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Експертна група “Поліція під контролем” — створена у 2016 році
платформа правозахисних організацій, що здійснює комплексні
дослідження стану дотримання прав людини в діяльності української поліції. Дослідження дотримання прав людини поліцією
здійснюється як у площині правотворчості, так і правозастосування.
Місія групи — сприяння дотриманню прав людини в діяльності
поліції шляхом дослідження практики роботи поліції та відповідності законодавству в галузі поліцейської діяльності та доведення результатів досліджень до відома
керівництва, надаючи
рекомендації, проводячи круглі столи, розробляючи стратегічні
рекомендації тощо.
Організації-засновники:
- Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в
діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ);
- Центр політико-правових реформ (ЦППР);
- Експертний центр з прав людини (ЕЦПЛ).
Детальніше про групу та результати роботи — police-experts.info.
Всі опубліковані групою видання можна отримати безкоштовно
надіславши запит на електронну адресу — policeexperts@gmail.com.

Видання публікується за підтримки Фундації Інституту відкритого
суспільства (FOSI).
Погляди авторів видання не обов’язково відображають офіційну
позицію Фундації Інституту відкритого суспільства (FOSI).
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Список основних скорочень, які вживаються у виданні:
МВС

Міністерство внутрішніх справ України

НПУ

Національна поліція України

ОВС

органи внутрішніх справ

Омбудсман

Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини

НПМ

Національний превентивний механізм

ГУНП

Головне управління Національної поліції

УЗПЛ

Управління забезпечення прав людини
Національної поліції України

ДВБ

Департамент внутрішньої безпеки

ІТТ

ізолятор тимчасового тримання

КЗД

кімната для затриманих і доставлених

НПА

нормативно-правовий акт

КК України

Кримінальний кодекс України

КПК України

Кримінальний процесуальний кодекс України

ЄРДР

Єдиний реєстр досудових розслідувань

ВСУ

Верховний Суд України

ВССУ

Вищий спеціалізований суд України

ЄКПЛ

Конвенція про захист прав і основоположних свобод
від 04.11.1950 року

ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини

ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі

БДІПЛ ОБСЄ

Бюро з демократичних інститутів та прав людини
Організації

ООН

Організація Об'єднаних Націй

РЄ

Рада Європи

КЗК

Європейський комітет з питань запобігання
катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню
(англ. — CPT)

ЗПТ

замісна підтримувальна терапія

АРТ

антиретровірусна терапія

РКС

робітники комерційного сексу
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ПЕРЕДМОВА
Українська поліція переживає довгу реформу
з перетворення радянської системи органів
внутрішніх справ, спрямованих на захист, в
першу чергу, безпеки держави, на поліцію
європейського зразка, яка має надавати
послуги населенню та дотримуватись прав
людини.
Ми продовжуємо здійснювати щорічний огляд стану дотримання
прав та основоположних свобод людини в діяльності української
поліції протягом року, мета якого полягає у наданні цілісної картини
дотримання того чи іншого права поліцією, а також на підставі
викладеного, розробці рекомендацій органам влади щодо покращення ситуації в цій сфері.
Маємо надію, що керівництво Національної поліції буде звертати
увагу на вказані недоліки в процесі своєї діяльності та враховувати
надані рекомендації при реформуванні найбільшого за чисельністю
в Україні правоохоронного органу.
Висловлюємо щиру подяку всім нашим друзям: волонтерам всеукраїнських кампаній, експертам та науковцям, партнерським організаціям та донорам, завдяки яким стали можливими підготовка та
видання цьогорічного звіту.

Вадим Пивоваров
виконавчий директор Асоціації УМДПЛ
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Розділ І

РЕФОРМА ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ:
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Борис Малишев,
д.ю.н., експерт з прав людини і публічного права,
головний експерт групи “Поліція під контролем”
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Розділ І. Реформа поліції в україні: загальний огляд

Закон України «Про Національну поліцію» (далі — Закон) у
повному обсязі є чинним з листопада 2015 року. Саме він визначає
засади, критерії та напрями однієї із найбільш масштабних і
важливих реформ у царині правоохоронної діяльності у вітчизняній
правовій системі з часів набуття Україною незалежності.
Відтак нормативним стрижнем всіх реформаторських зусиль є як
раз положення нового Закону. Втім, він не є ідеальним і потребує
удосконалення, а також розвитку у підзаконних актах та інших
законах.
Метою даного нарису є детальний огляд основних наявних
проблем нормативного (передусім законодавчого) регулювання
поліцейської діяльності, а також окреслені нами можливі шляхи їх
врегулювання.
1. Сам Закон, який у поспіху ухвалювався парламентом після
необґрунтованого відхилення альтернативного законопроекту від
громадськості і потім не врахував жодної важливої поправки від
незалежних експертів, — вийшов не повністю досконалим з точки
зору європейських стандартів та таких цінностей, як відкритість,
політична незалежність та забезпечення гарантій прав людини у
взаємовідносинах з поліцейськими.
Чималу кількість недоліків Закону було зазначено, зокрема, у
відповідних коментарях Генерального директорату з прав людини
та верховенства права Ради Європи, які були зроблені після набуття
ним чинності.
На виконання даних коментарів у Верховній Раді під номером
4753 від 02.06.2016 року низкою народних депутатів був зареєстрований Проект «Закону про внесення змін до Закону України «Про
Національну поліцію» (щодо виконання рекомендацій, які містяться
у коментарях Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи). З пояснювальної записки до проекту
чітко випливає, що існує достатньо велика кількість проблем у
Законі, які необхідно усунути.
Втім, на жаль, станом на січень 2017 року розгляд у Верховній Раді
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України вказаного законопроекту істотно затягується.
Зокрема, зазначеним проектом пропонуються внести наступні
зміни до Закону України «Про Національну поліцію», які чітко
вказані у відповідному коментарі Генерального директорату:
- у ст. 13, 23 Закону — виключити зі складу поліції органи
досудового розслідування (дублюються повноваження з кримінальною поліцією) та поліцію охорони (виходить за межі
діяльності поліції);
- у ст. 14 Закону — передати повноваження керівнику поліції
затверджувати кошторис (задля підвищення незалежності
керівника поліції);
- у ст. 21 Закону — надати виключні повноваження керівнику
поліції по призначенню першого заступника та заступника
керівника поліції (з метою узгодженості дій керівництва поліції);
- у ст. 26 Закону — виключити можливість ведення бази даних
відносно осіб щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу (з метою захисту прав осіб та не порушення їх
презумпції невинуватості шляхом збору персональної інформації). Окрім того, пропонується запровадити строк зберігання
персональної інформації в базах даних;
- у ст. 31 Закону — додати підставу для перевірки документів
(задля обґрунтованого втручання поліції);
- у ст. 32 Закону — додати обставини законності перевірки
документів особи. Окрім того, пропонується запровадити гарантію дотримання прав особи щодо затримання;
- у ст. 33 Закону — виключити можливість запрошення особи на
опитування до поліцейського приміщення (з метою уникнення
випадків незаконного затримання особи, ведення особи в оману
або здійснення на неї психологічного тиску);
- у ст. 34 Закону — додати гарантію забезпечення прав особи
шляхом обов'язкового здійснення відеофіксації;
- у ст. 37 Закону — гарантувати право особи на інформування
щодо
місцезнаходження. Також пропонується визначити
конкретні строки обмеження пересування особи чи транспортного засобу або утримання вилучених особистих речей (з метою
гарантування прав осіб);
- у ст. 40 Закону — надати особам право доступу до відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (такий матеріал відноситься до
персональних даних);
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- у ст. 43, 46 Закону — виключити можливість застосування

-

-

-

-

-

-

-

-

поліцейських заходів примусу, коли це є невиправданим, а
також деталізувати випадки застосування вогнепальної зброї
(відсутність критерію визначення «невиправданості» та ризик
нанесення ушкоджень особам);
у ст. 45 Закону — гарантувати право особи на життя та стандарти Європейського Союзу щодо використання спеціальних
засобів;
у ст. 47 Закону — запровадити конкурсний підхід до призначення поліцейських (задля забезпечення об'єктивного та прозорого призначення осіб);
у ст. 48, 51, 52, 57 Закону — запровадити добір поліцейських у
відповідності до європейських стандартів — виключно через
конкурси та із залученням громадськості;
у ст. 76, 80 Закону — змінити військові звання поліцейських на
європейські, оскільки на сьогодні вони є квазівійськовими, що
йде врозріз з європейською тенденцією до формування цивільного характеру поліцейської служби;
у ст. 81 Закону — виключити повноваження Президента України
щодо призначення спеціальних звань вищому складу поліції (це
суперечить Конституції України та повноваженням Президента
України);
у ст. 82, 83 Закону — виключити можливість призначення звань
за вислугу років (залишити шлях виключно внаслідок оцінки
кваліфікацією);
у ст. 86 Закону — запровадити механізм контролю за діяльністю
Національної поліції;
у ст. 87 Закону — надати можливість керівнику органу (підрозділу) поліції, щодо якого розглядається питання про прийняття
резолюції недовіри, виступити на засіданні відповідної ради під
час обговорення проекту резолюції недовіри (задля забезпечення об'єктивності та прозорості);
у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону — передбачити передання закладів охорони здоров'я та вищих навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства
внутрішніх справ України, до Міністерства охорони здоров'я
України та Міністерства освіти і науки України.

