраними з податків бюджетними коштами та майном, скільки 

витрачається коштів для забезпечення матеріальних потреб працівників 

міліції тощо.

Незадовільно виконуються вимоги Закону щодо систематичного та 

оперативного оприлюднення важливої для суспільства інформації. Рідко 

можна побачити повну інформацію щодо діяльності ОВС, яка підлягає 
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Розділ 10. Доступ до публічної інформації

обов’язковому і своєчасному оприлюдненню в офіційних друкованих ви-

даннях, на офіційних веб-сайтах та інформаційних стендах тощо.

Порушуються вимоги статті 10 Закону України «Про доступ до пу-

блічної інформації», а саме право особи безперешкодно та безкоштов-

но на вимогу осіб, яких вона стосується, отримати інформацію про себе. 

МВС, будучи розпорядником цієї інформації, в одних випадках відмовляє 

в задоволенні такого запиту, посилаючись на службовий та конфіденційний 

характер інформації, або ж кваліфікує надання інформації, як «послугу» 

(інформаційну, адміністративну тощо), створюючи в кожному окремому ви-

падку такі умови її надання, що суперечать не тільки Закону, а й низці інших 

нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства.

Неправомірно обмежується право громадян на доступ до інформа-

ції, що міститься в відомчих наказах МВС України.

Працівники міліції протиправно забороняють громадянам фіксува-

ти їхні дії при публічному виконанні функціональних обов’язків.

Отже, громадянське суспільство постійно стикається з протиправ-

ною забороною фіксації публічних дій посадових осіб ОВС, неоприлюд-

ненням суспільно важливої інформації, яка підлягає оприлюдненню 

згідно з чинним законодавством, протиправною відмовою в наданні пу-

блічної інформації, необґрунтованим віднесенням суспільно важливої 

інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, 

відсутністю спеціальних місць для роботи запитувачів із документами чи їх 

копіями, відсутністю осіб, які мають відповідати за забезпечення доступу 

до публічної інформації, а там, де такі особи призначені, з ними не про-

ведені відповідні навчання тощо.

Такий стан суперечить низці гарантій, передбачених Конституцією 

України, нормами національного та міжнародного права. Порушуються, 

зокрема, права вільно збирати, зберігати, використовувати й поширюва-

ти інформацію, отримувати від органів державної влади та їх посадових і 

службових осіб обґрунтовані відповіді на звернення у встановлений зако-

ном строк, що гарантовані статтями 34, 40 Конституції. Системних порушень 

зазнають права людини, передбачені Законами України «Про звернення 

громадян», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» тощо.

Порушення права на доступ до публічної інформації в діяльності 

міліції є масовими та різноманітними, ці чинники вказують на низький рі-

вень відкритості ОВС в Україні для громадян.
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Такі обставини вимагають адекватного реагування, активної позиції 

з боку суспільства та вжиття заходів, які б дали можливість реально оцінити 

масштаби, причини та наслідки таких порушень, розробити й запровадити 

ефективні механізми протидії порушенням, забезпечили б поновлення по-

рушених прав, усунення причин та умов, що сприяють цим порушенням.

Актуальність проблеми підсилена тим, що в переважній більшості 

випадків порушення права на доступ до публічної інформації суттєво пе-

решкоджає в реалізації низки інших основоположних прав людини в ді-

яльності міліції, зокрема права власності, права на приватність, особисту 

недоторканність тощо.

Стан забезпечення розгляду запитів на інформацію щодо ді-
яльності органів внутрішніх справ України

Під час проведення моніторингу були виявлені випадки, коли ін-

формаційні запити про діяльність ОВС та їх структурних підрозділів (зо-

крема запити на надання документів), розглядались у порядку Закону 

України «Про звернення громадян» і, як правило, така перекваліфікація 

«запиту» на «звернення» була необґрунтованою. Відповідно, дані запити 

розглядалися з порушення строків, і, як наслідок, надані відповіді можна 

класифікувати як:

  частково задоволені запити (наприклад, інформація надана, але

 відсутні запитувані документи);

  відмова в задоволенні запиту (питання не вирішено по суті);

  залишені без відповіді.

Показовим з цього приводу є аналіз відповідей районних підроз-

ділів міліції Прикарпаття на запити, які подавались Станіславською пра-

возахисною групою (http://pravda.if.ua/news-36501.html). Так, протягом 

листопада-грудня 2012 року Івано-Франківською громадською органі-

зацією «Станіславська правозахисна група» було направлено запити на 

інформацію до 16 районних та міських відділів міліції УМВС України в 

Івано-Франківській області. У своїх запитах організація просила надати 

письмову інформацію про роботу служби дільничних інспекторів міліції, 

контакти та режим роботи дільничних інспекторів міліції, а також щодо 

звітування дільничними перед населенням та органами місцевого само-

врядування про результати своєї роботи.
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Проте фактично всіма райвідділами міліції Прикарпаття надано не 

всю інформацію, яка запитувалась. Зокрема міліцією не надано інфор-

мацію про ведення паспортів на адміністративні дільниці дільничними ін-

спекторами міліції; ведення журналів: обліку інформації, прийому грома-

дян, реєстрації підоблікових осіб. У своїх відмовах надати таку інформацію 

розпорядники посилались на те, що ця інформація тільки для службового 

користування або ж є конфіденційною, а отже, не підлягає розголошенню. 

Шістьма районними підрозділами міліції інформація надана з порушен-

ням 5-денного строку, який передбачено статтею 20 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації».

Таким чином, складається враження, що міліція, яка повинна за-

безпечувати дотримання законів України, приховує або не хоче надавати 

інформацію для громадян, чим ігнорує Закон України «Про доступ до пу-

блічної інформації».

Право на інформацію та право на звернення (у формі заяви, скар-

ги, пропозиції) є окремими конституційними правами особи і мають різну 

юридичну природу. По-перше, це пояснюється тим, що порядок реалізації 

цих прав регулюється двома різними законами, по-друге, предмет даного 

звернення абсолютно різний.

Основна відмінність між цими правами полягає в тому, що при ре-

алізації права на звернення особа повідомляє у формі заяви, скарги чи 

пропозиції посадовій особі певну інформацію щодо забезпечення свої 

соціально-економічних, політичних, особистих прав та інтересів, фактів їх 

порушення тощо. У свою чергу, метою направлення інформаційного за-

питу є отримання публічної інформації, тобто інформації про діяльність 

суб’єкта владних повноважень. Суть запиту зводиться до прохання надати 

інформацію, якою володіє розпорядник.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право 

доступу до вже створеної (існуючої) інформації (документів) і не вимагає 

створення у відповідь на запит нової інформації. Винятком може бути 

випадок, коли розпорядник не володіє, але повинен був би володіти за-

питуваною інформацією. Інші вимоги, наприклад, поновити порушене 

право, притягнути до відповідальності тощо, треба розглядати відповід-

но до Закону України «Про звернення громадян», оскільки внаслідок 

опрацювання такого звернення та надання відповіді може створюватися 

нова інформація.

Розділ 10. Доступ до публічної інформації
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Досить часто лист, що надходить від особи до суб’єкта владних по-

вноважень, одночасно може містити інформаційний запит та звернення 

громадянина, тобто містити одночасно вимогу надати інформацію та звер-

нення громадянина (наприклад скаргу на дії певного державного служ-

бовця чи пропозиції щодо вдосконалення роботи цього органу влади). 

У разі, якщо лист від особи одночасно складається з інформаційного за-

питу та звернення, треба на лист у частині, яка є інформаційним запитом 

(тобто є вимогою щодо надання інформації) відповідати відповідно до за-

кону України «Про доступ до публічної інформації», а на лист у частині, що 

є зверненням (скаргою, клопотанням, пропозицією), реагувати відповід-

но до Закону України «Про звернення громадян».

У подібних випадках доволі часто виникає проблема коректної ін-

дексації такого документа, але розпорядник, з урахуванням власної спе-

цифіки, може модифікувати положення Типової інструкції, де передбаче-

на одноразова реєстрація документа2.

Стосовно підстав ненадання інформації занепокоєння викликає той 

факт, що адресати, котрим були напрвлені запити, відмовляли запитувачам 

у доступі до відкритої за режимом доступу інформації, а підстави, якими 

вони пояснювали свою відмову, не відповідають чинному законодавству.

Крім цього, слід зазначити, що деякі причини відмови в наданні 

публічної інформації органами міліції свідчать про низький фаховий 

рівень відповідальних посадових осіб ОВС, що виражається в незнанні 

ними інформаційного законодавства.

У деяких випадках ненадання частини запитуваної інформації вза-

галі не обґрунтовувалося, що можна розцінювати як небажання або ж не-

вміння працювати з інформаційними запитами.

Варто звернути увагу на поширеність практики відмови в наданні 

копій запитуваних документів. Як правило, працівники міліції роблять 

посилання, що дана інформація може бути одержана запитувачем із за-

гальнодоступних джерел (наприклад, з офіційного веб-сайту МВС). Така 

відповідь на запит, згідно з частиною 2 статті 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», вважається неправомірною відмовою 

в наданні інформації.

2 Типова інструкція з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (затверджена постановою КМУ від 30 
листопада 2011 року №1242): пункти 34,163
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Стан виконання вимог частини 7 статті 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» в органах внутрішніх справ

Громадськість усе частіше непокоїть питання, чому, навіть після 

ухвалення Закону, її обмежують у доступі до інформації щодо розпоря-

дження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпоряджен-

ня державним, комунальним майном, у тому числі відмовляють у наданні 

копій відповідних документів про умови отримання цих коштів чи майна 

фізичними або юридичними особами3.

Частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», зазначає, що «не може бути обмежено доступ до інфор-

мації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, корис-

тування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому 

числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів 

чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування 

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні ви-

мог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положен-

ня не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої 

інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, обо-

рони, розслідуванню чи запобіганню злочину».

Частина 2 статті 16 Закону України «Про засади запобігання і проти-

дії корупції» вказує, що не може бути віднесена до інформації з обмеже-

ним доступом інформація про:

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізич-

 ним та юридичним особам чи отримується від них особами, зазна-

 ченими в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;

2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини пер-

 шої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за право-

 чинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, дарунки

 (пожертви)4.

Аналізуючи відповіді на інформаційні запити та оприлюднену в 

ЗМІ інформацію, відомості про використання бюджетних коштів в МВС, 

усупереч нормам Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

3 http://blogs.pravda.com.ua/authors/sokolenko/511254b90ec52/

4 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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очевидно є закритими для громадян. Основна аргументація відмови тради-

ційна для органів внутрішніх справ – віднесення такої інформації до інфор-

мації з обмеженим доступом, з метою захисту персональних даних та комер-

ційної таємниці суб’єктів господарювання (наприклад, бюджетні витрати на 

договірних засадах та реквізити підприємств, що надають послуги МВС по 

виготовленню бланкової продукції для надання адміністративних послуг на-

селенню, матеріально-технічного забезпечення працівників міліції тощо).

Позитивним є факт, що громадяни та неурядові громадські органі-

зації займають активну позицію і відстоюють своє право на інформацію, 

всупереч позиції МВС. Так, наприклад, Дніпропетровський окружний ад-

міністративний суд Постановою від 07.11.2011 року №2а/0470/9429/11, 

зобов’язав Департамент фінансового забезпечення та фінансового обліку 

МВС України (відповідач) надати позивачу довідкову інформацію про се-

редні розміри додаткових видів грошового забезпечення, надбавки за ви-

конання особливо важливих завдань, надбавки за оперативно-розшукову 

діяльність, премії, фактично виплачені в травні 2011 року за посадою по-

мічника начальника – оперативного чергового чергової частини Нікополь-

ського міськрайвідділу з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського 

району (відповідач посилався на службовий перелік інформації МВС, але 

суд роз’яснив, що запитувалась знеособлена інформація)5.

Посадові особи міліції, позбавляючи громадян права на інформа-

цію, досить часто використовують суперечності між Законами України 

«Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних 

даних». Так, відповідно до частини 5 статті 6 Закону «Про доступ до 

публічної інформації» «… не може бути обмежено доступ до інфор-

мації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, корис-

тування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому 

числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів 

чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування 

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майн». У той же час, згідно із 

Законом «Про захист персональних даних» не допускається доступ до да-

них про умови отримання фізичними особами коштів чи майна без їхньої 

згоди (частини 6 статті 6, частини 1 статті 11, частини 1 статті 14). Така колі-

зія між законами використовується МВС і на практиці це має такий вигляд, 

5 http://reyestr.court.gov.ua/Page/4
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що норма Закону «Про доступ до публічної інформації» забезпечує право 

громадян знати повну інформацію щодо розпорядника бюджетними ко-

штами, а Закон «Про захист персональних даних» навпаки – забороняє, 

що стає аргументом для приховування суспільно важливої інформації. Це 

проблема вже законодавчого рівня, але слід враховувати, що наша дер-

жава ще перебуває на шляху розбудови демократичного суспільства на 

умовах прозорості та відкритості, тому органи державної влади, в тому 

числі МВС, мають розставити пріоритети щодо демократичних цінностей.