Незважаючи на те, що вищезазначені коментарі Генерального
директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи були
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зроблені вже досить давно, на них суспільство не отримало жодної
публічної реакції ані від МВС, ані від Кабінету Міністрів. Це викликає
подив, адже згадані коментарі по суті закликають внести до Закону
зміни, які зроблять реформу більш комплексною, а саме: обмежать
свавілля поліцейських, забезпечать більш дієві гарантії громадського контролю за поліцією, обмежать політичний вплив на поліцію, встановлять значно більшу сферу застосування конкурсних
процедур при вирішенні кадрових питань тощо.
Втім, як показує практика, керманичі МВС та Національної поліції
у 2016 році мали зовсім інші пріоритети щодо вдосконалення
законодавства про поліцію. Вони віддавали явну перевагу консервації наявних вад Закону та часто проголошували ініціативи, які по
суті являли собою наступ на права людини під прикриттям гасел
про необхідність надання поліцейським більше прав для охорони
правопорядку. Так, лише широке суспільне обурення зупинило ідею
МВС повернути до законодавства перевірені «міліцейські» інструменти, які надають правоохоронцям можливість чинити на суспільство системний необмежений вплив під девізом «підкоряйся, а
потім оскаржуй!».
2. Найбільшими недоліками Закону слід визнати: 1) відсутність
законодавчих положень щодо обов'язкового проведення конкурсу
на посаду керівника Національної поліції; 2) надмірна залежність у
кадрових та фінансових питаннях керівника Національної поліції
від Міністра внутрішніх справ.
Так, згідно з ч. 2 статті 21 Закону, кандидатуру керівника
Національної поліції призначає Кабінет Міністрів України саме за
поданням Міністра МВС, при цьому Законом не передбачено жодних
обов'язкових конкурсних процедур відбору кандидатів на цю
посаду. Відтак, згідно із Законом, Міністру надається цілком
правомірна можливість кулуарно, без конкурсних процедур лобіювати на посаду керівника Національної поліції будь-яку близьку
йому особу, жодним чином не обґрунтовуючи суспільству підстави і
критерії, які були покладені в основу його вибору.
Нижче наведено перелік тих рішень, які згідно з Законом,
керівник Національної поліції НЕ МОЖЕ ухвалити без відповідного
погодження з боку Міністра МВС:
- призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників
(ч. 4 ст. 21 Закону);
- призначення на посади та звільнення з посад керівників
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територіальних органів поліції (ч. 5 ст. 15 Закону);
- затвердження структури центрального органу управління полі-

ції (ч. 1 ст. 14 Закону);
- затвердження кошторису поліції (ч. 3 ст. 14 Закону);
- затвердження структури територіальних органів поліції (ч. 3 ст.
15 Закону).
На додаток слід відмітити, що вся підзаконна нормативна база,
якою керуються поліцейські, розробляється і затверджується
Міністром МВС.
Отже, як видно, згідно із Законом, керівник Національної поліції
не може ухвалювати рішення з усіх основних кадрових та фінансових питань роботи цього органу без відповідної згоди Міністра
МВС.
У підсумку можна сказати, що така модель взаємовідносин між
Міністром МВС та главою Національної поліції є абсолютно незбалансованою і має ризики для перетворення керівника Нацполіції на
своєрідного політичного заручника в руках Міністра.
Слід констатувати, що зазначеними нормами Закону фактично
знівельовано головну мету реформи — зробити Національну поліцію
органом, що є автономним від виконавчої влади і який надає
суспільству послуги з охорони правопорядку, зокрема захищає
громадян від незаконних дій суб'єктів владних повноважень.
Відтак, на жаль, є всі умови для виконання поліцією політично
вмотивованих наказів, які спрямовані проти інтересів суспільства
та прав людини.
Сьогодні в інтересах суспільства є внесення змін до Закону,
спрямованих на законодавче врегулювання процедури проведення
відкритого конкурсу на посаду керівника Національної поліції,
зокрема на регламентацію у Законі складу конкурсної комісії (до
якої мають входити також і представники громадянського суспільства), забезпечення відкритості та гласності роботи. Тільки тоді
з'явиться шанс, що Національну поліцію очолить професіонал з
великим рівнем суспільної довіри, що надасть йому змогу протистояти тиску на поліцію з метою виконання нею різноманітних
замовлень та не перетворити поліцію на інструмент політичних
переслідувань.
За чинною редакцією Закону, хто б не був призначений на цю
посаду, він буде надзвичайно залежним від МВС. Тому єдиним
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виходом з цієї ситуації є термінове внесення відповідних змін до
Закону, спрямованих на істотне звуження компетенції Міністра МВС
щодо діяльності Національної поліції. Тобто необхідно також
вилучити всі норми, які змушують керівника Національної поліції
погоджувати свої найбільш важливі кадрові та фінансові питання з
Міністром внутрішніх справ. Адже чинна редакція Закону надто
обмежує повноваження керівника Національної поліції, не дає йому
можливості самостійно сформувати свою команду, визначити
внутрішню структуру центрального апарату, розподіляти бюджетні
кошти на потреби поліції.
3. До ухвалення Закону працівники тоді ще міліції під час охорони
порядку при проведенні масових заходів дуже часто зловживали
своїми повноваженнями. Цьому сприяло те, що одяг працівників
міліції не містив жодних ідентифікуючих елементів. Відтак, навіть
при наявності безперечних відеодоказів перевищення правоохоронцями своїх повноважень під час масових заходів, встановити
точно хто саме із правоохоронців порушував закон — надзвичайно
складно. Користуючись цим фактом, міліціонери обмежували право
громадян на мирні зібрання, зокрема шляхом побиття мітингуючих,
застосування інших актів жорстокості, необґрунтованого та надмірного застосування всіх заходів примусу аж до вогнепальної зброї.
Ст. 20 Закону була покликана виправити цю ситуацію за
допомогою вказівки, що на однострої поліцейського розміщується
нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетона.
Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати
нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати
прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за допомогою
технічних засобів. Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої
і на шоломі таким чином, щоб його було можливо прочитати або
зафіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли
такі поліцейські відповідно до рішень уповноважених осіб поліції
виконують завдання в режимі секретності.
Разом з тим, практика застосування вказаної статті Закону
виявила такі проблеми: 1) номери на жетонах виявилися такими, що
їх важко розпізнати, особливо в темну пору доби; 2) поліцейські,
користуючись тим, що у Законі чітко не вказано, куди саме потрібно
кріпити жетон, розташовували його на поясі для того, щоб громадянину було вкрай незручно прочитати інформацію на жетоні;
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3) Національна поліція вкрай неохоче надає інформацію громадянами про те, кому належить той чи інший номер жетона.
Зважаючи на це, у січні 2017 року до Верховної Ради був поданий
законопроект № 5700 «Про внесення змін до Закону України “Про
Національну поліцію (щодо ідентифікації поліцейських)”, який, як
вказано у пояснювальній записці до нього, пропонує такі шляхи
вирішення зазначених проблем:
- встановлення вимог щодо читабельності інформації на жетоні
поліцейського та закріплення його в області грудей;
- зазначення індивідуального номера в посвідченні поліцейського та дублювання на засобах індивідуального захисту
шляхом нанесення такого номеру не на сам засіб, а на нашивку,
яка кріпитиметься на липучці або в інший зручний спосіб до
засобу індивідуального захисту;
- запровадження персональної дисциплінарної відповідальності
за порушення правил ідентифікації поліцейським;
- створення єдиної бази індивідуальних номерів поліцейських та
безкоштовний доступ до такої бази в мережі Інтернет шляхом
надання інформації на запит по конкретному номеру.
Чисто психологічно поліцейський, який знає, що його особу
просто ідентифікувати, на підсвідомому рівні буде менше схильний
до можливого порушення закону. І навпаки — відчуваючи свою анонімність, буде більш схильний до перевищення меж дозволеного.
Кожному поліцейському передбачено довічне присвоєння
індивідуального номера, який вноситься до єдиної бази індивідуальних номерів поліцейських. При цьому проект передбачає
затвердження Кабінетом Міністрів України положення про вказану
базу даних.
Наявність вказаної бази надасть можливість вести єдиний
всеукраїнський облік поліцейських за індивідуальними номерами.
Разом з цим, присвоєння індивідуального номера довічно на рівні
закону забезпечить уникнення його дублювання у зв'язку зі
звільненням поліцейського та можливим подальшим його поновленням на службі.
Водночас, громадяни матимуть безкоштовний доступ до такої
бази в мережі Інтернет за запитами щодо конкретного номера. На
запит громадянин отримає інформацію про прізвище, ім'я та побатькові поліцейського, його посаду, спеціальне звання та інформацію про наявність повноважень, покладених на нього Законом
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України «Про Національну поліцію» (чи відсторонений від виконання службових обов'язків такий поліцейський, звільнений тощо).
Не буде надаватись інформація про поліцейських, діяльність яких
захищена Законом України «Про державну таємницю».
Таке нововведення не поставить під загрозу поліцейських, адже
інформація про прізвище, ім'я та по-батькові кожного поліцейського
і займану ним посаду відома громадськості, оскільки кожен
поліцейський подає декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції».
4. У Законі є чимало положень, що є важливими для суспільства,
але які залишаються на папері через бездіяльність Кабінету
Міністрів України, МВС та Національної поліції, які не ухвалюють
необхідних підзаконних нормативних актів.
Так, згідно зі ст. 11 Закону, рівень довіри населення до поліції є
основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і
підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри населення до поліції
проводиться незалежними соціологічними службами в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Однак відповідну Постанову Кабінету Міністрів про оцінку рівня
довіри населення до поліції у 2016 році так і не було ухвалено, відтак
не запущено процес визначення ефективності роботи поліції за
новими стандартами, які базуються на показниках якості, а не
кількості. Отже, продовжує діяти ще радянська система кількісних
показників оцінки роботи поліцейських, яка дуже легко піддається
викривленню та містить інформацію, яку суспільство ніяк не може
перевірити.
До речі, відсутність вказаного порядку блокує дію і іншої
важливої норми, а саме ст. 87 Закону. Зазначена стаття містить
положення про те, що обласні, міські та районні ради уповноважені
висловлювати недовіру керівникам територіальних підрозділів
поліції лише за результатами оцінки діяльності органу поліції.
Так само МВС та Нацполіція не затвердили порядку звітування
керівника поліції та керівників територіальних органів поліції перед
громадянами. Такий порядок має бути ухвалений, щоб реалізувати
норму ст. 86 Закону, де зазначено, що з метою інформування
громадськості про діяльність поліції керівник поліції та керівники
територіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують
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на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність
поліції. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних
органів поліції повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в
країні чи регіоні відповідно, інформацію про заходи, які вживалися
поліцією, та результати цих заходів, а також інформацію про
виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією та територіальними органами поліції відповідними поліцейськими комісіями.
5. Деякі підзаконні акти Кабінету Міністрів України, які покликані деталізувати та розвивати положення Закону, натомість
суперечать йому за своїм змістом.
Так, в ст. 13 Закону чітко визначено, що у складі поліції функціонують виключно такі підрозділи:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
Разом з тим, Кабінет Міністрів України у жовтні 2015 року створив
низку міжрегіональних територіальних органів поліції, які не передбачені Законом.
Мова йде про Департамент захисту економіки (створений Постановою КМУ від 13.10.2015 р. № 830), Департамент кіберполіції (створений Постановою КМУ від 13.10.2015 р. № 831), Департамент протидії
наркозлочинності (створений Постановою КМУ від 28.10.2015 р. №
886 ), Департамент внутрішньої безпеки (створений Постановою
КМУ від 28.10.2015 р. № 887). Ці підрозділи не передбачені Законом, і
їх діяльність є сумнівною з точки зору законності.
Понад того, шляхом утворення вказаних органів в якості міжрегіональних (до речі, на момент ухвалення зазначених Постанов
Уряду, Закон не містив такого різновиду органу поліції, як «міжрегіональний», відповідні доповнення до Закону ухвалені лише у травні
2016 році) також була викривлена закладена до Закону децентралізована модель контролю громад за кадровою політикою
територіальних органів поліції та щодо затвердження громадами
пріоритетів роботи для відповідних територіальних органів поліції.
Ліквідований — прим. ред.
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Нагадаємо, що згідно із Законом, для забезпечення прозорого
добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі
об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей
кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції утворюються
постійні поліцейські комісії, до складу яких (у випадку територіальних органів поліції) мають входити два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою.
Таким чином, вищевказані підрозділи, які будуть займатися,
мабуть, одними із найважливіших напрямів роботи Національної
поліції, створені як міжрегіональні, і тому всіма кадровими питаннями їх територіальних органів по всій Україні будуть займатися
комісії із представниками громадськості, яких делегувала виключно Київська міська рада.
6. Важливим фактором, який гальмує запровадження нових
стандартів у діяльність поліцейських, є відсутність нового Дисциплінарного Статуту Національної поліції, який має встановити
прозору та об'єктивну процедуру розгляду скарг на дії поліцейських
та порядок накладення санкцій за вчинені ними проступки. У
Верховній Раді перебуває проект Закону про Дисциплінарний
статут Національної поліції України (номер 4670 від 16.05.2016 року),
який поданий Кабінетом Міністрів і ухвалений Парламентом у
першому читанні у листопаді 2016 року. Проте його суттєвим
недоліком є дуже нечітко виписані гарантії громадськості контролювати законність та об'єктивність дисциплінарних розслідувань
проступків поліцейських. Є сподівання, що під час другого читання
до проекту будуть внесені відповідні поправки і поліція отримає
справді модернізований звід прозорих та демократичних правил
щодо проступків, а не виправлену у неважливих нюансах копію
попереднього Дисциплінарного статуту.
7. У 2015 році разом із Законом також набув чинності і Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху», що дозволяє поліції накладати штрафи
за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Однак протягом всього часу після набуття ним
чинності МВС та Нацполіція не зробила жодних вагомих кроків
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щодо запровадження системи відео- та фотокамер для фіксування
порушень. Причиною цьому представники зазначених органів
називають переважно недостатність коштів для встановлення та
функціонування відповідного обладнання, адже в масштабах всієї
країни відповідні витрати можуть сягнути досить значних сум
бюджетних коштів. На наш погляд, це не заважає здійснювати
заходи з запуску нової системи фіксування правопорушень в
окремих містах України, тобто запроваджувати нову модель
накладення штрафів поетапно.
Отже, перед нами, у даному випадку, – відверте затягування МВС
реалізації своїх повноважень, згідно з ухваленим Законом.
Важливим чинником, що може стримувати запровадження нової
моделі фіксування правопорушень, є те, що вказаний Закон був
ухвалений без взяття до уваги того факту, що основні його положення, якими доповнюються статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, не відповідають Конституції України. Адже
при підготовці законопроекту ці положення були бездумно скопійовані МВС із аналогічного попереднього закону, який Рішенням
Конституційного Суду України від 22.12.2010 року визнано неконституційним. Крім того, деякі із норм Закону суперечать також і
європейським стандартам притягнення особи до адміністративної
відповідальності, що може бути достатньою підставою для звернення до Європейського суду з прав людини.
Таким чином, маємо констатувати, з одного боку, небажання МВС,
Національної поліції та Кабінету Міністрів України (як головного
розпорядника бюджетних коштів) втілювати на практиці положення важливого для охорони правопорядку законодавчого акту, а з
іншого — затягування розробки змін до Закону, котрі убезпечили б
його від долі попередника, визнаного неконституційним.
8. Деякі підзаконні акти МВС замість того, щоб запроваджувати
реформаторські новації у ті чи інші сфери внутрішнього функціонування поліції, які б підвищували ефективність у порівнянні з
колишньою міліцією, навпаки — закріплюють явно консервативні та
багато в чому застарілі моделі регулювання.
Наприклад, Інструкція з організації контролю за виконанням
документів у Національній поліції України (затв. Наказом МВС від
13.06.2016 р., № 503) не містить положень, які б запроваджували хоча
б елементи електронного документообігу у внутрішню роботу
Нацполіції з документами.
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Те ж саме можна сказати і про Порядок формування та ведення
особових справ поліцейських (затв. Наказом 12.05.2016 р., № 377), де