Стан дотримання вимог законодавства щодо систематичного 
та оперативного оприлюднення необхідної для суспільства ін-
формації про діяльність органів внутрішніх справ

Одним із засобів реалізації положень Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» є систематичне та оперативне оприлюднення 

необхідної для суспільства інформації щодо діяльності ОВС, яка підлягає 

обов’язковому оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях, на офі-

ційних веб-сайтах та інформаційних стендах тощо.

Інформацію, оприлюднену на офіційному веб-сайт МВС України та 

веб-сайтах структурних підрозділів міліції, складно назвати достовірною, 

повною, своєчасно оновленою, як цього вимагає чинне законодавство6. 

До такого висновку приводять результати моніторингу цих веб-сайтів.

Наприклад, на офіційній сторінці Департаменту інформаційно-аналі-

тичного забезпечення МВС та управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного 

забезпечення ГУ, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі, одним із основних напрямків діяльності якого є надання ін-

формаційних послуг фізичним та юридичним особам, опублікований не повний 

перелік нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії та дані про норма-

тивно-правові засади діяльності. Відсутні відомості щодо порядку складання й 

подання запитів та інформація щодо нормативно-правового обґрунтування гра-

фіків прийому запитів на отримання довідок про наявність чи відсутність суди-

мості, не зазначені особливості (порядок та умову) надання такої інформаційної 

послуги пільговим категоріям населення (інвалідам, пенсіонерам тощо)7.

6 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

7 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/544651
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На веб-сторінках деяких територіальних підрозділів Департаменту 

інформаційно-аналітичного забезпечення перелік нормативно-правових 

підстав щодо процедури надання відомостей про відсутність чи наявність 

судимості, наряду з Законами України «Про інформацію», «Про захист пер-

сональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернен-

ня громадян», включає не дійсні відомчі нормативно-правові акти МВС. 

Наприклад, на офіційній Інтернет-сторінці ГУМВС України в Луганській об-

ласті опубліковано, що вищезазначені відомості надаються громадянам 

на підставі доручення МВС України від 27 липня 2012 року № 11592/Чн 

«Про організацію роботи інформаційних підрозділів з надання грома-

дянам відомостей про відсутність або наявність судимості», яке було 

скасовано наказом МВС від 23 серпня 2012 року N 7488.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 

року N 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади», таке оприлюднення має за мету під-

вищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впро-

вадження та використання сучасних інформаційних технологій для надан-

ня інформаційних та інших послуг громадськості, підвищення її впливу на 

процеси, що відбуваються в країні. Згідно з пунктами 2 та 7 вищезгаданої 

Постанови, оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

органів виконавчої влади здійснюється шляхом розміщення і постійно-

го оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими орга-

нами виконавчої влади інформації, відповідно до вимог Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» та цього Порядку на офіційних веб-

сайтах. Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних 

за технічне забезпечення і супроводження офіційного веб-сайту та його 

інформаційне наповнення, відповідно до вимог законодавства9.

Яскравим прикладом ігнорування вищезазначених вимог є діяль-

ність УМВС України в Івано-Франківській області. Так, протягом жовтня-лис-

топада 2012 року експертами Cтаніславської правозахисної групи, спільно 

з Центром громадської адвокатури, було проведено моніторинг офіційних 

веб-сайтів органів внутрішніх справ Прикарпаття з метою з’ясування – на-

скільки на них відображена вся інформація про роботу дільничних інспек-

8 http://uiaz.lugmia.gov.ua/

9 Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.01.2002 року N 3 «Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»
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торів міліції, яка необхідна для громадян. Згідно з результатами експерти-

зи, єдиним джерелом інформації є офіційний сайт обласного Управління 

(umvs.if.ua). На цьому сайті відображена лише деяка інформація щодо ро-

боти дільничних інспекторів міліції, а саме в меню сайту в розділі «Підрозді-

ли» можна ознайомитись з інформацією щодо населених пунктів у районах 

та вулиць у містах, які обслуговуються дільничними інспекторами, а також 

про дні, місця прийому громадян дільничними та їхні контакти.

Однак відсутня важлива інформація про місцезнаходження діль-

ничних пунктів міліції, інформація про кількість винесених дільничними 

протягом певного періоду офіційних застережень про неприпустимість 

протиправної поведінки, інформація про кількість громадських поміч-

ників дільничних інспекторів міліції. Також відсутня інформація про 

графіки проведення дільничними інспекторами міліції профілактично-

роз’яснювальної роботи серед громадян, про періодичність здійснення 

дільничними інспекторами міліції профілактичного обходу адміністратив-

них дільниць. Крім того, громадяни самостійно не мають змоги ознайоми-

тись зі звітами дільничних інспекторів міліції перед населенням та органа-

ми місцевого самоврядування щодо стану забезпечення правопорядку на 

адміністративній дільниці. Причинами цього може бути умисне прихову-

вання публічної інформації міліцією або небажання оприлюднювати таку 

інформацію на офіційному веб-сайті10.

Якщо ж говорити про інформаційні стенди, то в більшості випадків 

інформація щодо реалізації основоположних прав людини, обов’язковість 

якої передбачена нормативно-правовими актами, зокрема, вимогами 

пункту 6 в, Додатку 1 до пункту 5.1 Положення, затвердженого наказом 

МВС від 31.08.2006 № 894, відсутня.

Обмеження права громадян на доступ до інформації відомчи-
ми наказами МВС України

Одним із пунктів Плану заходів МВС України на виконання рекомен-

дацій, які були висловлені в доповіді стосовно дотримання прав людини в 

Україні Комісаром Ради Європи з прав людини Т. Хаммербергом (затвер-

джений розпорядженням МВС від 30.10.2008 № 1188), є розроблення 

10 http://umdpl.info/index.php?id=1356415197

Розділ 10. Доступ до публічної інформації
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нової редакції наказу МВС від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження 

Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації 

їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ Укра-

їни» з урахуванням прийняття Закону України «Про звернення громадян» 

та інших змін у законодавстві України»11. Суть проблеми полягає в тому, що 

коли заявник (скаржник) подає скаргу про неправомірні дії працівників 

міліції, керівник відповідного підрозділу призначає проведення службо-

вої перевірки або розслідування за цим зверненням, за результатами якої 

готується відповідний висновок. Статтею 18 Закону України «Про звернен-

ня громадян», авторові звернення забезпечується можливість:

  особисто викласти аргументи безпосередньому виконавцеві при

 здійсненні перевірки та брати участь у перевірці поданої скарги;

  знайомитися з матеріалами перевірки;

  подавати додаткві матеріали або наполягати на їх запиті орга-

 ном, який розглядає скаргу;

  бути присутнім при розгляді скарги;

  одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги

 щодо здійснених за результатами службової перевірки заходів та

 прийнятих рішень щодо притягнення до дисциплінарної відпов-

 ідальностівинних осіб.

На практиці заявникові скористатись цим правом відмовляється на 

підставі пункту 9.2. Положення, затвердженого зазначеним наказом, де 

зазначено, що: «забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей 

про іншу особу, зібраних відповідно до законодавства»12.

Однак перелік національних та міжнародних нормативно-правових 

актів, зокрема стаття 32 Конституції України, гарантує доступ громадян до 

інформації, в тому числі й конфіденційної інформації про особу: «Не до-

пускається збирання, зберігання, використання та поширення конфі-

денційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добро-

буту та прав людини»13.

11 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/162213;jsessionid=1667442D15A330BE
D5FA7D922EEF1A86

12 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04/page

13 Конституція України (ст.32)



285

Закон України «Про інформацію» також містить норми, які закрі-

плюють права громадян на отримання інформації стосовно дій або без-

діяльності посадових осіб, представників органів державної влади, що 

призвели до порушення їх прав. Стаття 21 Закону України «Про інформа-

цію» чітко визначає, що не може визначатися як інформація з обмеженим 

доступом, інформація «про факти порушення прав і свобод людини», а 

також про «незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб»14.

Частина 3 статті 296 Цивільного кодексу України, закріплює, що ви-

користання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або 

діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунту-

ється на відповідних документах (звіти, стенограми, протоколи, ау-

діо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди.

Не є новиною, що проблема дотримання прав людини з боку пра-

цівників органів внутрішніх справ України знаходиться в центрі суспільної 

уваги і є суспільно необхідною інформацією як на національному, так і 

міжнародному рівнях. Стаття 29 Закону України «Про інформацію», визна-

чає, що інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо 

вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, 

і право громадськості знати цю інформацію переважує потенційну 

шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається 

інформація, яка «забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і 

обов’язків», «свідчить про можливість порушення прав людини, введен-

ня громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслід-

ки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо».

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» у 

кожному конкретному випадку при вирішенні питання щодо віднесення 

публічної інформації до інформації з обмеженим доступом, розпорядник 

обов’язково повинен обґрунтувати таке:

1) у чому виявляється загроза від розголошення інформації (напри-

 клад, для національній безпеки чи територіальної цілісності);

2) у чому саме буде полягати шкода в разі розголошення цієї інформації;

3) яким чином суттєва шкода від оприлюднення такої інформації

 переважує суспільний інтерес в її отриманні.

14 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Розділ 10. Доступ до публічної інформації
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Наведені вище положення свідчать, що обмеження права громадян 

в доступі до інформації, яка міститься у відомчих наказах щодо заходів 

дисциплінарного впливу, суперечать чинному законодавству України. Від-

повідно, неприведення відомчого наказу МВС від 10.10.2004 №1177 у 

відповідність до норм чинного законодавства є серйозною перешкодою 

на шляху до реалізації права громадян на законний доступ до інформації.

Свого часу дане питання вже порушувалося, зокрема в доповідній 

записці «Про обмеження права громадян на доступ до інформації відо-

мчими наказами МВС України» від 03 липня 2009 року Радника Міністра 

К.Б. Левченко до Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В.15 Проте 

адекватного реагування по сьогоднішній день не відбулося.

Висновки та рекомендації

Моніторинг стану забезпечення в органах внутрішніх справ права 

громадян на доступ до публічної інформації показав, що порушення права 

на доступ до публічної інформації з боку посадових осіб міліції є масови-

ми та різноманітними, що свідчить про низький рівень відкритості ОВС в 

Україні для громадян.

Такий стан суперечить низці гарантій, передбачених Конституцією 

України, нормами національного та міжнародного права. Порушуються, зо-

крема, гарантовані статтями 34, 40 Конституції, статтями 3, 4, 10, 14, 15, 22, 

частиною 5 статті 6, Закону «Про доступ до публічної інформації», Законом 

«Про інформацію», Законом «Про звернення громадян» права вільно зби-

рати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, отримувати 

від органів державної влади та їх посадових і службових осіб обґрунтовані 

відповіді на звернення у встановлений законом строк. У разі усунення ви-

щевказаних негативних явищ, МВС може зробити великий крок до забез-

печення належної реалізації права громадян на інформацію.

Для усунення негативних чинників у сфері доступу до публічної ін-

формації в діяльності ОВС необхідно:

1. Систематично підвищувати професійний рівень співробітників ОВС 

у сфері інформаційного законодавства, з цією метою забезпечувати про-

ведення занять у системі професійної підготовки з особовим складом усіх 

15 http://umdpl.info/index.php?id=1268209748 (http://umdpl.info/files/docs/1268209825.doc)
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структурних підрозділів МВС щодо порядку роботи з інформаційними за-

питами та надання відповідей.

2. Наказ МВС України № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження По-

ложення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх 

особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

привести у відповідність до норм чинного законодавства.

3. Діяльність інформаційних ресурсів МВС привести у відповідність до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. В органах і підрозділах внутрішніх справ виділити та облаштувати 

спеціальні місця для роботи запитувачів із документами чи їх копіями.

5. У кожному органі та підрозділі внутрішніх справ призначити осіб, 

які мають відповідати за забезпечення доступу до публічної інформації. 

Провести з ними відповідні навчання та надати методичну допомогу.

6. Забезпечувати своєчасне інформаційне наповнення розділу «Пу-

блічна інформація» на офіційному веб-сайті МВС.

7. Забезпечити налагодження та належне функціонування механізму 

взаємодії між громадськістю та працівниками міліції щодо реалізації права 

людини на доступ до повної, точної, об’єктивної та достовірної інформації.

8. У заходах із реалізації інформаційної політики МВС передбачити акти-

візацію роботи з підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності ОВС.

Розділ 10. Доступ до публічної інформації
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РОЗДІЛ 11. НЕЗАКОННЕ НАСИЛЬСТВО ТА ЖОРСТОКЕ 

ПОВОДЖЕННЯ

Батчаєв В.К.