залишена чинною практика формувати систему даних про поліцейських у паперовій формі. Така форма зберігання персональних
даних є уразливою для фізичного пошкодження або знищення без
можливості відновлення та допускає безконтрольне ознайомлення
з відповідними відомостями з боку широкого кола осіб.
У цьому ж контексті згадаємо також і Інструкцію з організації
обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового
розслідування Національної поліції України (затв. Наказом МВС
14.04.2016 р., № 296), де вказано, що «кожен слідчий веде книгу обліку
слідчої роботи (про рух кримінальних проваджень), до якої заносить
відомості про рух усіх кримінальних проваджень, у яких ним
здійснюється досудове розслідування. Допускається ведення
такого обліку за допомогою електронно-обчислювальної техніки,
що має дублюючий характер».
Отже, Наказом прямо вказується на вторинність провідних
інформаційних засобів фіксування інформації. Тим часом, облік
слідчої роботи саме в електронному вигляді дозволив б керівництву
ефективно контролювати дії слідчих, визначати пріоритетність
завдань, оперативно погоджувати дії слідчих тощо. Інформаційна
форма обліку слідчих дій також суттєво полегшує підготовку
звітності слідчими по кожному кримінальному провадженню.
Взагалі, широке запровадження цифрових технологій у внутрішній документообіг Національної поліції є фактором, що може
зробити роботу цього органу більш оперативним, зручним та
значно менш корупційним. Новітні технології здатні у рази підвищити ефективність роботи кожного поліцейського та всієї системи, і
це на фоні значної економії бюджетних коштів, оскільки стають
зайвими цілі підрозділи в апаратах органів поліції, які наразі
займаються суто «паперовою» та канцелярською роботою за стандартами початку минулого століття.
Однак, як випливає із підзаконних актів МВС, ці нормативноправові акти фактично жодним чином не сприяють поширенню
цифрових технологій у внутрішніх організаційно-управлінських
процесах Національної поліції.
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АТЕСТУВАННЯ ПОЛІЦІЇ:
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Євген Крапивін,
юрист, експерт групи “Поліція під контролем”
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Вступ
Атестування (переатестація) поліції — одна із складових реформ,
яка найбільш запам'яталася пересічному українцю в 2015-2016
роках. При цьому відомим став здебільшого сам процес атестування, а не його результати, тому ефективність атестування
залишається відкритим питанням для багатьох.
Оцінка атестування самою поліцією значно відрізняється від
оцінок громадських активістів, які брали участь в атестуванні, а
озвучений поліцією результат (у 20 % звільнених рядових поліцейських та 80 % керівного складу) не витримує жодної критики.
Сьогодні можна впевнено сказати, що атестування завершилось,
хоча ми маємо певну кількість справ у судах та, навіть, апеляцій, які
досі розглядаються.
Отже, враховуючи полярність оцінок та великий обсяг інформації, який необхідно опанувати для того, щоб надати власну оцінку
такій складовій реформи, ми вирішили присвятити цій темі окремий розділ уцьому виданні. Він містить інформацію про результати
атестування поліції, процедуру атестування та проблеми, позицію
судів щодо атестування, динаміку змін у процесі атестування
протягом року в цілому тощо.
Сподіваємось, що системний виклад вказаної інформації надасть
змогу читачеві самостійно оцінити ефективність атестації та
зробити висновки щодо того, чи достатньо зусиль доклала поліція
для цього.
Участь Експертної групи «Поліція під контролем» в атестуванні
поліції
На наш погляд, необхідно окремо вказати на участь Експертної
групи «Поліція під контролем» в процесі атестування поліції.
По-перше, представники Експертної групи безпосередньо брали
участь у роботі атестаційних комісій в м. Києві, які атестували не
тільки м. Київ, Київську область, Апарат НПУ, а також і керівників
різних підрозділів зі всієї України.
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По-друге, Експертна група висвітлювала процес атестування —
механізм, порядок роботи комісій, проблеми із законодавчим регулюванням та проблеми його застосування тощо.
Було підготовлено такі публікації (детальніше див.: http://policeexperts.info/legislation/results-commisiions):
- «Тут така атестація: перші висновки та враження» (03.02.2016);
- «Експертний коментар щодо підстав скасування у судовому
порядку результатів атестування поліцейських» (06.05.2016);
- «Атестування поліцейських на грані провалу: три шляхи
вирішення проблеми» (30.06.2016);
- «7.7 % звільнених поліцейських — як розуміти результат
атестації?» (тези щодо результатів атестації, 12.10.2016).
По-третє, експерти групи брали участь у підготовці змін до нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення атестування, які готувалися Національною поліцією. Однак, на жаль,
жодних кроків до їх фіналізації та прийняття зроблено не було.
І. Атестування: цілі і завдання
Під атестацією кадрів прийнято вважати періодичне визначення
ділової кваліфікації працівників, професійної їх придатності й відповідності посадам, які вони займають, націлене на поліпшення
якісного складу кадрів, в першу чергу — спеціалістів та керівників
різних рівнів. У випадку поліції, мова йде про перевірку кожного
працівника, тобто осіб рядового та начальницького складу поліції на
відповідність займаній посаді.
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію»,
атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри.
При цьому атестування є не лише «первинною», тобто переатестацією всіх працівників колишньої міліції, яка мала місце у 2015-2016
роках, а може здійснюватися регулярно, адже вона є механізмом
індивідуальної оцінки кожного поліцейського, який дозволяє підвищити ефективність роботи поліції.
Поряд із поліцейськими комісіями, дисциплінарними комісіями
(в проекті) атестаційні комісії є не тільки інструментом оцінки
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конкретного поліцейського, а й водночас можливістю для
громадськості впливати на кадрові питання в поліції. Тобто участь
громадськості в атестуванні є однією із форм громадського
контролю за діяльністю поліції.
Зауважимо, що практика регулярної атестації особового складу є
поширеною у діяльності поліції зарубіжних країн , а тому зараз є
важливим налагодження якісної роботи цього механізму для
належного функціонування в подальшому.
Відповідно до Закону, атестування поліцейських проводиться:
1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади
здійснюється без проведення конкурсу;
2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду
через службову невідповідність;
3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції
через службову невідповідність.
Рішення про проведення атестування в свою чергу приймає
керівник поліції, керівники органів (закладів, установ) поліції
стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативноправовими актами призначаються на посади їхніми наказами (ч. 2, 4
ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію»).
Перераховані вище підстави не містять достатнього обґрунтування «тотальної переатестації», про яку йде мова, що викликало
значну дискусію в експертному та науковому середовищі. Нижче ми
звернемо увагу на позицію суду в цьому питанні, яка видається
найбільш аргументованою.
ІІ. Нормативно-правове регулювання
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок проведення атестування є:
а) Закон України «Про Національну поліцію» (ст. 57);
б) Інструкція про порядок проведення атестування поліцейських, затверджена наказом № 1465 МВС України від 17.11.2015
(далі — Інструкція, затв. Наказом № 1465 МВС України).
Слід зазначити, що відповідно до позиції Вищого адміністративного суду України (далі — ВАСУ), сюди ж можна додати Закон України
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«Про професійний розвиток працівників» № 5067-VI від 05.07.2012 —
положення ст. 12 якого є загальними (базовими) щодо регулювання
відносин із атестування працівників та поширюються на відносини
з атестування поліцейських .
Атестування — механізм, який застосовується до поліцейських
при наявності певних підстав за рішенням керівника поліції та
керівників органів (закладів, установ) поліції.
Умовно широкомасштабний процес атестування, який мав місце
у 2015-2016 роках, можна назвати «первинною» атестацію в умовах
утворення нового ЦОВВ — Національної поліції України.
Однак це не означає, що процедура атестування більше не
застосовуватиметься, адже механізм атестування, передбачений ст.
57 Закону України «Про Національну поліцію», не має обмежень у
часі. Відповідно, за наявності вказаних вище підстав, будь-який
поліцейський може бути підданий атестуванню в порядку, визначеному законодавством. Для цього не потрібне публічне оголошення атестування у ЗМІ, а лише вмотивоване рішення відповідного
керівника.
На наш погляд, можна виокремити такі проблеми законодавчого
регулювання порядку проведення атестування, які висловлювались
в експертному та науковому середовищі:
а) підстави для проведення атестації та логіка процесу в цілому
Положення ч. 2 ст. 57 Закону «Про Національну поліцію», якими
передбачено підстави для проведення атестування поліцейського
(при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади
здійснюється без проведення конкурсу; для вирішення питання про
переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність; для
вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через
службову невідповідність), необхідно розуміти таким чином, що
закріплений перелік підстав атестування поліцейських є вичерпним (зокрема, цю позицію підтримав ВАСУ ).
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Інших випадків проведення атестації поліцейських Законом не
передбачено. Тому будь-яку оцінку ділових, професійних, особистих
якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів поліцейських, проведену Національною поліцією на власний розсуд, без настання
обставин, визначених у ч. 2 ст. 57 Закону, суди визнають безпідставною і, відповідно, протиправною.
Рішення про проведення атестування всіх поліцейських (незалежно від особистих результатів служби) не може прийматись
керівництвом поліції, тобто законність так званої «первинної атестації» багатьма ставиться під сумнів.
Показовою в цій ситуації є думка Дмитра Абрамчука, адвоката і
колишнього міліціонера: «Поголовна атестація всіх співробітників
поліції є незаконною. Якщо співробітник не претендує на найвищу
посаду; якщо не вирішується питання про переведення його на
нижчу посаду; якщо за результатами службової перевірки не стоїть
питання про його звільнення у зв'язку зі службовою невідповідністю, цей співробітник не підлягає переатестації. Ні Закон України
“Про Національну поліцію”, ні наказ МВС № 1465 не передбачають
тотальну переатестацію. Більшість співробітників, які, на думку
“активістів” (членів атестаційних комісій), підлягають звільненню,
звернуться до судів і будуть відновлені» .
При цьому рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники органів (закладів, установ) поліції стосовно
осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами
призначаються на посади їхніми наказами, у взаємозв'язку з
положенням ч. 2 ст. 57 Закону, необхідно розуміти таким чином, що у
відповідному наказі керівника органу поліції щодо заходів із
підготовки та проведення атестування повинно бути зазначено: ім'я
поліцейського (перелік імен поліцейських), які підлягають атестуванню; необхідність та підстава атестування щодо кожного поліцейського, який включений до списку поліцейських, які підлягають
атестуванню.
Адже саме керівники всіх рівнів зобов'язані забезпечити атестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принципу відкритості (крім випадків, установлених законом)
та об'єктивності в оцінці службової діяльності поліцейських, які
атестуються (Інструкція, затв. Наказом № 1465 МВС України).
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Виключно за таких умов може йти мова про обґрунтованість
підстав для проведення атестування поліцейського — саме ця норма
дозволяє масово відновлюватись звільненим поліцейським у
адміністративних судах;
б) строк проведення атестування
Похідною проблемою є строк, у який необхідно було провести
атестування колишніх працівників міліції, які виявили бажання
працювати у Національній поліції за відсутності підстав,
передбачених ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію».
Відповідно до ч. 9 Розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних
положень» Закону України «Про Національну поліцію», працівники
міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, за умови
відповідності вимогам до поліцейських, упродовж трьох місяців з
дня опублікування (06.08.2015р. ) Закону України «Про Національну
поліцію» можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом
видання наказів про призначення за їх згодою чи проходження
конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому
органі (закладі, установі) поліції.
При цьому посади, що пропонуються таким працівникам міліції,
можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими щодо посад, які
ці особи обіймали під час проходження служби в міліції.
Таким чином, мова йде про те, що атестування у тому форматі,
якому воно відбулось (автоматичне атестування всіх працівників
міліції, які виявили бажання служити в поліції), могло бути
здійснено у період між опублікуванням Закону «Про Національну
поліцію» (06.08.2015 р.) та набуттям його чинності (07.11.2015 р.);
в) відсутність чітко сформульованих умов, за яких може бути
ухвалене рішення про звільнення поліцейського за результатами
атестування
Критерії, які повинні враховуватися при прийнятті рішення
комісією, передбачено п. 16 Розділу IV Інструкції, затв. Наказом №
1465 МВС України: показники службової діяльності, наявність
заохочень, показники службової діяльності тощо. При цьому
поширеною є практика вказання судом в мотивувальній частині
свого рішення на упередженість рішень комісії щодо звільнення із
займаної посади, адже по всім параметрам, окрім співбесіди
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поліцейський характеризувався позитивно (детальніше див.
частину щодо судової практики цього розділу).
Однак мова йде про оцінку керівництвом поліції свого підлеглого,
яка в більшості випадків була позитивною, оскільки сам керівник
підлягає атестуванню і він зацікавлений у тому, щоб його підлеглі
позитивно відгукувалися про нього. Тобто така оцінка часто є
ангажованою, а отже й не може розглядатися на одному рівні з
результатами співбесіди.
Таким чином, внаслідок ухвалення Інструкції, затв. Наказом №
1465, виникла ситуація, коли будь-яке рішення (висновок) комісії є
необґрунтованим, а звільнення з органів Національної поліції може
бути успішно оскаржено до адміністративного суду. Проблема
полягає у якості цього нормативно-правового акту, який був
справедливо підданий критиці з боку експертного та наукового
середовища. Ці проблеми були зрозумілими самій поліції, представники якої неодноразово заявляли, що їм «підсунули» Інструкцію, яка була розроблена до них, і вони «нічого не можуть вдіяти».
Однак зрозуміло, що врахувавши помилки, яких вони припустились,
можна було запропонувати нову Інструкцію або внести зміни до
чинної, яка б забезпечила належне атестування поліцейських.
До фактичних (організаційних) проблем слід віднести такі:
- наявність певних категорій поліцейських, які не підлягають