Серед прав і свобод людини особливе місце займають невід’ємні 

права. Якщо, за певних обставин, держава на законних підставах може об-

межити окремі права людини, такі як право на свободу, право на вільне 

пересування або навіть право на життя, то права, передбачені статтею 3 

Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод (ЄКПЛ), 

обмеженню не підлягають взагалі й за жодних обставин. Зазначена стаття 

прямо вказує, що «нікого не може бути піддано катуванню або нелюд-

ському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

На такому ставленні до людини акцентує увагу і стаття 5 Загальної 

декларації прав людини, яка підкреслює: «Ніхто не повинен зазнавати 

тортур чи жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його 

гідність, поводження і покарання».

У свою чергу, стаття 28 Конституція України наголошує: «Кожен має 

право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий кату-

ванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гід-

ність, поводженню чи покаранню».

Найбільш повне визначення поняттю «катування» дає Конвенція 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання, відповідно до статті 1 якої «кату-

вання означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюють-

ся сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати 

від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, 

які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюєть-

ся, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої 

причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, коли такий 

біль або страждання заподіюються державними посадовими особами 

чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи 

з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. В цей термін не включаються біль 

або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невід-

дільні від цих санкцій чи спричиняються ними випадково».

Таким чином практично завжди катування пов’язано з державними 

органами влади та їх посадовими особами.
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Правоохоронні органи, навіть у розвиненій та правовій державі, че-

рез необхідність виконання законодавчо визначених для них специфічних

завдань, нерідко здійснюють стосовно громадян функції примусу й пока-

рання, а отже, завжди балансують на межі порушення прав і свобод лю-

дини. Проте для нашої країни проблема полягає в іншому: чому саме в 

Україні люди в міліцейській формі так часто переходять ту межу, за якою 

закінчується надане законом право застосовувати силу, і починається 

звичайне свавілля? Чому українській владі вже тривалий час не вдається 

мінімізувати кількість порушень в органах внутрішніх справ? Чому наші 

захисники закону до цих пір не привчені з повагою ставитися до прав і 

свобод кожної людини і, в першу чергу, до права кожного не бути піддано-

му незаконному насильству?

Залишаючи осторонь політичну складову даної проблеми (а вона, 

безумовно, існує), можна стверджувати: таке явище, як «незаконне мілі-

цейське насильство» існувало й існує в України незалежно від калейдоскопу 

змін міністрів внутрішніх справ з їх одвічними заявами про «оголошення ві-

йни перевертням у погонах». На жаль, доводиться констатувати: застосуван-

ня до громадян незаконного насильства в органах внутрішніх справ стало в 

Україні справою буденною. Випадки катувань або побиття людей правоохо-

ронцями вже не є чимось надзвичайним, пересічні громадяни сприймають 

такі факти з обуренням, водночас вони, за окремими винятками, не викли-

кають значного резонансу та активних форм громадського протесту.

Показово, що навіть художні фільми на міліцейську тематику вже не 

сприймаються глядачами як достовірні, за відсутності в них реалістичних 

сцен «вибивання» зізнання із затриманих або жорстокого поводження з 

ними. Поступово й непомітно українське суспільство звикло до проявів мі-

ліцейської жорстокості і, визнаючи її загальнонаціональною проблемою, 

певною мірою змірилося з нею та сприймає як неприємну даність, як одну 

з невідворотних складових нашого буття і взаємовідносин із владою. І 

саме таке сприйняття є чи не головним доказом надзвичайної поширенос-

ті протиправного насильства у правоохоронному відомстві.

За даними останнього соціального дослідження, яке проводилося 

Харківським інститутом соціальних досліджень (ХІСІ) у 2011 році (http://

www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1319741619), масштаби застосування 

протиправного насильства в органах внутрішніх справ України є надзви-

чайно великими. – оціночна кількість потерпілих склала 980 тисяч осіб.
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60% громадян вважають, що від застосування «міліцейського 

насильства» не застрахований ніхто і загроза стати жертвою такого на-

сильства існує для кожного, незважаючи на його соціальний статус, належ-

ність до маргінальних груп, існування проблем кримінального характеру 

в минулому тощо.

У свою чергу проведені конфіденційні бесіди з міліціонерами свід-

чать: незаконне насильство стало частиною міліцейської субкультури і 

правоохоронці розцінюють таке насильство, як невід’ємну складову своєї 

професійної діяльності. За даними дослідження ХІСІ 65% опитаних мілі-

ціонерів допускали можливість застосування тортур як ефективно-

го засобу розкриття злочину, а 40% визнавали катування припусти-

мим видом покарання за скоєний злочин.

Відсутність будь-яких ефективних зусиль з боку МВС, в тому числі 

й щодо підвищення ефективності розслідування жорстокого поводження 

з боку персоналу правоохоронних органів, запровадження змін до відо-

мчих нормативно-правових актів, здійснення цілеспрямованої профі-

лактики насильства, дозволяє стверджувати, що у 2012 році ситуація на 

краще не змінилася. Тільки через Інтернет-видання у 2012 році була 

оприлюднена інформація про понад 60 фактів застосування право-

охоронцями насильства до громадян.

Нагадаємо лише окремі з цих випадків, які вразили суспільство сво-

єю жорстокістю.

«На Львівщині судитимуть міліціонерів, які 4 години знущалися над 

хлопцем» (Інтернет-видання «ZIK»)

«Зізнання у крадіжці – ось чого хотіли міліціонери від Степана –

мешканця містечка Турки, що на Львівщині. Місцеві міліціонери забра-

ли чоловіка із дому – нібито для впізнання.

За дверима райвідділу, каже 22-річний Степан, почався кошмар. 

Двоє молодиків у формі гамселили його кийками чотири години. Коли 

непритомнів, відтирали снігом і знову били.

Побитий міліціонерами розповідає: «Я казав, що нічого не знаю, і 

ні в чому не буду зізнаватись. Вони тоді пішли за кийком і почали мене 

бити, але я не зізнавався. По спині били кийком, по голові – руками».

За словами прокурора Турківського району, потерпілого треба 

було терміново везти до лікаря на обстеження, у нього було видно на 

голові забійні рани, обличчя спухло, вся спина у синцях.
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Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження

Доходило до абсурду – розповідає потерпілий – у райвідділі йому 

погрожували зґвалтуванням, навіть натягали презерватив на кийок. 

Степан стверджує: на нього хотіли «повісити» крадіжку ще дворічної 

давнини...»

http://zik.ua/ua/news/2012/02/27/336056

«У Дніпропетровську міліціонери знущалися з підлітків» 

(веб-сайт телеканалу «Інтер»)

«Прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно 

двох оперуповноважених лінійного відділу станції Дніпропетровськ 

УМВС України на Придніпровській залізниці, підозрюваних у знущанні з 

неповнолітніх, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетров-

ської області.

Згідно з повідомленням, у березні поточного року двоє оперупов-

новажених з метою перевірки інформації у кримінальній справі, пору-

шеній за фактом крадіжки, затримали двох неповнолітніх, підозрюва-

них у причетності до злочину.

Правоохоронці представилися, пред’явили службові посвідчення 

і запропонували проїхати з ними до відділення, на що підозрювані на-

дали добровільну згоду.

“Вже у підрозділі оперуповноваженими був проведений незаконний 

особистий огляд неповнолітніх і, з метою отримання визнання провини, 

“опери” примушували одного з підлітків присідати впродовж 10 хвилин 

і тримати залізні предмети на витягнутих руках. Також до затриманих 

застосовувалося задушення”, – вказується в повідомленні прокуратури.

Як стало відомо в ході слідства, до ранку підозрюваних протри-

мали у відділенні без їжі і води».

http://podrobnosti.ua/criminal/2012/06/08/840973.html

«Міліціонери зґвалтували Михайла Бєлікова» 

(Інтернет-видання «Газета по-українськи»)

«17 червня в Донецьку правоохоронці побили і зґвалтували мілі-

цейським кийком 39-річного Михайла Бєлікова.

Близько 17.00 він повертався з роботи, з будівництва. Чекав ав-

тобус на станції Трудівська, пив пиво з бляшанки. До нього підійшов 

патруль підрозділу “Тигр” Кримського територіального командування 

внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Їх відрядили до До-

нецька стежити за порядком на час Євро-2012.
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«Я сказав їм, що можу викинути в урну пиво та вибачитися», — 

згадує потерпілий, який опинився в реанімації. — Вони говорять: по-

кажи, що в тебе в кишенях. Я поліз по телефон, а ззаду мене вдарили 

по голові. Впав, вони почали бити ногами, палицею, руками. Головою 

об асфальт товкли. Потім підняли, наділи наручники». За розпивання 

пива, за законом, Михайлові щонайбільше загрожував штраф 50 грн.

Патрульні передали Бєлікова дільничному, той доставив його до 

опорного пункту №5, де були п’ятеро міліціонерів. Вони зґвалтували 

затриманого міліцейським кийком. Ним побили, зламали ребро.

Михайло пройшов до свого будинку 2 км, удома знепритомнів. 

Увечері його забрала “швидка” з розривом товстої кишки, травмами 

внутрішніх органів, струсом мозку.

«Обличчя у Михайла було все опухле, на боці, шиї сліди від ударів, 

на зап’ястях рубці від наручників», — розповідає старший брат Юрій 

Бєліков. — Але ми й не здогадувалися про те, що сталося. Михайло 

мовчки повернувся до стіни. З лікарні про побитого чоловіка повідо-

мили в міліцію. До нього в палату прийшли двоє з райвідділі. У дверях 

стояв третій, який із брата знущався, тому Михайло сказав: “Пре-

тензій не маю”. Вночі він ледь не помер, а ввечері наступного дня ска-

зав: “Це зробили міліціонери”. Зі мною і з мамою вели переговори в рай-

відділі, щоби приховати цю історію. Розмовляв чоловік, який назвався 

заступником начальника міліції міста по кадрах. Він сказав, що брата 

побив дільничний. У кабінеті начальника нам запропонували 20 тисяч 

на лікування і обіцяли ще 20. Михайло повинен був сказати, що впав 

із велосипеда. Ми думали, що йдеться про побиття, тому погодили-

ся. А 21 червня почули правду – “Йому порвали товсту кишку биткою 

або міліцейським кийком, інакше такі травми отримати не можна”, — 

пояснив лікар. Після цього я ніч не спав, а коли наступного ранку з рай-

відділу подзвонили, відповів: “Таке не прощають”.

«Михайло впізнав офіцера, що був старший наряду, який побив 

його на зупинці», — розказує двоюрідний брат потерпілого Альберт 

Леонов. — Відомо ім’я підполковника міліції, що був співучасником. Він 

вивів брата з опорного пункту і сказав наступного дня принести 1,5 

тисячі гривень. Це за те, що залишили живим».

Держава повинна виплатити Михайлові щонайменше 500 тис. 

грн морального відшкодування, вважає його адвокат.
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«Ці люди мають відповідати за катування, наругу, тяжкі тілесні 

ушкодження. Що стосується компенсації — йдеться про приниження 

й душевну травму на все життя», — пояснює адвокат.

У Бєлікова дружина і двоє дітей. Старша дочка заміжня. Сина та 

дружину забезпечував Михайло.

«Із нього знущалися задля забави», — додає Альберт Леонов. — І 

вчили курсантів — у хлопців, які допомагали дільничному, були погони 

з буквою “К”».

Потерпілому зробили дві операції. Через півроку має бути тре-

тя, пов’язана з пластикою кишківника. Михайлові Бєлікову загрожує 

інвалідність. Брати щодня витрачають на ліки 500-700 грн».

http://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_milicioneri-z-valtuvali-mihajla-

belikova/444262

«Кримчанину міліціонери гачком вирвали ніс» 

(Інтернет-видання «Газета.ua.»)

«1 листопада до Сімферопольської прокуратури звернулися Ігор 

та Надія Мартиненки, які написали заяву про завдання тяжких тілес-

них ушкоджень їхньому синові – Артемові Гераймовичу. Чоловік п’ять 

місяців лікується вдома після побоїв. Залізним гаком чоловікові порва-

ли носа. Сам Артем пояснює, що його катували міліціонери.

У грудні чоловіка, який пив пиво біля магазину, затримали на ву-

лиці двоє дільничних інспекторів – Телятников та Микола Сизов. За 

розпивання спиртних напоїв у громадському місці затриманого відвез-

ли в міліцію.

За словами потерпілого, у Залізничному райвідділі міліції, під ке-

рівництвом старшого дільничного Ельдара Ібрагімова, його побили 

та відібрали паспорт.

“Підкинули пакет з травою, змушували щось підписувати, – 

стверджує Надія Мартиненко. – Після чого син пропав. Ми з батьком 

всюди його шукали, їздили в міліцію. Там нас запевняли, що все нормаль-

но, сина бачили, інколи він приходить до міліції, буцімто співпрацює”.