атестації: обслуговуючий персонал, працівники технічного
забезпечення. По факту на цих посадах могли перебувати
поліцейські, які виконують посадові обов'язки інших поліцейських, які підлягають атестації (наприклад, член групи швидкого реагування, який перебував на посаді водія та не підлягав
атестації — один з учасників резонансних подій в Кривому озері
тощо);
- відсутність належної фіксації засідання атестаційної комісії,

насамперед аудіозапису та фіксації мотивації членів комісії, які
ухвалили рішення. У вирішенні цієї проблеми відбувався певний
прогрес, наприклад уніфікація процедури протоколювання та
обліку протоколів засідань комісії, а також запровадження
відеофіксації (але тільки в останній місяць атестування);
- наявність інституту заочного атестування для певних категорій
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осіб через брак часу та ресурсів, що нівелює ідею співбесіди та
всебічної оцінки поліцейського, який підлягає атестуванню.
Вивчення атестаційного листа, складеного керівником, у якому
зазначаються показники службової діяльності, особисті
характеристики тощо, не дає достатньої можливості всебічно
оцінити особу, що атестується;
- хоча рішення атестаційних комісій є обов'язковими до вико-

нання керівниками, яким надано право на призначення
поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в
поліції, на практиці рішення комісій виконуються неналежним
чином. За оцінкою декількох голів атестаційних комісій, щодо
близько 40 % атестованих було прийняте рішення про звільнення з поліції. Такі дані ставлять під сумнів належність виконання рішень комісій. Про «рекомендаційний» характер рішень
комісій також свідчать деякі публічні заяви керівництва НПУ і
МВС та заяви громадських організацій (насамперед, ГО «Автомайдан» ).
Зокрема, правове обґрунтування знаходимо у науковій публікації: оскільки Закон України “Про Національну поліцію” не
встановлює того, що рішення атестаційної комісії породжує в
керівника обов'язок введення його в дію, то він може не
погодитись з висновком атестаційної комісії. Таке дискреційне
право (право вибору) може бути обмежене лише шляхом
внесення змін до цього Закону. Отже, положення п. 28 Розділу IV
Інструкції відповідно до якого керівники органів поліції, яким
надано право на призначення поліцейського на посаду та
звільнення з посади або зі служби в поліції, зобов'язані через 15
календарних днів з дня підписання атестаційного листа забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу як
припис підзаконного нормативно-правового акта звужує права
керівника поліції, які встановленні законом ;
- процедура атестування зазнавала певних організаційних змін