6 червня Артем прийшов додому. Батьки його не впізнали. У чоло-

віка був вирваний ніс, він був увесь побитий, у шрамах, ходити взагалі 

не міг. “Ми його як побачили, ледве не зомліли, – розказує мати потер-

пілого. – Обличчя роздерте на клапті, ноги – велика гематома. Пита-

ємо – що з обличчям? А він плаче, каже – гачком у міліції вирвали носа”.

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження



294

Батьки стверджують, що зараз міліціонери, коли зрозуміли, що 

Артем вижив, всіляко намагаються приховати сліди катувань. Надія 

та Ігор Мартиненки правоохоронцям не вірять. Пояснюють, що син 

втратив пам’ять, але частково нині пригадує що з ним сталося.

“Син пригадує, що катували його не в Залізничному відділку, а 

вже в іншому, – пояснила мати постраждалого. – За описом ми визна-

чили, що це, очевидно, у Київському райвідділі все відбувалося. Зараз 

пригадує, що міліціонер змушував його щось підписувати, тицяв до 

рук зброю, котру Артем не хотів брати. Як відмовився – всунули йому 

залізного гачка в носа”.

Зараз Артем живе в батьків. Його лікують, планують у подаль-

шому зробити пластику обличчя».

http://gazeta.ua/articles/np/465426/1

«Міліціонерів-садистів, які два дні відбивали чоловікові селезінку, за-

арештували» (веб-сайт телеканалу «1 плюс 1»)

«Суд міста Вільнянська Запорізької області вирішив узяти на час 

слідства під варту трьох міліціонерів.

Як розповідають мати і дружина 28-річного Михайла, минулої 

суботи, до них, вибивши двері, увірвалися до будинку три міліціонери. 

“Вони били Мішу при трирічній доньці, а саму дитину відкинули до сті-

ни, щоб не заважала. А потім схопили Мішу і босого відвели у машину”, –

розповідають жінки.

За словами родичів, знущалися над чоловіком два дні, поки Ми-

хайло не зізнався у крадіжках, які не здійснював. Через пару годин йому 

стало погано, з карети “швидкої допомоги” чоловіка відразу відправи-

ли в операційну, де видалили розірвану селезінку.

За словами потерпілого, оперативники намагалися “повісити” 

на нього близько десяти крадіжок, які сталися в селах Вольнянського 

району. Зараз чоловікові стало легше, він може сам ставати з ліжка і 

пересуватися по своїй палаті».

http://tsn.ua/ukrayina/milicioneriv-sadistiv-yaki-dva-dni-vidbivali-cholovikovi-

selezinku-zaareshtuv

«У Донецьку співробітника міліції приговорили до 4 років позбавлення 

волі» (веб-сайт Асоціації УМДПЛ)

«У ході досудового слідства встановлено, що співробітник мілі-

ції, знаходячись у приміщенні Пролетарського райвідділу, намагався 
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залучити одного затриманого в якості понятого. Чоловік відмовився 

брати участь у слідчих діях. Така відповідь не задовольнила майора мілі-

ції. І тоді він примусово надів на затриманого наручники, відвів його до 

кабінету, де почав завдавати чоловікові удари гумовою палицею по різ-

них частинах тіла. Від отриманого удару по голові, потерпілий знепри-

томнів”, – повідомив прокурор Пролетарського району міста Донецьк.

У результаті протиправних дій міліціонера потерпілому були за-

подіяні тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді 

закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інше».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1358833246

«У Криму почався суд над черговими міліціонерами-катами» 

(Інтернет-видання «Головне»)

«У Криму відбулося перше судове засідання у Першотравневому 

суді, де були оскаржені дії місцевої прокуратури у справі про побиття 

міліціонерами 21-річного Миколи Рудюка.

23 квітня 2012 року потерпілий, водій управління МНС Краснопе-

рекопська, разом із другом Володимиром Стадниковим зайшов до бару. 

Виходячи з нього, вони побачили на лавці «барсетку» та з цікавості від-

крили: у ній було міліцейське посвідчення. Хлопці закрили «барсетку», не 

бажаючи зв’язуватися з правоохоронцями і розійшлися по домівках.

Проте вночі Миколі зателефонував Владимир і пояснив, що його 

чекають міліціонери, які втратили «барсетку». Коли той приїхав, 

нетверезі правоохоронці почали примушувати його взяти річ у руки, 

але Микола відмовився. Тоді міліціонери стали в буквальному розумін-

ні топтати його ногами: один ходив по спині, інший із силою тиснув 

черевиками на руки. Потім вони закували Рудюка в наручники й почали 

душити, а після цього – відбивати хлопцеві печінку, нирки і селезінку, 

поки він не знепритомнів. Також правоохоронці знімали Миколу на ка-

меру мобільного телефону.

Вранці міліціонери, які вже протверезіли, відпустили хлопця, по-

радивши йому все забути, а інакше він буде звинувачений у крадіжці 

«барсетки», хоча камера відеоспостереження зафіксувала, що кра-

діжки не було.

За наполяганням батька, Микола написав заяву до прокуратури 

про протиправні дії міліціонерів і зафіксував у бюро судмедекспертизи 

отримані побої.

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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Після цього правоохоронці, які побили Рудюка, почали чинити 

тиск на нього, його сім’ю та свідків, погрожуючи підкинути наркоти-

ки й посадити. В результаті багато свідків відмовились свідчити на 

користь Миколи, окрім його сім’ї і Стадникова.

Однак розслідування все ж таки почалося – його проводило 

управління внутрішньої безпеки міліції Криму. Було порушено кримі-

нальну справу за ч. 2 статті 365 (перевищення влади або службових 

повноважень) КК України. Правоохоронцям загрожувало ув’язнення на 

термін від трьох до восьми років з позбавленням волі.

Потім справа була передана до прокуратури Красноперекоп-

ська, яка підтримала звинувачення.

Слідство продовжувалося півроку. Один із міліціонерів подав 

скаргу до суду, у якій просив скасувати пред’явлену їм статтю 365 

КК України. Проте два суди – Красноперекопський і апеляційний – за-

лишили її без задоволення. Тоді правоохоронці домоглися переведення 

справи до Першотравневої прокуратури.

Справу перекрутили і переробили вщент: зникли всі потрібні 

свідчення свідків, були змінені час і дати. Тоді Рудюк-старший звернув-

ся до прокуратури АРК: «У якій державі живе прокурор селища Першо-

травневе, який ігнорує рішення двох судів і вершить своє правосуддя?»

У грудні 2012 року вказаний прокурор отримав розпорядження 

виправити всі порушення, після чого, в січні 2013 року, і відбулося пер-

ше засідання в Першотравневому суді, де були оскаржені дії місцевої 

прокуратури».

http://glavnoe.ua/news/n122147

«Катування в міліції» (веб-сайт Правозахисного центру «Свобода»)

«9 січня 2012 року житомирські міліціонери привезли підозрюва-

ного до райвідділу, примусили його роздягнутися, вдягли наручники, 

наказали лягти на диван. Катів було двоє — один навалився на нещас-

ного та міцно тримав його, інший бив гумовим кийком по ногах. Коли 

в’язень втрачав свідомість, його відливали водою, а коли приходив до 

тями, то знову по-звірячому били. Чоловік не витримав тортур, кати 

примусили його підписати якийсь папір — то було, як виявилося зго-

дом, зізнання у вбивстві.

Наслідки тортур чоловік зафіксував у травмпункті міської лі-

карні, де його наступного дня прооперували та наклали гіпс на пошко-
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джену ногу. Кат-міліціонер, довідавшись про це і намагаючись прихо-

вати сліди злочину, пограбував своїй жертві — забрав рентгенівський 

знімок, на якому чітко видно результати катувань».

http://svoboda.zhitomir.ua/zhur_ras/katuvannya-v-milici%D1%97.html

«Одеських правоохоронців, які катували затриманого через іграшку, 

звільнили з органів» (Інтернет-видання «Думская.net»)

«Одесит ішов повз дельфінарій «Немо» і вкрав з лотка з сувеніра-

ми м’яку іграшку вартістю 250 гривень. Його схопили та побили охо-

ронці дельфінарію, після чого передали на розправу співробітникам 

міліції. У Ланжеронівському відділі міліції чоловіка почати катувати, 

вимагаючи зізнатися в цій та інших крадіжках. «Правоохоронці» били 

його та підпалювали вуха запальничкою. У відчаї чоловік намагався на-

класти на себе руки, але залишився живим».

http://dumskaya.net/news/pytavshih-zadergannogo-odesskih-milicionerov-

uvo-021448/

«Жителі України бояться власної міліції» – подібна теза завжди дра-

тувала і не сприймалася керівниками МВС, які болісно та вкрай негативно 

ставляться до критики з боку суспільства, категорично заперечуючи ре-

альні масштаби поширеності міліцейської жорстокості та загрозливу тен-

денцію на їх подальше зростання.

Речник міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук заявив, 

що інформація правозахисників щодо поширеності практики побиття та 

катування людей у міліції є перебільшенням: «Правозахисні організації 

роздмухують проблему щодо катувань до космічних масштабів. Є від-

повідна статистика в прокуратурі. Якщо і трапляються факти, то 

порушуються кримінальні справи. Дані, що їх наводять правозахисні 

організації про жертви катувань або застосування фізичного насиль-

ства – вони не витримують критики. Звичайно, є приховані випадки 

психологічного чи фізичного насильства, і МВС неодноразово заявляло 

про неприпустимість таких порушень».

За словами Поліщука, якщо і є такі випадки, то щодо порушників 

застосовуються серйозні процесуальні рішення. У МВС твердять, що 

минулого року було порушено 30 кримінальних справ за перевищення 

повноважень працівниками міліції і зафіксовано п’ять фактів, які мож-

на кваліфікувати як катування.

http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/29/6967714/

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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Безглуздість висунення правозахисній спільноті подібних звинувачень 

в упередженості очевидна – дані стосовно орієнтовної кількості потерпілих 

від насильства у міліції були отримані соціологами під час соціологічного опи-

тування, а правозахисники лише аналізували його результати та сприяли їх 

оприлюдненню. Власне, отримана соціологами цифра – 980 тисяч потерпі-

лих громадян не є статистикою міліцейського насильства, більшою мірою – це 

реакція суспільства на нього, судження пересічних українців про правоохо-

ронну систему, прояв їхнього ставлення до проблеми міліцейської жорстоко-

сті, і саме в цьому полягає значущість будь-якого соціального дослідження. 

Спроби спростувати отримані соціологами результати за допомогою цифр 

міліцейських звітів є, м’яко кажучи, недоречними і непрофесійними. Мініс-

терство внутрішніх справ, не погоджуючись із ганебними для себе наслідка-

ми з’ясування громадської думки, повинно розуміти, що відомча міліцейська 

статистика ніколи не буде сприйматися суспільством у якості «останнього і не-

відпорного аргументу», який вказує на благополуччя в діяльності правоохо-

ронних органів. Заперечувати поширеність міліцейської жорстокості, посила-

ючись на відсутність відповідних заяв від громадян або вказуючи на незначну 

кількість порушених стосовно правоохоронців кримінальних справ, це те ж 

саме, що оспорювати випадки катування громадян у міліції, аргументуючи 

відсутністю в міліцейських підрозділах спеціальних кімнат для тортур.

Для фахівців у сфері правозахисту, втім як і для всього населення 

України, очевидно, що наведена Володимиром Поліщуком цифра – 5 фактів 

катування у міліції, в реаліях сьогодення не може бути достовірною, оскіль-

ки вона не відображає реальну ситуацію, а лише вказує на головну про-

блему – латентність застосування насильства в органах внутрішніх справ.

Як правило, потерпілі від правоохоронної жорстокості громадяни 

не звертаються в офіційному порядку зі скаргами на незаконні дії міліціо-

нерів. Така ситуація зумовлена багатьма факторами, серед яких доцільно 

виділити наступні:

  потерпілий із тих чи інших причин не хоче ініціювати конфлікт з право-

охоронцями, яких держава наділила значними владними повноваженнями, 

в тому числі можливістю обмежувати права й свободи людини, застосовувати 

фізичну силу та спецзасоби, проводити затримання й доставляння до підроз-

ділу міліції, притягувати до адміністративної відповідальності, здійснювати 

інші заходи примусу й покарання. У свідомості пересічного громадянина 

кожний міліціонер втілює у собі всю каральну міць правоохоронної системи, 
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скаржитись на яку безглуздо й небезпечно. Потерпілі бояться помсти з боку 

співробітників міліції, яку вважають неминучою в разі написання скарги, при 

цьому зазначений чинник поширений як у середовищі «підоблікового еле-

менту» (раніше судимі, особи без певного місця проживання, схильні до вжи-

вання алкоголю або наркотиків, іноземці), так і поміж звичайних громадян;

  потерпілий не вірить у можливість досягнення позитивного для себе 

результату розгляду скарги на дії правоохоронців – поновлення поруше-

них прав та покарання винних. Через явну корумпованість та політизова-

ність правоохоронних і судових органів, їх авторитет у суспільстві пере-

буває на вкрай низькому рівні, і громадяни не вірять у справедливий та 

неупереджений розгляд їхніх скарг;

  потерпілий вважає, що після процесуального закріплення у пись-

мовому вигляді факту визнання своєї вини (підписання протоколу допиту, 

протоколу про адміністративне правопорушення тощо), написання скарги 

на дії правоохоронців, в тому числі й на побиття, є марною справою;

  потерпілий вважає, що представники силової структури наділені по-

вноваженнями застосовувати силу і не розцінює дії правоохоронців саме 

як протиправне насильство. Через правову необізнаність громадян щодо 

визначеної законодавством межі повноважень співробітників міліції та їх 

прав застосовувати фізичну силу й спецзасоби, зазначений чинник досить 

поширений. Дуже часто «розслаблюючі» удари при затриманні за скоєння 

дрібного правопорушення, довготривале утримання у непристосованому 

спецтранспорті, багатогодинне перебування в наручниках під час допиту 

громадяни розцінюють не як незаконне насильство, а як жорстку, але за-

конну форму виконання співробітниками своїх обов’язків;

  потерпілий не бажає писати скарги на застосування до нього на-

сильства через необхідність проходження певних бюрократичних про-

цедур, пов’язаних із ними тяганину та необхідність значних витрат часу. 

Як правило, особливі труднощі в потерпілого виникають при спробі за-

фіксувати факт завдавання тілесних ушкоджень у судово-експертних ме-

дичних установах, які часто відмовляють у проведенні відповідного обсте-

ження у порядку особистого звернення потерпілого і вимагають від нього 

обов’язкового надання офіційного направлення органів прокуратури;

  потерпілий розуміє трудність із доведенням вини правоохоронців. 

Протизаконне насильство, як правило, застосовується до громадян в умо-

вах неочевидності – у службових кабінетах та приміщеннях райвідділів, до 
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яких обмежений доступ сторонніх цивільних осіб. Свідками жорстокості з 

боку міліціонерів є тільки їхні колеги, які, через почуття професійної корпо-

ративності, свідчити на користь потерпілого не бажають. Розуміючи, що за 

таких умов довести вину правоохоронців практично неможливо, громадяни 

не звертаються із скаргами на їх незаконні дії. У разі, коли особа перебуває 

у міліцейських місцях несвободи (ізолятори тимчасового тримання, кімнати 

для затриманих і доставлених), вона має право звернутися із письмовою 

скаргою на жорстоке поводження з нею до багатьох посадових осіб – від ке-

рівника райвідділу міліції до Уповноваженого ВРУ з прав людини. Проте такі 

випадки поодинокі, оскільки потерпілий усвідомлює, що написання скарги, 

вірогідно, призведе до ворожого ставлення з боку персоналу цієї спецуста-

нови, а отже, до погіршення умов та режиму його утримування;

  потерпілий не може ідентифікувати особу правоохоронця, який 

учинив стосовно нього акт насильства. Передусім зазначений факт уне-

можливлює звернення зі скаргою для осіб, які постраждали від надмір-

ного застосування міліцією сили під час розв’язання конфліктних ситуацій 

у місцях масового перебування людей (мітинги і демонстрації, футбольні 

матчі, концерти тощо). Спеціальні підрозділи міліції України при припи-

ненні порушень громадського порядку не дотримуються принципу вибір-

ковості й однаково агресивно застосовують фізичну силу та спеціальні 

засоби як до порушників, так і до громадян, які перебувають поруч. При 

цьому в бійців міліцейських спецпідрозділів на форменому одязі відсутні 

ідентифікатори їхньої особи (нашивки, шеврони, жетони тощо), обличчя 

приховані під масками або захисними шоломами, що унеможливлює про-

ведення їхнього впізнання. Враховуючи загострення політичної ситуації в 

Україні та пов’язане з цим різке зростання чисельності масових акцій про-

тесту в країні, необґрунтоване застосування насильства до протестуючих 

набуло значних масштабів, але відповідні скарги від потерпілих з цього 

приводу майже відсутні. У свою чергу, МВС дуже часто взагалі не вважає 

необґрунтоване застосування міліціонерами силового варіанту припинен-

ня акції протесту незаконним насильством.

«Ліквідація наметового містечка у Черкасах: як це було» 

(веб-сайт Асоціації УМДПЛ)

«6 липня розігнали учасників мирної акції протесту проти «мов-

ного закону» та ліквідували споруджене ними наметове містечко з 

кількох маленьких наметів, установлених у кутку Соборної площі.
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Провінційні Черкаси ніколи не були центром опору владі, а тому 

молоді активісти опозиційних політичних сил у кількості 10-15 чоло-

вік нагадували не «потужну хвилю народного гніву», а скоріше клуб за 

інтересами – співання українських пісень, жваві дискусії щодо мовного 

закону та загальної політичної ситуації в країні, до яких міг долучити-

ся будь-який перехожий.

Жодних агресивних дій стосовно оточуючих, ніяких балончиків 

з газом, металевих прутів, прихованих масками облич, намірів уві-

рватися до адміністративних споруд. Не було навіть барабанів або 

гучномовців, якими зазвичай активісти намагаються привернути 

увагу до своєї вуличної акції. Всім було зрозуміло – люди на площі для 

влади не представляли жодної небезпеки, як і не створювали незруч-

ностей місцевим жителям.

Незважаючи на це, у когось із міліцейських керівників чи перших 

осіб адміністрації не витримали нерви. Акція незгоди міліцією не при-

пинялася, а ліквідовувалася, і це було видно одразу. Кількарядова лава 

міліціонерів, не вагаючись, просто знесла наметове містечко та лю-

дей, які перебували поряд, а потім, розділивши учасників акції навпіл, 

висмикнула з їх нечисленних рядів активістів. Останніх, незважаючи 

на обурення перехожих, кидали обличчям на асфальт, брали в наруч-

ники та поспіхом вантажили в автомобілі (один із затриманих вказав, 

що його «пакували» в багажник), після чого миттєво відвозили до Со-

снівського райвідділу міліції в місті Черкаси.

Дії міліціонерів були відверто неадекватними щодо ситуації на 

площі. Проти незначної кількості учасників мирної, навіть показово 

мирної акції, правоохоронці застосували жорсткий, силовий варіант 

роботи з натовпом. Так зазвичай діють проти агресивних та ради-

кально налаштованих футбольних ультрас.

Унаслідок «спецоперації» черкаських правоохоронців, один за-

хисник української мови отримав серйозну травму – перелом руки.

Проте безпосередньо на місці події домогтися від міліцейських 

керівників, які командували цією спецоперацією, пояснень щодо при-

чин жорстокого ставлення до протестувальників, було неможливо –

міліціонери лише затуляли рукою об’єктив, вимагали припинити зні-

мання і навіть погрожували журналістам».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1341813839

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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Таким чином можна стверджувати, що через зазначені вище факти 

переважна більшість випадків міліцейської жорстокості та незаконних на-

сильницьких дій стосовно громадян не фіксується статистикою Міністерства 

внутрішніх справ. Проте, ці випадки, безумовно, знаходять своє відобра-

ження в результатах соціальних досліджень, оскільки довіра громадян до 

соціологів значно вища, ніж до представників правоохоронних структур.

Другою причиною існування в Україні проблеми незаконного на-

сильства в органах внутрішніх справ є те, що відповідні служби МВС 

України, на які покладено завдання із забезпечення законності в міліції 

(служба внутрішньої безпеки та інспекція з особового складу), у питаннях 

протидії правоохоронній жорстокості працюють вкрай пасивно й неефек-

тивно і не можуть забезпечити головного – невідворотності покарання 

співробітників, які вчинили насильство щодо цивільної особи.

Серед багатьох чинників, що обумовлюють подібну «пробуксовку» 

відомчого механізму стосовно запобігання жорстокому поводженню в 

МВС, можна виділити такі:

  відомчі органи МВС із забезпечення законності в міліцейському се-

редовищі недостатньо орієнтовані на здійснення цілеспрямованої й пла-

номірної роботи для припинення незаконного насильства в міліції. Так, го-

ловним завданням підрозділів внутрішньої безпеки є не захист громадян 

від порушень їхніх прав, а передусім захист системи МВС як такої від іржі 

корупції – виявлення фактів зловживань міліцейських посадовців в еконо-

мічній сфері, недопущення зрощування правоохоронців із кримінальним 

світом, унеможливлення чинення тиску на органи дізнання та слідства тощо. 

Іншим основним пріоритетом внутрішньої безпеки є забезпечення фізич-

ного захисту співробітників міліції та членів їхніх родин від злочинних по-

сягань. Для виконання саме цих завдань служба створювалась, і саме такі 

пріоритети в її роботі закріплені відповідними нормативними актами. Для 

служби внутрішньої безпеки забезпечення дотримання прав громадян, у 

тому числі здійснення заходів щодо викоренення міліцейської жорстокості, 

є не пріоритетом службової діяльності, а, скоріше, супутнім «громадським 

навантаженням». У свою чергу інспекція з особового складу, за своєю суттю, 

є підрозділом кадрового апарату з розгляду письмових скарг на дії персо-

налу міліції, які не мають ознак кримінального правопорушення. Утім, не-

зважаючи на те, що інспекцію з особового складу за ніяких умов не можна 

використовувати як орган розслідування, саме їй доручаються, в тому числі 
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й прокуратурою, попередній розгляд повідомлень про специфічні злочини –

вчинення правоохоронцями незаконного насильства стосовно громадян. Та-

ким чином, в Україні у 2012 році мала місце парадоксальна ситуація: якщо 

громадянин заявляв, що його побила інша цивільна особа, компетентні ор-

гани діяли відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу Укра-

їни – порушували кримінальну справу, у рамках якої проводили необхідні 

слідчі дії. Але якщо потерпілий, звертаючись до прокуратури, стверджував, 

що він був побитий співробітниками міліції, то замість невідкладного пору-

шення кримінальної справи, його заява не тільки направлялася для прове-

дення службової перевірки в те саме відомство, від представників якого він 

постраждав, а й розглядалася органом, який не має повноважень діяти в 

рамках кримінально-процесуального кодексу;

  фактор «професійної солідарності», адже співробітники підрозділів 

інспекції з особового складу та внутрішньої безпеки також є працівниками 

міліції. Персонал цих контролюючих служб не підготовлюється до виконан-

ня своїх специфічних завдань в окремих профільних навчальних закладах, 

а набирається з числа працівників тих самих райвідділів і служб, за якими у 

подальшому здійснює контроль. І річ навіть не в тім, що співробітник інспек-

ції з особового складу та міліціонер, який вчинив акт незаконного насиль-

ства стосовно затриманого, можуть бути знайомі особисто й підтримувати 

дружні стосунки – сама їх належність до одного відомства є тим головним 

чинником, який викликає різний рівень довіри та несиметричне ставлен-

ня міліцейських органів контролю до колег-правоохоронців і до громадян. 

При розв’язанні будь-яких форм конфлікту інтересів між представником 

МВС та суспільства, співробітник інспекції з особового складу або внутріш-

ньої безпеки дуже часто приймає саме сторону МВС тільки через те, що сам 

є працівником цього міністерства. Зазначене психологічно спонукає його 

до спроби, можливо, певною мірою і підсвідомої, мінімізувати ступінь вини 

правоохоронця, оскільки йому більш зрозуміла та сприйнятлива саме мо-

тивація й аргументи міліціонера. Під вплив корпоративної солідарності по-

падають не тільки співробітники інспекції з особового складу або служби 

внутрішньої безпеки – це загальна проблема ставлення персоналу органів 

внутрішніх справ до отриманої від громадян інформації про незаконні дії 

представників міліцейського середовища, проблема, притаманна будь-якій 

структурі, яка вже тривалий час замкнута виключно на реалізації своїх влас-

них відомчих інтересів. Спостерігалися випадки, коли працівники чергових 

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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частин відмовляли громадянам у реєстрації їхніх скарг на побиття міліціо-

нером або у видачі направлення до медичних установ для проведення екс-

пертизи щодо тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Слідчі не звертають 

уваги на твердження обвинувачених про те, що зізнання у скоєнні злочину 

з них «вибивалося» через катування, при відбиранні письмових пояснень 

у потерпілих формулювання «міліціонер мене вдарив» підміняється ней-

тральним «відштовхнув», поширена практика написання «заднім числом» 

рапортів про законність застосування наручників або відбирання пояснень, 

які оправдовують співробітника міліції, від неіснуючих свідків події тощо;

  некомпетентність співробітників інспекції з особового складу та вну-

трішньої безпеки у нормах міжнародного права. Представники вказаних 

органів міліцейського контролю керуються, як правило, відомчими норма-

тивними актами, а факти ігнорування правоохоронцями вимог Конституції 

України з її нормами прямої дії та положень міжнародних правових доку-

ментів, які гарантують громадянам захист від міліцейського насильства, 

не розцінюються як підстави для притягнення винних до відповідальності. 