(від атестування всіх до створення «кущів» атестації керівників
тощо), що затягувало сам процес атестування та створювало
певну службову невизначеність для самих поліцейських. Такі
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зміни мають бути публічними та передбачуваними, зокрема для
тих, хто проходить атестування.
IІІ. Процес атестування: механізми та зміни
Відповідно до планів, оголошених Національною поліцією,
атестування мало бути проведено у період дії Концепції «100 днів
якості Національної поліції України» , тобто протягом трьох місяців
після набуття чинності Закону «Про Національну поліцію» —
«перехідного періоду для адаптації всіх підрозділів і працівників
Національної поліції до нового стандарту якості та оцінки результатів своєї роботи». На жаль, більшість вказаних у Концепції планів
так і не було виконано — ні протягом 100 днів, ні протягом року .
Процес (процедура) атестування зазнала певних змін під час
реалізації, однак ключові помилки не були визнані поліцією, а
значних кроків до їх виправлення зроблено не було. Насамперед,
мова йде про внесення змін до Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС
України або ухвалення нового підзаконного нормативно-правового
акту.
Далі ми зосередимось на основних елементах процедури атестування — матеріальній базі, формуванню комісій, тестування кандидатів тощо.
Рекрутинговий центр
Для відбору претендентів на службу в поліцію у м. Києві було
створено Центр рекрутингу (Рекрутинговий центр) — самостійну
структуру, яка не входить до складу Національної поліції. Рекрутинговий центр мав укомплектовувався професійними кадрами, які
визначав проект міжнародної технічної допомоги ICITAP . Завданням Центру є технічна допомога у відборі та атестуванні співробітників Національної поліції.
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Більшим обсягом інформації про Центр ми, на жаль, не володіємо.
На наш погляд, доречно аби поліція публічно звітувалась про його
роботу, оскільки діяльність Центру як матеріальної бази для
атестування має бути зрозумілою та відкритою для суспільства.
Формування комісій
Відповідно до п. 4 Розділу ІІ Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС
України, до атестаційних комісій можуть бути включені працівники
підрозділів кадрового забезпечення, Департаменту внутрішньої
безпеки Національної поліції України, практичної психології та інші
працівники апарату Національної поліції України чи органу поліції,
а також за згодою народні депутати України, працівники МВС, громадських, правозахисних організацій, представники проектів
міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової
інформації.
Таким чином, комісії формують як з числа поліцейських, так і
громадськості. Загалом, це основна відмінність атестації від всіх
попередніх процесів кадрових змін в органах внутрішніх справ, які
завжди відбувались без участі громадськості. Однак на практиці ми
побачили зловживання такими повноваженнями, про що мова піде
нижче. Зрозуміло, що це не привід відмовлятися від існуючої системи, а тільки вдосконалювати , враховуючи помилки, зокрема
створювати запобіжники від зловживань з боку ангажованих осіб,
політичних сил тощо.
Пропозиції щодо кандидатів приймалися від громадських,
правозахисних організацій, міжнародних проектів технічної
допомоги та засобів масової інформації, а оголошення про набір
розміщувались на офіційних веб-сайтах МВС та НПУ. Також слід
зазначити, що відповідні організації надавали рекомендаційні
листи щодо кожного із кандидатів. Згодом долучитися до атестаційної комісії отримали змогу фізичні особи, які не представляють
жодну організацію чи ЗМІ.
При виборі організацій-партнерів зверталась увага на такі
характеристики: репутація організації та
лідерів; впізнаваність
організації в громаді; спектр та масштаб реалізованих програм чи
проектів; діяльність за останні 3 роки; досвід роботи в сфері захисту
прав людини; поміркованість та політична незаангажованість. Щодо
представників громадськості, то при відборі мали враховуватися
такі характеристики: мотивація до участі у роботі атестаційних
комісій; авторитет у громадському середовищі; бажання зробити
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свій внесок у процес реформування правоохоронних органів
України; знання в галузі правоохоронної діяльності / юриспруденції;
досвід проведення співбесід тощо.
На практиці ж ситуація була неоднорідною: якщо в м. Києві до
комісій входили переважно правозахисники, журналісти, адвокати,
діяльність яких є публічною та питань про їх незаінтересованість
майже не виникало, то в обласних центрах відчувалися проблеми із
«кишеньковими активістами», тобто підконтрольним певним
політичним силам або особам, близьким до влади, громадськими
організаціями, які утворювали більшість у складі атестаційних
комісій. Відповідно, результати їхньої роботи значно відрізнялися
від комісій у м. Києві. Саме тому у травні було прийнято рішення про
проведення атестування керівного складу у м. Києві, незалежно від
територіального органу, в якому працюють такі особи .
Про це детальніше у частині, присвяченій результатам атестації.
Тестування поліцейського
Атестування поліції складається з трьох ключових компонентів:
1) тест GST (general skills test — тест на логічні, вербальні здібності,
здатність обробляти інформацію і робити висновки, аналізувати
дані);
2) тест професійних навичок (диференційований в залежності
від підрозділу, в якому працює поліцейський);
3) співбесіда за участю представників громадськості.
З метою визначення теоретичної та практичної підготовленості,
компетентності, здатності якісно та ефективно реалізовувати на
службі свої потенційні можливості, атестаційна комісія проводить
тестування поліцейського, який проходить атестування (п. 10
Розділу IV Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС України).
Обидва тести складаються поліцейськими із використанням
комп'ютерної техніки — з елементами персонального шифрування і
системою контролю від втручання.
Загальна кількість балів, які може набрати поліцейський за
кожним із тестів, становить по 60 балів за тест. При цьому мінімумом
є 25 для кожного тесту («прохідний бал»), який в обов'язковому
порядку ураховується атестаційною комісією при прийнятті рішення щодо конкретного поліцейського.
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Концепція, оголошена Національною поліцією, передбачає
співбесіду як центральний етап атестування, до якого не допускаються ті, хто не подолав мінімальний бар'єр балів .
При цьому право на апеляцію мають поліцейські, які набрали
загалом за професійний тест та тест на загальні здібності й навички
60 балів і більше.
Отже, поза процедурою оскарження залишаються особи, які з тих
чи інших причин не набрали мінімальну кількість балів, що також
було об'єктом критики. Мова йде про такі причини, як технічний
збій обладнання, на якому здійснюється тестування; погане самопочуття поліцейського, який здає тести (наприклад, поширеною є
ситуація, коли молодший склад поліції складав тест після добового
чергування та відповідного часу дороги до Києва), тощо.
Співбесіда із поліцейським
Співбесіда із поліцейським є центральним етапом атестування,
оскільки лише під час безпосереднього спілкування члени комісії
можуть оцінити такі важливі для працівника поліції компетенції, як
мотивація, готовність прийняти зміни та чесність і ступінь довіри.
Комісія отримує такі документи на кожного поліцейського, який
проходить атестування: послужний лист; виписку із особової
справи, копію декларації про доходи, характеристику з останнього
місця служби; результати тестів (на загальну ерудицію та професійні знання — ч. 10 Розділу IV Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС
України); результати психологічного тесту midot (тест показує
схильність до порушення законодавства, розтрати майна, хабарництва) та дані про конкретного кандидата в електронній базі (за
наявності), яка наповнюється будь-ким, хто має інформацію про
неправомірну поведінку поліцейського тощо (повідомляється
шляхом заповнення форми за посиланням в мережі Інтернет) .
Перед початком засідання атестаційна комісія отримує список
поліцейських, котрі проходять атестацію в цей день. Поліцейські
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автоматично розподіляються по різним атестаційним комісіям, що
утворює механізм, який виключає ситуацію, коли членам Комісії
буде наперед (більше ніж за день) відоме ім'я людини, яка проходить
у них атестацію. Якщо у члена комісії є конфлікт інтересів або наявні
обставини, що викликають сумнів у його безсторонності, то він
повинен бути відведений (відвід або самовідвід) (ч. 4 Розділу ІІІ
Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС України).
Кандидату ставляться типові запитання (не обов'язково тільки
типові, однак такі, що необхідні для оцінки поліцейського), завдяки
яким необхідно поставити оцінку по трьом смисловим блокам: 1)
чесність; 2) мотивація 3) орієнтація на зміни (готовність до змін). З
них формується остаточна оцінка, яка має чотири варіанти,
відповідно до якої кандидат:
а) займаній посаді відповідає (залишити);
б) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу
посаду (підвищити);
в) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу
посаду через службову невідповідність (понизити);
г) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в
поліції через службову невідповідність (ч. 9 Розділу IV
Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС України).
Усі оцінки заносяться до протоколу секретарем атестаційної
комісії та підписуються кожним членом. Через деякий час (але не
більше 5 днів), поліцейський, який атестувався, ознайомлюється з
висновком атестування (ч. 25 Розділу IV Інструкції, затв. Наказом №
1465 МВС України).
Якщо комісія має сумніви і не може прийняти рішення, то вона
може скористатися можливістю запропонувати поліцейському
пройти тестування на поліграфі, однак тільки за його згодою (ч. 13
Розділу IV Інструкції). Як правило, поліцейські погоджуються на
таку пропозицію і відомі лише поодинокі випадки відмови. Відповідно, саме формулювання «відправити на поліграф», яке часто
можна зустріти у ЗМІ є невірним, хоча фактично відмова від
проходження поліграфу прирівнюється до нечесності поліцейського, а отже й тягне за собою негативний результат атестування.
Завершальний етап, що вже не стосується напряму роботи Комісії, — призначення або звільнення поліцейського (видання відповідного наказу), має відбутися протягом 15 днів з дня підписання
атестаційного листа з висновками (п. 28 Розділу IV Інструкції, затв.
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Наказом № 1465 МВС України).
У випадку, якщо поліцейський не погоджується з висновком
Комісії, він має право на апеляцію. Апеляційна заява подається
протягом п'яти робочих днів з дня ознайомлення з результатами
(або їх оприлюднення) до Апеляційної комісії (п. 5 Розділу VI
Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС України).
ІV. Результат атестування
Загальний результат атестування — 7.7 % колишніх міліціонерів
звільнено (68 135 осіб підлягало атестації, з них — 5 256 звільнено).
Тобто 92.3 % старих кадрів продовжують працювати в поліції на
тих чи інших посадах (див. рис. 1; рис. 2).
Сама ж поліція оперує двома цифрами: 1) 14 % осіб, які не пройшли
атестацію (5 257 — не пройшли, а також сюди додаються 4 766 осіб, які
були понижені на посаді); 2) 26 % керівників вищої ланки звільнено —
які амортизують враження, однак дають зрозуміти, що саме старі
міліцейські кадри є новою поліцією.
Ми не говоримо про загальний склад поліції (наприклад, ротація
в патрульній службі передбачала набір людей, які вперше приймались на службу в поліцію) — поліція дійсно поповнюється новими
кадрами, однак при цьому питома вага старих кадрів передбачає
збереження неформальних корпоративних практик роботи поліції,
які давно вже стали нормою для самих міліціонерів-поліцейських.
Також звертаємо увагу на такі цифри:
а) Апарат НПУ — 5 055 підлягало атестації, з яких 590 осіб
звільнено (11,7 %) — хоча сама чисельність працівників Апарату має
бути поставлена під сумнів. На наш погляд, необхідно почати не з
атестування цього підрозділу, а з діагностики проблем, реорганізації та антикорупційної експертизи роботи Апарату в цілому;
б) Департамент протидії наркозлочинності (колишній ОБНОН
станом на сьогодні ліквідований, а функції передаються в управління з протидії наркозлочинності, які створюються у кожному
обласному управлінні Нацполіції) — 418 підлягало атестації, з яких
68 осіб звільнено (16,2 %);
c) Департамент захисту економіки (колишній УБЕЗ) – 2 053
підлягало атестації, з яких 313 осіб звільнено (15,3 %).
Оцінювати результати атестації цих департаментів, а також
кримінального блоку в цілому, складно, адже системні проблеми, які
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наявні у цих підрозділах, існують багато десятків років і реформуються вкрай неохоче. Кадрові зміни (яких, на жаль, не відбулось) суттєво не змінять ситуацію, а інституційні практики роботи ефективніше корегувати шляхом оновлення кадрового складу одночасно з
організаційними та законодавчими змінами.
Рис. 1. Штат та фактична чисельність за даними Національної поліції України