Службова підготовка персоналу інспекції з особового складу та служби 

внутрішньої безпеки здійснюється із врахуванням визначених для служб 

стратегічних завдань, серед яких забезпечення прав громадян не займає 

пріоритетне місце, внаслідок чого співробітники, на яких покладається 

здійснення окремих функцій з контролю за дотриманням прав людини у 

міліції, просто не мають необхідних для цього знань та практичних нави-

чок застосування відповідних норм міжнародних актів, незважаючи на їх 

ратифікацію Україною. Така проблема не є виключно проблемою інспекції 

з особового складу чи служби внутрішньої безпеки – система професійної 

підготовки працівників міліції завжди оминала або не акцентувала увагу 

особового складу на нормах, які захищають права і свободи людини, навіть 

у тих випадках, коли ці норми виписані у відомчих актах МВС.

Сприятливим підґрунтям для існування незаконного насильства в 

органах внутрішніх справ стала хибна позиція МВС щодо шляхів протидії 

цьому негативному явищу, внаслідок чого керівники низових підрозді-

лів міліції особисто не зацікавлені у виявленні й припиненні фактів жор-

стокого ставлення до громадян з боку підпорядкованого персоналу.

Дисциплінарний статуту органів внутрішніх справ встановлює пер-

сональну відповідальність керівника за стан дисципліни у ввіреному йому 

підрозділі та дотримання законності його персоналом. Дотримання прав 
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людини співробітником міліції є складовою поняття службової дисципліни 

і, таким чином, кожен начальник безпосередньо відповідає за дотриман-

ня прав громадян підпорядкованим особовим складом. Керівники підроз-

ділів міліції наділені повноваженнями проводити службові розслідування 

за фактами порушення підлеглими прав громадян, мають право відсторо-

нювати співробітників-порушників від виконання службових обов’язків, 

притягувати їх до дисциплінарної відповідальності, в окремих випадках 

аж до звільнення з органів внутрішніх справ. Здавалося би, – маючи ви-

значені Статутом завдання і вагомі важелі для їх виконання, – начальники 

райвідділів мають усі можливості для зупинення валу насильства у підпо-

рядкованих підрозділах. Проте для міліцейського керівника будь-якого 

рівня управлінська функція щодо забезпечення законності на практиці 

вступає у пряме протиріччя з іншою управлінською функцією – необхід-

ністю досягнення високих показників у роботі щодо протидії злочиннос-

ті і, передусім, забезпечення належного відсотка розкриття злочинів. На 

жаль, в Україні процедура такого розкриття дуже часто безпосередньо 

пов’язана із застосуванням насильства. Начальник міліцейського під-

розділу практично щодня постає перед вибором: або забезпечення не-

ухильного дотримання прав громадян підлеглими, або отримання ними 

показників у розкритті злочинів. І, як правило, вибір робиться на користь 

останнього, оскільки саме досягнуті райвідділом показники в боротьбі із 

злочинністю є критерієм оцінки професіоналізму його керівника, що без-

посередньо пов’язано з кар’єрним зростанням, а отже, і з рівнем особис-

того добробуту останнього.

«Співробітники міліції дев’ять годин катували невинного» 

(Інформаційно-аналітичний портал job-sbu.org)

«У Дружківському міськвідділі міліції (Донецька область) шість 

міліціонерів побили 32-річного Родіона Тимченка, батька двох дітей, 

вимагаючи, щоби він зізнався у злочині, якого не скоював. Про це по-

відомляють місцеві ЗМІ.

27 березня Родіона Тимченка викликав слідчий, який вів справу по 

шахрайському заволодінню грошима молодої людини одним із жителів 

Дружківки. Як розповів Родіон, його завели в одну з кімнат криміналь-

ного розшуку, де знаходилися 4 людини і, насамперед, забрали мобіль-

ний телефон. Один з оперативних працівників, обернувшись спиною, 

почав звіряти номери у телефоні зі своїми записами. Він назвав декіль-
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ка прізвищ людей, з якими пан Тимченко працював. Від співробітників 

міліції він дізнався, що оперативники підозрюють його у викраденні 

радіаторів опалювання і телевізора.

Коли Родіон проінформував, що йому нічого не відомо про кра-

діжку, його з розмаху ударили кулаком у груди, другий удар був по пе-

чінці. Коли чоловік упав і почав просити: «Не бийте в печінку — вона 

хвора!», – один із співробітників міліції наступив йому на руку і почав 

бити в область правого підребер’я. «Я тобі не тільки печінку порву!» –

кричав він. Інший почав стрибати на його голову, намагаючись удари-

ти п’ятою, після чого Радіон почав непритомніти.

Зі слів Тимченка, його били 6 чоловік — усіх він може показати 

в обличчя. Один із них почав монотонно бити кулаком по голові, інші 

били палицями. «Я долічив до двадцяти разів, а потім в голові поплив-

ло і я збився з рахунку», — розповідає Радіон.

Під час допиту до кімнати зайшов офіцер у формі і при зброї 

(ймовірно, заступник начальника кримінального розшуку), який сказав: 

«Ну, що, рідний, зізнавайся — ми тебе живим звідси не випустимо».

Тимченко зрозумів, що він може не вийти звідти живим, а тому 

погодився підписати все, що від нього вимагали».

http://job-sbu.org/na-donbasse-sotrudniki-militsii-devyat-chasov-pyitali-nevi-

novnogo.html

«У Львові міліціонери били затриманих, щоб отримати зізнання» 

(Інтернет-видання «Львівські новини»)

«Прокурор Львова Андрій Стасів повідомив, що цього року у 

Львові було зафіксовано факт побиття міліціонерами затриманих для 

отримання зізнання у злочинах, яких останні не скоювали. Про це він 

сказав 27 грудня на сесії Львівської міської ради, інформуючи про робо-

ту прокуратури міста у 2012 році. Зараз відповідну кримінальну спра-

ву направлено до суду.

Зі слів прокурора, йдеться про заступника Шевченківського район-

ного відділу міліції та трьох працівників райвідділу. «Керівник дав підле-

глим завдання будь-якими методами отримати зізнання від двох затри-

маних львів’ян у злочинах, які ті не вчиняли», – сказав Андрій Стасів».

http://news.lvivport.com/zhyttja/34844-u-lvov-mlconeri-bili-zatrimanih-shob-

otrimati-zznannya--stasv
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Протягом 2012 року вищі посадові особи Міністерства внутрішніх 

справ неодноразово озвучували для суспільства тезу про кардинальну змі-

ну пріоритетів в оцінюванні діяльності міліції, ефективність роботи якої 

буде визначатися передусім через думку громадськості. Проте, у повсяк-

денному житті ці наміри залишилися не реалізованими – змін у свідомості 

керівників територіальних підрозділів міліції не відбулося, і досягнення 

показників у протидії злочинності, як і раніше, превалює над необхідністю 

дотримуватися прав людини. Саме така позиція керівників формує в мі-

ліцейському колективі впевненість у безкарності за застосування насиль-

ства, ту саму атмосферу вседозволеності, яка призводить до здійснення 

співробітниками міліції все нових і нових порушень.

Слід зазначити, що при повній відсутності в керівників нижчої лан-

ки особистої мотивації до виявлення фактів застосування насильства до 

громадян у підпорядкованому підрозділі, керівництво МВС, у певній мірі, 

навіть стимулює їх до приховування таких фактів. У правоохоронних орга-

нах принципове ставлення до підлеглого з боку керівника може негативно 

вплинути на кар’єру останнього, оскільки, з одного боку, керівник повинен 

виявляти факти порушення прав громадян у своєму підрозділі, з іншого – 

саме до нього будуть вжиті «найсуворіші заходи впливу» в разі вчинення 

його підлеглим такого порушення. На цьому наголошує Наказ МВС України 

від 26.03.2010 року №90 «Про стан дисципліни й законності в діяльності 

органів і підрозділів внутрішніх справ та заходи щодо його покращення» 

та багато інших міліцейських нормативних актів, які встановлюють персо-

нальну відповідальність начальників усіх рівнів за дії підлеглих. Зрозумі-

ло, що в такій ситуації керівники райвідділів та галузевих служб не просто 

невмотивовані у виявлені фактів застосування незаконного насильства в 

підконтрольному підрозділі, а, навпаки, зацікавлені в їх приховуванні від 

оприлюднення та відображення у формах статистичної звітності.

Наступною причиною існування кардинальних розбіжностей в оціню-

ванні масштабів міліцейського насильства соціологами і Міністерством вну-

трішніх справ є недосконалість офіційної статистики МВС з обліку порушень 

прав громадян, яка взагалі не передбачає фіксування окремих специфіч-

них видів незаконного насильства та жорстокого поводження у міліції.

Передусім це стосується обліку випадків жорстокого ставлення до 

громадян під час їх перебування в міліцейських місцях несвободи – ізо-

ляторах тимчасового тримання (ІТТ) та кімнатах для затриманих і достав-
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лених (КЗД). Керівництво Міністерства внутрішніх справ визнає існування 

проблем із належним облаштуванням місць несвободи, обґрунтовуючи 

неможливість невідкладного поліпшення умов утримання громадян в ізо-

ляторах і кімнатах для затриманих недостатнім фінансуванням міліції. В 

свою чергу, відомча міліцейська звітність форми 1-ДПЛ «Про стан до-

тримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ» взагалі 

не передбачає обліку фактів утримування громадян в міліцейських міс-

цях несвободи в неналежних умовах – у переповнених камерах, у при-

міщеннях без окремих ліжок, санвузлів та умивальників, без вентиляції та 

надання гарячої їжі. Враховуючи значну кількість кімнат для затриманих і 

доставлених, які не пристосовані для перебування громадян, та зважаючи 

на те, скільки затриманих у середньому проходить через такі кімнати за 

рік, можна стверджувати – обсяги не зафіксованих обліками МВС пору-

шень прав людини тільки при утримуванні в КЗД величезні.

У МВС подібні порушення не розглядаються як міліцейська жорсто-

кість, і залишаються поза увагою офіційної відомчої статистики. Таке став-

лення до проблеми є вочевидь помилковим, оскільки порушення порядку 

та умов утримування людини у місцях несвободи визнаються міжнарод-

ним правом саме як жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність 

поводження чи покарання.

Слід зазначити, що міліцейська звітність форми 1-ДПЛ «Про стан 

дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ» також 

не передбачає обліку даних і про деякі інші поширені види незаконного 

насильства й жорстокості, які часто вчиняються правоохоронцями, – пору-

шення передбаченого законодавством порядку застосування спецзасобів 

(наручники, гумові палки), залякування та чинення психологічного тиску, 

ненадання затриманому їжі, води або відмова у можливості скористатися 

туалетом, примушування затриманого до перебування в незручній позі чи 

виконання фізичних вправ тощо. Міліціонери, в тому числі й посадовці 

вищого рівня, помилково вважають насильством виключно факти жорсто-

кого побиття чи застосування тортур із тілесними ушкодженнями.

Таким чином є очевидним – переважна більшість випадків неви-

правданого насильства та жорстокого поводження з громадянами у пра-

воохоронних органах з тих чи інших причин не фіксується, а в окремих 

випадках і не може бути зафіксована у формах відповідних міліцейських 

звітів, цифри яких є лише «верхівкою айсберга». Посилання перших осіб 
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МВС на подібну офіційну статистику при оцінюванні рівня поширеності в 

Україні випадків застосування правоохоронцями незаконного насильства, 

є, як мінімум, не виваженим і не професійним.

Проте ще більш некоректними стосовно суспільства є спроби по-

садових осіб правоохоронних структур оцінювати обсяги незаконного 

насильства у міліції з посиланням на офіційну статистику щодо кількості 

кримінальних справ, порушених стосовно правоохоронців.

У 2012 році 97% від загальної кількості всіх звернень громадян 

про жорстоке ставлення до них у міліції, визнані органами прокура-

тури такими, що не знайшли свого підтвердження, а іншими слова-

ми – неправдивими і не вартими порушення кримінальної справи. Вже 

традиційно посадові особи МВС та прокуратури заявляють, що більшість 

скарг на незаконне насильство у правоохоронних органах є нічим іншим, 

як спробою злочинців уникнути справедливого покарання за вчинене по-

рушення закону. Подібна відверто жахлива та ганебна для країни статисти-

ка вказує на безумовну неспроможність та небажання держави захистити 

своїх громадян від міліцейського свавілля.

«На 36 скарг про катування в міліції припадає одна порушена криміналь-

на справа» (веб-сайт УкрІнформ)

«На кожні 36 звернень громадян про катування в міліції припадає 

одна порушена кримінальна справа проти правоохоронців, які в ході досу-

дового слідства застосували насильство для отримання доказів». Такі дані 

навів у виступі на “круглому столі” на тему «Незворотність покарань у 

контексті нового КПК» представник Генпрокуратури Павло Павлюк.

“Загалом до органів прокуратури з початку року надійшло 3607 

звернень (про катування в міліції. – Авт.). З них у приблизно у 100 випадках 

порушено кримінальні справи, у 3,5 тис. відмовлено”, – сказав П.Павлюк.

Він також поінформував, що органи прокуратури цього року напра-

вили до суду 36 кримінальних справ, пов’язаних із застосуванням насиль-

ства до громадян співробітниками органів внутрішніх справ, стосовно 75 

осіб. З них 23 колишніх співробітники МВС перебувають під вартою».

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/na_36_skarg_pro_katuvannya_v_militsiii_

pripadae__odna_porushena_kriminalna_sprava_1762232

Головною причиною вочевидь існуючого безсилля правоохоронної 

та судової системи України забезпечити невідворотність покарання для 

працівників органів внутрішніх справ за жорстоке ставлення до громадян 
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є ігнорування принципу презумпції винуватості держави. Україна ратифі-

кувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод ще 

у 1997 році, проте й досі положення цього значимого акта в нашій країні 

виконуються лише формально. Міжнародним правом встановлено, що 

держава, у тому числі й такий державний орган, як міліція, несе повну 

відповідальність за життя й здоров’я будь-якої особи, яка була затримана, 

взята під варту, заарештована чи просто доставлена до органу внутрішніх 

справ. Міліція повинна бути гарантом того, що під час взаємин із грома-

дянами, права останніх на життя, неприпустимість застосування катувань 

та особисту недоторканість не будуть порушуватися, а якщо це станеться, 

такий прикрий інцидент буде неупереджено та своєчасно розслідуваний.

При цьому, під час такого розслідування, саме міліція, як державний 

орган, повинна надати переконливі докази правомірності дій і невинува-

тості своїх співробітників. Проте в Україні, на відміну від європейських 

країн, тягар доведення вини правоохоронця в побитті чи катуванні зазви-

чай покладається на потерпілого – останній мусить доводити правдивість 

свого твердження «міліціонер мене бив», а не правоохоронець спросту-

вати це звинувачення невідпорними доказами. Зрозуміло, що в такому 

разі в сторін заздалегідь нерівні можливості, адже доведення цивільною 

особою вини представника органу влади справа невдячна, оскільки вла-

да використовує проти окремої особи всі наявні ресурси.

Працівник міліції повинен бути притягнутий до кримінальної відпо-

відальності за застосування незаконного насильства, якщо не зможе на-

вести докази своєї непричетності до такого насильства, – саме в цьому 

й полягає презумпція винуватості держави. Наразі, в правоохоронних і 

судових органах вказаний принцип не працює – усі суперечливі факти та 

протиріччя в показах свідків трактуються виключно на користь співробіт-

ників міліції, а непрямі докази вини останніх взагалі не беруться до уваги.

Зрозуміло, що інститути громадянського суспільства та чиновники 

МВС завжди по-різному оцінюють масштаби правоохоронної жорстокості 

в силу кардинально різного розуміння небезпеки проблеми – для суспіль-

ства вона полягає в постійному остраху за життя та здоров’я своїх близь-

ких, для чиновників – у турботі про сумнозвісну «честь мундира». Незва-

жаючи на всі обіцянки керівників міліцейського відомства виправити 

ситуацію, варто залишатися реалістами – самостійно зупинити зростаючу 

хвилю незаконного насильства в міліції вони вже не зможуть. Для цього 
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передусім має змінитися ставлення до витоків проблеми з боку перших 

осіб держави, які наразі уособлюють у собі реальну владу. Проте, протя-

гом 2012 року, можновладці не наважилися оголосити війну міліцейсько-

му свавіллю та запровадити ефективні механізми протидії жорстокості у 

правоохоронних органах. У свою чергу, таке ставлення сприяло загострен-

ню соціальної напруги в суспільстві та фактично спонукало найбільш ак-

тивну частину населення, передусім молодь, вдаватися до все більш ак-

тивних форм протесту, а в окремих випадках відповідати на міліцейську 

жорстокість не менш радикальними вчинками.

У багатьох містах України відбулися акції на підтримку Дмитра та 

Сергія Павличенків, яких, за твердженням останніх, правоохоронці, із за-

стосуванням незаконного насильства, змусили признатися у вбивстві судді 

Зубкова. Активісти, найперше футбольні вболівальники, проводили мар-

ші й мітинги, перекривали автомобільний рух, вивішували банери, про-

тестуючи проти таких дій міліції.

«У Харкові міліція затримала 22 учасників акції на підтримку Павличен-

ків» (Інтернет-видання «NEWSru.ua»)

«У Харкові міліція затримала 22 учасників ходи на підтримку 

Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевчен-

ківського райсуду Києва Сергія Зубкова. Про це йдеться в офіційному 

повідомленні відділу зв’язків із громадськістю МВС Харківській області.

У міліції повідомили, що учасники ходи, яка тривала з 18.30 до 

21.00, пройшли від станції метро “Спортивна” по вулиці Плеханов-

ській до вулиці Раднаркомівська, де знаходиться обласне управління 

міліції. У ході брали участь близько 400 осіб, з боку міліції було майже 

200 правоохоронців.

Близько 20.00 учасники ходи розпочали пікетування ГУМВС у Хар-

ківській області. За версією міліції, коли колона підійшла до Головного 

управління МВС в Харківській області, учасники заходу розташувались 

у сквері Перемоги на протилежному боці від будівлі.

За словами правоохоронців, учасники акції почали кидати в пра-

цівників міліції шматки снігу, петарди, димові шашки, сміття, палили 

фальшфаєри. “При цьому вони використовували також піротехнічні 

засоби, ображали працівників міліції огидними викриками, провокува-

ли на бійку”, – йдеться в повідомленні міліції.

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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“З метою припинення порушень громадського порядку праців-

никами міліції було затримано 22 найактивніших правопорушників”, –

повідомили правоохоронці».

http://www.newsru.ua/ukraine/14dec2012/pavlichenko.html#1

«Акція на підтримку родини Павличенків» (Український ультра-портал)

«Українська вболівальницька спільнота продемонструвала досі 

небачений рівень організації та солідарності. Фанати всіх клубів долу-

чилися до акції на підтримку засуджених Дмитра та Сергія Павличенків, 

батька й сина, яких безпідставно звинувачено у вбивстві судді Зубкова. 

Тисячі вболівальників по всій країні вдягли на стадіон замість тради-

ційних клубних кольорів чорні футболки, багато хто з них початок гри 

зустрів спиною до поля із закладеними за голову руками та відмовився 

від традиційних яскравих банерів. Незважаючи на спротив з боку право-

охоронців та офіційних осіб клубів, на всіх матчах було вивішено тек-

стівки з вимогою звільнити родину Павличенків. Боротьба за їхнє звіль-

нення триває, і ця боротьба вже стала справою всієї України».

http://ultras.org.ua/01319.html

«У Сумах євангельські християни-баптисти в знак протесту проти кату-

вань пікетували райвідділ УМВС» 

(веб-сайт Релігійно-інформаційної служби України)

«Вранці 20 квітня група осіб розгорнула перед будівлею Заріч-

ного ВМ Управління МВС України у Сумській області плакат з написом 

«Тут катують». Організатори акції – представники церкви євангель-

ських християн-баптистів та правозахисна організація “Ліга захис-

ту” – повідомили журналістам, що вони прийшли висловити своє обу-

рення діями міліції.

Серед пікетувальників було подружжя – Олена і Роман Розмаї-

ті, які заявили, що 11 квітня на них напали троє чоловіків, відібрали 

мобільні телефони, і не представившись, доставили до Зарічного від-

ділку міліції.

Як заявляють потерпілі, з 13 до 22 години з них вимагали зі-

знання у крадіжці золота, звинувачували у вживанні наркотичних за-

собів та алкоголю. Все це супроводжувалося, зі слів Олени і Романа, 

брутальною лайкою, погрозами фізичної розправи та ударами ребром 

руки по голові, вухах, колінах, кистях рук, шиї…»

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/scandals/47837/
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«Всеукраїнська акція проти катувань» (Інтернет-видання «Майдан»)

«26 червня в Україні пройшла всеукраїнська акція проти кату-

вань, мета якої: у вигляді (перформанса) театралізованого дійства 

привернути увагу громадськості до збільшення фактів незаконного 

насильства в міліції, в місцях позбавлення волі, а також відсутності 

ефективного розслідування фактів катувань у міліції з боку прокура-

тури. Ініціаторами заходу виступили: Міжнародна Амністія в Україні, 

Українська Гельсінська Спілка з прав людини, Харківська правозахисна 

група, Фундація регіональних ініціатив, Центр інформації про права 

людини».

http://maidanua.org/2012/06/vseukrajinska-aktsiya-proty-katuvan-

26-chervnya-2012-fotoreportazh/

«Правозахисники вийшли на захист чоловіка, з якого в міліції вибивали 

визнання струмом» (Інтернет-видання «Сьогодні.ua»)

«У Маріуполі правоохоронців звинувачують у тому, що серед 

білого дня вони вкрали людину і жорстоко катували її в посадці. Як 

стверджує жертва, — маріупольчанин Олександр Попов, стражі по-

рядку вимагали від нього зізнатися у вбивстві трирічної давності.

«Вранці я відвів дитину в школу і попрямував до батьків, — згадує 

Попов. — На розі мене підрізала іномарка, потім збили з ніг, накинули 

светр на голову, наділи наручники й посадили в автомобіль, де забра-

ли телефон. Усе відбулося буквально за лічені секунди. На моє питання 

в машині «Хто ви такі?» — мені тільки відповіли, що міліція, при цьому 

навіть ніхто не представився».

За словами жертви, його вивезли в посадку, де облили водою і 

почали пропускати через нього струм. «Мені тільки говорили — при-

знавайся, а в чому — незрозуміло. Вже ввечері перевезли у відділ, де я 

дізнався, що три роки тому в селищі Сартана відбулося вбивство, і я 

повинен признатися в його скоєнні».

У злочині Олександр Попов так і не зізнався, після чого його від-

пустили з «рекомендацією» не розповідати про події. «У мене почалися 

проблеми з руками — не працювали пальці, тепер доводиться ходити 

по лікарях», — сумує маріупольчанин.

Історія з Поповим стала поштовхом до протестів у місті. Вчора 

під стінами міськради правозахисники оголосили безстрокову акцію 

проти беззаконня в правоохоронних органах і у владі».

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Pravozashchitniki-vyshli-na-zashchi-

tu-muzhchiny-iz-kotorogo-v-milicii-vybivali-priznanie-tokom.html

Про системність застосування до громадян протиправного насиль-

ства у правоохоронних органах наочно свідчить практика Європейсько-

го суду з прав людини проти України за статтею 3 ЄКПЛ. Винесені судо-

ві рішення є ще одним індикатором неспроможності української влади 

захистити від свавілля міліції громадян, які, втративши надію відновити 

свої права за допомогою національних механізмів, звертаються до між-

народних інституцій захисту прав людини і часто подібні звернення задо-

вольняються. Подібний стан справ не тільки погіршує імідж України в очах 

європейської спільноти, а й покладає на державу додатковий фінансовий 

тягар, пов’язаний із необхідністю сплачувати значні кошти згідно з рішен-

нями Європейського суду.

«У Харкові за рішенням Європейського суду працівника міліції покара-

ють за злочин, скоєний у 1999 р.» (Інтернет-видання «МАІР»)

«Прокуратурою Дзержинського району Харкова у 1999 році було 

порушено кримінальну справу за фактом спричинення тілесних ушко-

джень гр. Савіну В.Ю. Під час досудового слідства було зібрано докази 

про причетність до скоєння вказаного злочину працівника міліції К.

У січні 2009 року останньому було пред’явлено обвинувачення у 

скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення 

влади або службових повноважень).

2 березня 2010 року під час розгляду справи в суді вину працівника 

міліції у скоєнні вищевказаного злочину було доведено, але постановою 

суду його було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з закін-

ченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На вказану постанову працівником міліції було подано апеляцій-

ну скаргу, яка судом була розглянута та рішення суду першої інстанції 

залишено без змін. Даний факт працівником міліції був прихований, і 

лише після винесення рішення Європейським судом у справі Савіна В.Ю. 

цей факт став відомий.

На теперішній час призначено службове розслідування, за ре-

зультатами якого працівника міліції буде звільнено з ОВС за дискре-

дитацію звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ. Про це повідомив ВЗГ ГУМВС України в Харківській області».

http://mair.in.ua/news/show/id/17412
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«Український суд визнав міліціонерів убивцями лише після прочуханки 

зі Страсбурга» (веб-сайт телеканалу «1 плюс 1»)

«Сім років в’язниці дав Бобринецький районний суд двом міліці-

онерам, яких звинувачують у смерті затриманого. Цього вердикту 

рідні вбитого чекали 10 років, адже українське правосуддя довго не 

бачило в діях правоохоронців жодного порушення.

Смерть людини у райвідділку міліції судді 10 років не вважали 

злочином. Кожен із судів відповів потерпілим відмовою.