Рис. 2. Результати атестації співробітників за даними Національної поліції України
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Говорячи про публікацію результатів атестування в цілому варто
зазначити, що офіційно ці дані були оприлюднені лише після
завершення атестування, хоча й були частково відомі після
отримання відповідей на запити про доступ до публічної інформації
тощо. Однак зважаючи на суспільний інтерес, на наш погляд,
необхідно було публічно оголошувати офіційні результати по
кожній області, а також проміжні по країні загалом , щоб суспільство розуміло, в якому напрямку рухається атестування.
Зокрема, це дозволило б кожному побачити динаміку по областям, яка значно змінювалось в бік позитивної оцінки поліцейських.
Рис. 3 наочно відображає цю динаміку, яка зумовлена наявністю
ангажованої громадськості та представників МВС в складі комісій, а
також загальною лінією самої поліції залишати працювати «кращих
серед гірших», оскільки вони не можуть забезпечити належні умови
праці, які дозволили б набрати людей на службу ззовні. Якщо в
перших областях, де проходило атестування, кількість звільнених
складала 11-18 % відсотків від загальної кількості, то в подальшому
цей показник ледь сягав 5 % відсотків, що говорить про штучний
характер таких результатів.
Рис. 3. Динаміка звільнень службовців атестаційними комісіями
(Слідство.Інфо )
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Підсумовуючи, зазначимо, що результат атестування є низьким
та не відповідає його цілям та завданням — оцінці ділових, професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідальності посадам, а також перспектив їх службової
кар'єри. Або переважна більшість (понад 90 %) старих міліціонерів,
рівень довіри до яких був вкрай низьким, є професійними та
доброчесними, або сам механізм проведення атестації передбачав
можливості для необ'єктивної оцінки всіх перерахованих вище
якостей.
У першому випадку постає питання — для чого тоді «тотальна
переатестація», якщо проблема не у міліцейських кадрах? Другий
випадок говорить про неефективне використання коштів платників
податків та міжнародної технічної допомоги, які були вкладені у
атестування поліції — для чого відбувалось залученнях бізнесструктур до Центру рекрутингу та потуги поліції, спрямовані на
піар цього процесу? Не говориться вже про сили громадськості, яка в
тій чи іншій мірі брала участь у роботі комісій з початку і до кінця.
V. Позиція судів
На наш погляд, окрему увагу слід звернути на судову практику
щодо оскарження рішень атестаційних комісій про звільнення з лав
поліції, адже саме судова система наряду із колишніми міліціонерами була звинувачена у «знищенні реформи поліції» .
Дійсно, ми спостерігали задоволення більшості позовів звільнених за результатами атестації поліцейських на користь позивача в
силу тих системних проблем, які ми згадували раніше. Насамперед,
мова йде про питання права (законності атестації в цілому) та
питання організації процесу атестування, вирішення яких на
користь позивача дозволяло масово задовольняти такі позови. При
цьому слід пам'ятати, що суд не вирішує питання по суті (оцінка
поліцейського), тобто він не може підміняти собою атестаційну
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комісію, а отже питання мають ставитися не до нього, а до тих, хто
організував низькоякісний процес атестації — тобто Національної
поліції.
29 вересня 2016 року на Пленумі ВАСУ було прийнято постанову
№ 11 «Про судову практику оскарження рішень атестаційних комісій
органів (закладів, установ) Національної поліції України про
звільнення працівників поліції внаслідок непроходження ними
атестації» , яка містить аналіз судової практики щодо згаданих
нами справ.
Загалом вона є нищівною по відношенню до поліції, яка не змогла
забезпечити належний процес атестування, результати якого не
потрібно було б оскаржувати в суді та масово ухвалювати вироки на
користь звільнених поліцейських.
По-перше, зазначимо, що судова практика остаточно вирішує питання обов'язковості рішення (висновку) атестаційної комісії.
Аналіз положення п. 28 Розділу IV Інструкції, затв. Наказом № 1465
МВС України засвідчує, що рішення (висновок) атестаційної комісії
про те, що поліцейський не відповідає займаній посаді та підлягає
звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність, є
безумовною підставою для звільнення такого поліцейського.
По-друге, зазначимо, що положення ч. 2 ст. 57 Закону «Про Національну поліцію України» необхідно розуміти таким чином, що закріплений у ній перелік підстав атестування поліцейських, є вичерпним. Положення ч. 4 ст. 57 Закону про те, що рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники органів
(закладів, установ) поліції стосовно осіб, які згідно із законом та
іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади
їхніми наказами, у взаємозв'язку з положенням ч. 2 ст. 57 Закону
необхідно розуміти таким чином, що у відповідному наказі керівника органу поліції щодо заходів із підготовки та проведення
атестування повинно бути зазначено: ім'я поліцейського (перелік
імен поліцейських), які підлягають атестуванню; необхідність та
підстава атестування щодо кожного поліцейського, який включений до списку поліцейських, які підлягають атестуванню.