“Якби не було рішення Європейського суду, в якому констатова-

но порушення конвенції в цій справі, ні про жоден вирок не могло про-

сто бути мови. Тому я давно дивлюся на нашу правову систему, як на 

вимушену необхідність, котру просто потрібно переступити та йти 

далі”, – пояснив юрист Ігор Пагасій.

Суд Бобринецького району Кіровоградщини таки засудив двох 

міліціонерів до 7 років в’язниці, попри цей вирок, затримані досі на 

волі. Вони чекають на засідання апеляційного суду.

Натомість рідні вбитого вироком задоволені. Адже їм нарешті 

вдалося довести, що в злочину немає строку давності і винних таки 

можна притягнути до відповідальності. Нехай навіть і лише після рі-

шення Європейського суду».

http://www.umdpl.info./index.php?id=1359700615

«Дороге беззаконня» (веб-сайт Харківської правозахисної групи)

«Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 15 січня 2013 року 

зобов’язав владу України виплатити близько 500 тис. євро за п’ятьма 

пред’явленими до України позовами, повідомляють в ЄСПЛ.

Позивачами по одному із справ виступали 17 ув’язнених в’язниці 

міста Ізяслава, які звинувачували українські власті в тортурах і різних 

порушеннях прав людини в період їх тримання під вартою. За даним 

позовом ЄСПЛ зобов’язав українську сторону виплатити кожному з 

ув’язнених у якості компенсації по 25 тис. євро, а також 10 тис. євро 

одному з них у якості компенсації судових витрат.

Ще в одній із розглянутих судом справі українець Костянтин 

Сизарєв звернувся зі скаргою про неналежні умови свого утримання 

в ізоляторі тимчасового утримання міста Євпаторії, а також щодо 

відсутності справедливого розслідування інциденту за участю його 

співкамерника, коли він був побитий охоронцями виправної установи і 
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згодом був позбавлений належного медичного догляду».

http://khpg.org/index.php?id=1358430586

«За муки заплатить держава» (газета «Експрес», №69)

«Перемогу в Європейському суді з прав людини здобув 65-річний 

харків’янин, доцент авіаційного інституту Сергій Куліш. Україна має ком-

пенсувати йому 30 тисяч євро моральної шкоди, 3,5 тисячі судових ви-

трат і 17 євро матеріальних збитків за жорстоке поводження у міліції.

Це сталося ще в грудні 2004 року. Тоді працівники міліції у ци-

вільному одязі затримали Сергія Куліша за підозрою у шахрайстві та 

хабарництві. Чоловік пояснював, що ні в чому не винен, але ніхто не 

слухав. Так звані правоохоронці почали бити затриманого — по голові 

та обличчю, а також ногами по нирках, при тому, що на його руках 

були наручники. У подальшому затягли в автомобіль і повезли до рай-

відділу. Вже в машині один із міліціонерів натягнув на голову Кулішу 

чохол із сидіння і сів зверху. Чоловік знепритомнів.

У райвідділі, коли затриманий прийшов до тями, з нього й далі 

знущалися, вибиваючи свідчення. Після п’яти годин жорстокого допиту 

його відпустили.Наступного дня потерпілий зняв побої. У нього були за-

фіксовані тілесні ушкодження середньої тяжкості, а саме — численні 

забої голови і тіла. Зі скаргами пан Куліш звернувся до правоохоронців.

У відповідях на ці скарги чоловікові в міліції говорили, що він сам 

падав на землю і вдарявся головою об асфальт. Тоді Сергій Куліш звер-

нувся до прокуратури, однак і там справу затягували. Врешті, вину-

ватців так і не покарали. Коли пан Куліш пройшов усі судові інстанції 

в Україні й не домігся справедливості, він звернувся до Європейського 

суду з прав людини».

http://www.volfoto.inf.ua/pagesi/istomist/statti/2012rik/dm120628/t120701/

zamuky.htm

«Україна зіткнулася із жорстоким поводженням» 

(Інтернет-видання «Комерсант-Україна»)

«Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 

рекордну компенсацію у розмірі 154 тис. євро жителеві Івано-Франків-

ської області Богдану Савіцькому.

У серпні 1998 року Богдан Савіцький, за його словами, був побитий 

нарядом патрульно-постової служби Городенківського райвідділу мілі-

ції Івано-Франківської області. «Після роботи зайшов з друзями в бар, 
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а потім виявив, що в мене пропав велосипед, – згадує пан Савіцький. – 

Поблизу опинилася автозаправна станція. Я пішов туди, і у мене виник 

конфлікт з оператором АЗС, який не дозволив мені подзвонити додому 

по службовому телефону, а замість цього викликав міліцію». Прибу-

лі на місце міліціонери, як стверджує пан Савіцький, побили його —

лікарі діагностували у нього переломи двох хребців. Потерпілий на-

писав заяву в прокуратуру, проте в порушенні кримінальної справи 

щодо співробітників міліції йому було відмовлено. Численні звернення 

до Генпрокуратури так само ні до чого не привели. Тоді, за порадою 

правозахисника, він звернувся до ЕСПЛ.

“Співробітники міліції, винні в побитті Богдана Савіцького, до 

цих пір не покарані, і виправити це вже неможливо: пройшов десяти-

річний термін давності для порушення кримінальної справи, – повідо-

мив правозахисник Роман Котик».

http://www.kommersant.ua/doc-rss/1988733

У контексті створення Україною у 2012 році законодавчих механіз-

мів із запобігання насильству в органах внутрішніх справ доцільно відмі-

тити два позитивних зрушення: по-перше, активну роботу Уповноваженого 

Верховної ради України з прав людини щодо запровадження функціону-

вання в країні національного превентивного механізму, по-друге, введен-

ня в дію нового Кримінального процесуального кодексу України.

4 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до За-

кону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 

положеннями якого не тільки покладено функції національного превентив-

ного механізму на Уповноваженого з прав людини, а й передбачене залучен-

ня представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців до 

регулярних відвідувань місць несвободи, в тому числі й тих, що перебувають 

у підпорядкуванні МВС. Саме участь громадськості у проведенні подібних ві-

зитів, які здійснюються без обмеження їх кількості та попереднього повідо-

млення про час і мету відвідування, а також можливість вільного спілкування 

із затриманими щодо умов їх тримання та поводження з ними в місцях не-

свободи мають стати одними із засобів контролю суспільства за дотриманням 

державою принципів Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюд-

ських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Зменшенню масштабів застосування до громадян катувань у міліції 

має сприяти і новий Кримінальний процесуальний кодекс України, окремі 

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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положення якого, на думку експертів, роблять нераціональним «вибиття 

явки з повинною» міліціонерами.

Наскільки виправданими будуть сподівання суспільства щодо по-

кращення загального стану із дотриманням прав громадян в органах вну-

трішніх справ після запровадження цих нових і, без сумніву, більш про-

гресивних норм до законодавства, покаже час, проте очікувати на швидкі 

серйозні й кардинальні зміни в ситуації, вірогідно, не варто.

Слід розуміти, що національний превентивний механізм передусім 

є інструментом зменшення рівня протиправного насильства саме в місцях 

несвободи, в свою чергу громадяни потерпають від жорстокості право-

охоронців не тільки в ізоляторах тимчасового тримання чи кімнатах для 

затриманих та доставлених. Діапазон форм міліцейського насильства над-

звичайно широкий – неправомірне застосування сили співробітниками 

спецпідрозділів під час акцій протесту, побиття громадян працівниками 

патрульної служби чи ДАІ безпосередньо на вулиці, знущання над достав-

леними до пунктів дільничних інспекторів міліції. Подібне різноманіття, 

в силу багатьох причин, не може бути охоплене засобами національного 

превентивного механізму з недопущення катувань.

З тих же мотивів є очевидним перебільшенням і неодноразово 

озвучена у засобах масової інформації теза про те, що завдяки ново-

му Кримінальному процесуальному кодексу українське суспільство 

отримало ефективний інструмент права, що унеможливлює існування 

протиправного насильства в органах внутрішніх справ. Крім того, буде 

помилкою вважати, що із запровадженням норм Кодексу, співробітники 

міліції повністю втрачають мотивацію до застосування насильства. Мож-

ливо, це зменшить сегмент чинення насильницьких дій з метою «виби-

вання» зізнання у скоєнні кримінальних правопорушень, проте тортури і 

знущання використовуються правоохоронцями не тільки для отримання 

«явки з повинною», а й з метою примусити підозрюваного до видачі ре-

чових доказів чи заборонених до обігу предметів, надати інформацію 

щодо свого оточення, взяти участь у процедурах кримінального прова-

дження у якості «свого» понятого тощо. До того ж побиття використову-

ється міліціонерами не тільки у службових цілях для розкриття злочину 

чи припинення правопорушення – все частіше насильство застосовуєть-

ся правоохоронцями виключно з метою власного збагачення, коли за 

допомогою катувань людину спочатку примушують зізнатися у вчиненні 
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правопорушення, після чого пропонують «відкупитися від тюрми», обі-

цяючи за грошову винагороду не притягувати до відповідальності.

Висновки

На даний час немає підстав говорити навіть про незначні успіхи 

Міністерства внутрішніх справ у вирішенні проблеми незаконного на-

сильства, тортур та жорстокого поводження з громадянами в українській 

міліції. У 2012 році головні зусилля правоохоронних органів були зосе-

реджені на виконанні завдань щодо боротьби із злочинністю та забез-

печенні громадського порядку під час проведення в країні ЄВРО-2012 та 

парламентських виборів. Питання дотримання прав і свобод людини при 

виконанні цих завдань МВС уже традиційно відсунуло на периферію своїх 

пріоритетів.

Вищі посадові особи міліції, які і раніше, продовжують замовчувати 

проблему й заперечують очевидну для суспільства поширеність насиль-

ства та жорстокості у правоохоронних органах.

В існуванні міліцейського свавілля в Україні винувате не тільки 

МВС – правоохоронці порушують закон тільки тоді, коли їм дозволяють 

це робити. Саме пасивність прокуратури та байдужість судової системи 

встановила ту межу міліцейської жорстокості, яку українське суспільство 

має у теперішній час. Доки одні будуть закривати очі на права людини за-

для показників у службовій діяльності, другі ухилятися від належного роз-

слідування випадків порушень прав громадян, а треті судити на користь 

перших і других – у міліції існуватимуть катування й побиття.

Будь-які, навіть найпрогресивніші, зміни в законодавстві не призве-

дуть до кардинального покращення ситуації – такі зміни мають супрово-

джуватися змінами у свідомості правоохоронців. Державі потрібно кар-

динально змінити стратегію щодо забезпечення дотримання законності в 

діяльності правоохоронних органів, які апріорі не здатні самостійно вирі-

шити головне завдання – гарантувати невідворотність покарання кожно-

го правоохоронця, який вдався до незаконного насильства щодо цивіль-

ної особи. Кожен громадянин, у тому числі і той, який вступив у конфлікт 

із законом, кожен співробітник міліції і кожен його керівник має знати –

факт вчинення такого насильства обов’язково об’єктивно розслідують, по-

рушені права людини відновлять, а винного встановлять і покарають.

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження
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Оптимальна система контролю за законністю діяльності право-

охоронних органів має бути побудована не за принципом пріоритетного 

врахування інтересів міліції, а діяти, в першу чергу, на користь цивільно-

го суспільства, що без участі цього самого суспільства неможливо. Саме 

цивільний контроль може привчити міліцію діяти виключно у правовому 

полі, а отже, гарантувати кожному громадянинові його право не постраж-

дати від міліцейського кулака. Проте, закріплений у законодавстві прин-

цип підконтрольності органів влади громадянському суспільству в реаль-

ному житті на міліцію не поширюється і намірам громадськості домогтися 

його практичного запровадження чиниться жорсткий опір на всіх рівнях 

правоохоронної системи. Керівництво Міністерства внутрішніх справ, 

періодично погоджуючись на певні поступки, завжди прагне поставити 

подібні процеси під свій контроль та залишити за собою право впливати 

на дії громадськості й обмежувати її ініціативи. Досвід України свідчить: 

будь-яке проведення змін усередині системі МВС – зростання кількості 

внутрішньовідомчих органів контролю, зміна їх підпорядкування, збіль-

шення персоналу чи розширення повноважень, до суттєвих позитивних 

змін не призведе.

Таким чином, у теперішній час влада України може довести серйоз-

ність своїх намірів реформувати міліцію лише в один спосіб – подолати 

опір міліцейського відомства та запустити механізм повноправної участі 

суспільства в системі контролю за діяльністю правоохоронної системи, 

в тому числі створити незалежний орган, який, не відволікаючись і не 

розмінюючись на виконання інших завдань, забезпечить об’єктивні роз-

слідування фактів порушення прав громадян у міліції, керуючись у своїй 

діяльності нормами й принципами міжнародного права та будуючи свою 

роботу на засадах тісної взаємодії з неурядовими організаціями право-

захисного спрямування.

Розділ 11. Незаконне насильство та жорстоке поводження