Розділ ІІ. Атестування поліції: результати та висновки

По-третє, важливим є питання необґрунтованості рішення
(висновку) комісії, якому в свою чергу присвячена більша частина
узагальнення судової практики.
Зважаючи на п. 3 ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАСУ), відповідно до якого у справах щодо
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені)
вони обґрунтовано, суд у наведеній категорії справ має право і
зобов'язаний перевірити обґрунтованість оскарженого рішення
(висновку) атестаційної комісії.
При цьому, стосовно судового контролю за дискреційними
адміністративними актами, Європейський суд з прав людини
виробив позицію , за якою, за загальним правилом, національні
суди повинні утриматися від перевірки обґрунтованості таких
актів, однак все ж суди повинні проконтролювати, чи не є викладені
у них висновки адміністративних органів щодо обставин у справі
довільними та нераціональними, непідтвердженими доказами або
ж такими, що є помилковими щодо фактів; у будь-якому разі суди
повинні дослідити такі акти, якщо їх об'єктивність та обґрунто
ваність є ключовим питанням правового спору.
Ні Закон, ні Інструкція не наділяють членів атестаційних комісій
правом вирішувати питання можливості перебування особи на
службі в поліції виключно на підставі власного, суб'єктивного
сприйняття, оскільки такий підхід до оцінювання може призвести до
прийняття необ'єктивних, необґрунтованих і, як наслідок, неправомірних рішень. Будь-який орган державної влади зобов'язаний
Конституцією України діяти виключно у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19
Конституції України). Неухильне виконання цієї норми Основного
Закону держави є гарантією дотримання принципу верховенства
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права та положень, закріплених в Європейській конвенції про захист
прав та основоположних свобод людини .
У свою чергу, оскільки негативне рішення атестаційної комісії
тягне за собою правові наслідки у вигляді звільнення особи зі
служби через службову невідповідність, таке рішення, незалежно
від форми його оформлення (протокол, окремий акт), повинно бути
мотивованим, детальним і повним, відображати всі суттєві обставини, що мали вплив на його прийняття ;
Необґрунтованим, а тому таким, що підлягає скасуванню, слід
вважати рішення (висновок) атестаційної комісії у разі, коли:
а) відповідач не надав суду доказів на підтвердження обставин,
які у рішенні (висновку) атестаційної комісії вважаються встановленими. Зокрема, не надано відомостей, отриманих під час співбесіди
з поліцейським, та відомостей із відкритих джерел, на які атестаційна комісія посилається як на докази низького рівня мотивації
поліцейського щодо подальшої роботи, низького професійного
рівня/потенціалу поліцейського, незнання ним законодавчої бази;
б) рішення (висновок) атестаційної комісії не містить висновків
щодо обставин, передбачених п. 16 розділу ІV Інструкції, затв.
Наказом № 1465 МВС України, та факту відповідності поліцейського
вимогам, що пред'являються до нього як до особи, яка перебуває на
відповідній посаді. Нагадаємо, що відповідно до цієї норми
атестаційні комісії при прийнятті рішень стосовно поліцейського
повинні враховувати такі критерії:
1) повноту виконання функціональних обов'язків (посадових
інструкцій);
2) показники службової діяльності;
3) рівень теоретичних знань та професійних якостей;
4) оцінки з професійної і фізичної підготовки;
5) наявність заохочень;
6) наявність дисциплінарних стягнень;
7) результати тестування;
8) результати тестування на поліграфі (у разі проходження).
Показовою є позиція Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у справі № П/811/119/16, який підтримав висновок
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Кіровоградського окружного адміністративного суду про скасування рішення атестаційної комісії у зв'язку з тим, що викладені в ньому
обставини (незрозуміла мотивація поліцейського щодо подальшої
роботи, низький професійний рівень/потенціал, незнання законодавчої бази), не підтверджені належними та допустимими дока
зами . Так само у справі № 825/556/16 Київський апеляційний
адміністративний суд дійшов висновку про необґрунтованість
рішення (висновку) атестаційної комісії, зокрема, на тій підставі, що
відповідач не навів доказів на підтвердження наявності такої
обставини, як низький рівень мотивації позивача для подальшої
служби в поліції .
Огляд судової практики засвідчує, що атестаційні комісії ґрунтували свої рішення передусім на підставі відомостей, отриманих
під час співбесіди з поліцейськими, та відомостей із відкритих
джерел. Проте на судові процеси щодо цих рішень такі відомості, як
основні докази у справі, атестаційними комісіями не подавались.
Відсутність таких доказів була підставою для визнавання судами
рішень атестаційних комісій необґрунтованими. Зокрема, висновки
судів про необґрунтованість рішень атестаційних комісій засновувалися на тому, що відповідачами не були надані переліки питань,
які були поставлені позивачам на співбесіді, відповіді на ці питання,
а також відомості з відкритих джерел, посилання на які містилися у
протоколах засідань атестаційної комісії .
При цьому викликає подив позиція ВАСУ, відповідно до якої
«відсутність висновків атестаційної комісії щодо всіх із зазначених
обставин (п. 16 розділу ІV Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС
України — прим. моя, Є.К.) є підставою для визнання рішення
(висновку) атестаційної комісії необґрунтованим».
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в) негативна оцінка ділових, професійних, особистих якостей
поліцейського, його освітнього та кваліфікаційного рівнів, що дається атестаційною комісією з повним ігноруванням викладеної в атестаційному листі позитивної характеристики стосовно атестованого
за кожною з наведених обставин, не може вважатися обґрунтованою.
Так, у справі № 826/2010/16 Київський апеляційний адміністративний
суд визнав необґрунтованим рішення (висновок) атестаційної комісії
з негативною оцінкою ділових та особистих якостей позивача,
зазначивши при цьому, що така оцінка не відповідала позитивній
характеристиці цих якостей позивача, наведеній в атестаційному
листі; при цьому атестаційною комісією характеристика, наведена в
атестаційному листі, не була спростована належними та допустимими доказами .
г) набрання поліцейським за результатами тестування кількості
балів, меншої за мінімально необхідний рівень, чи негативні резуль
тати тестування на поліграфі атестаційна комісія оцінювала без зва
жання на решту доказів. Тобто на думку суду, посилання виключно
на один із доказів є помилковим підходом до оцінювання доказів —
результати тестування не мають вирішального значення та мають
оцінюватися разом з іншими матеріалами, що були подані до
атестування . Те саме стосується негативних результатів тесту
вання на поліграфі;
ґ) дані з мережі Інтернет щодо поліцейського були взяті атестаційною комісією до уваги, незважаючи на те, що їх достовірність
не встановлена та не підтверджена відповідними доказами та
висновками компетентних органів. З цього приводу показовою є
позиція Київського апеляційного адміністративного суду, який
вказав, що дані з мережі Інтернет щодо позивача не можуть слугувати доказом негативної поведінки позивача під час проходження
служби, наявності у нього майна, яке здобуде незаконним шляхом,
оскільки такі дані не перевірені і їх достовірність не встановлена та
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не підтверджена відповідними доказами та висновками компетентних органів (!).
Також видається доречним вказати на ситуацію щодо позову
Профспілки атестованих працівників ОВС України, в якому вона
прохала визнати неправомірним та скасувати Наказ МВС України №
1465 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення
атестування поліцейських» від 17.11.2015 року. Ця справа тривалий
час розглядалася у письмовому провадженні у Окружному адміністративному суді м. Києва. Результатом стала повна відмова у
задоволенні позовних вимог , яке було розцінене Головою Національної поліції як «перемога» та вказано на безперечність законності атестації.
Однак варто розуміти, що визначальною для визнання законності Інструкції, затв. Наказом № 1465 МВС України щодо порядку
проведення атестації стала формальна недотичність зазначеної
профспілки до нової поліції — «з матеріалів справи також вбачається, що за результатами опрацювання Статуту Професійної спілки
атестованих працівників органів внутрішніх справ, останній не
відповідав критеріям репрезентативності, встановлених ст. 6
Закону України “Про соціальний діалог”, та не уповноважена представляти інтереси поліцейських під час проведення колективних
переговорів з укладення Галузевої угоди з Національною поліцією
України». При цьому «під час розгляду справи Позивачем не надано
доказів порушення прав членів Професійної спілки атестованих
працівників органів внутрішніх справ України під час видання
оскаржуваного наказу» — зазначено у рішенні.
VI. Висновки
Отже, зі старими 92,3 % міліціонерами, які продовжили службу в
поліції, складно побудувати дійсно нову поліцію, а з такою
політичною «рішучістю», яку сьогодні має НПУ та МВС — неможливо.
Це засвідчив досвід атестування, зокрема.
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Атестування поліції мало надати вакансії для нових людей, які
прагнули бути новою поліцією, вперше заступаючи на службу до
неї, та які мали бути відібрані за конкурсом поліцейськими
комісіями. Однак цього не сталось, і набір до поліції не такий
великий, як це передбачалось.
Для тих, хто пильно стежив за процесом атестування поліції,
низький результат, який було оприлюднено, не став несподіванкою.
Основна проблема, а саме — загальна неефективність порядку
проведення атестації — стала зрозумілою ще в лютому 2016 року та
була піддана критиці з боку експертів, науковців та самих членів
атестаційних комісій. Тоді стало зрозуміло, що якщо це не
виправити, то на поліцію чекає, по-перше, низький результат самої
атестації, а по-друге — значна кількість позовів до адміністративних
судів, що будуть масово задовольнятися на користь позивача.
На жаль, поліція не відреагувала на критику та до кінця всього
процесу атестації не визнала тих помилок, яких припустились. А
головне — не внесла суттєві зміни в процедуру проведення атестації,
а отже, й саботувала всю атестацію старих міліціонерів. Натомість —
поліція звинуватила інших (суди) в сприянні «реваншу міліцейської
системи» (Х. Деканоїдзе) або попередників у МВС, які розробляли
Інструкцію про порядок проведення атестації, відповідно до якої
вони були вимушені працювати.
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СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ІЗ
(НЕ)РЕЄСТРАЦІЄЮ ЗЛОЧИНІВ ПОЛІЦІЄЮ
(за даними кримінальної статистики)

Євген Крапивін,
юрист, експерт групи “Поліція під контролем”
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І. Вступ
Системні проблеми із приховуванням злочинів від обліку,
відмовлянням заявника/потерпілого від подання заяви-повідомлення про скоєння злочину та іншими механізмами викривлення
ситуації із зареєстрованою злочинністю сьогодні продовжують
мати місце серед найпоширеніших порушень у діяльності поліції.
Вказані проблеми неодноразово розглядалися як в наукових
роботах, присвячених проблемам організаційного забезпечення
органів досудового розслідування та оперативних підрозділів,
проблемам початку досудового розслідування в кримінальному
процесі, так і емпіричних дослідженнях, під час яких вивчалася
мотивація правозастосовника до вчинення таких дій та причини
відтворення таких практик у повсякденній роботі.
На жаль, інколи вчені вдаються до простого пояснення причин
такого стану справ, а саме — списання всіх порушень на особу
поліцейського, у якої наявний умисел, направлений на завдання
шкоди особі, яка звертається за допомогою до правоохоронних
органів. Тобто конкретний поліцейський порушує ту чи іншу норму
закону, однак мова йде про систематичне порушення більшістю
поліцейських норм закону в тій чи іншій мірі. Варто розуміти, що такі
порушення обумовлені значно глибшими речами, зокрема тлумаченням законодавства на користь відомчих інтересів в силу
організаційної (інституційної) побудови діяльності органів досудового розслідування та оперативних підрозділів.
Ця тема частково була розглянута автором в розділі ІІІ науковопрактичного видання «Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досудового
розслідування)» . У ньому було, зокрема, обґрунтовано тезу, що
розслідування типових справ, які в найкоротший час доводяться до
суду та фільтрація неперспективних справ, які негативно впливають
Дет. див.: Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від «палиць» до нової системи
(на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є.
О. – Київ: Софія-А, 2016. — 120 с.
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на кількісно-статистичні показники з порушенням законодавства,
обумовлені системою стимулів і показників в органах досудового
розслідування, оперативних підрозділах та органах прокуратури.
У цьому ж розділі ми ґрунтуємось на викладеному у ньому
матеріалі та розширюємо відповідну тему описом механізмів
(не)реєстрації злочинів органами досудового розслідування Національної поліції України. Під цим формулюванням ми розуміємо як
приховування злочинів від реєстрації, практики відмовляння
потерпілого/заявника від подачі заяви-повідомлення про скоєнння
злочину, так і «поліцейське» тлумачення норм кримінального
процесуального законодавства для досягненнях відомчих цілей та
інтересів.
ІІ. Опис проблеми, механізмів
вона обумовлена

існування та чинників, якими

Фільтрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення залишається значною проблемою на пострадянському
просторі. Мова йде про вибіркову реєстрацію злочинів — інститут
реєстрації та порушення кримінальної справи за старим КПК
України (1960) або внесення відомостей до ЄРДР та відкриття
кримінального провадження за новим (2012).
Емпіричні дані свідчать про те, що кримінальний процес побудований таким чином, що вирішення змістовних питань щодо
винуватості особи на ключових стадіях відбувається зі зміщенням
на попередні стадії — з суду на прокурора (обвинувальний акт); з
прокурора на слідчого (повідомлення про підозру). Саме на стадії
досудового розслідування приймається рішення про притягнення
особи до кримінальної відповідальності — ним по факту є повідомлення про підозру, що тягне за собою передання обвинувального акту до суду у справах публічного обвинувачення (у понад 90 %
випадків), при якому буде винесено обвинувальний вирок з вірогідністю 99 % або провадження закрите у зв'язку із нереабілітуючими
підставами (див. Рис. 1, Рис. 2). Таким чином питання щодо винуватості особи на практиці обумовлено повідомленням про підозру.
Відтак, стадія реєстрації виступає одним із основних бар'єрів для
фільтрації справ, які складно довести у короткий строк до суду і
отримати необхідний показник в наявній системі оцінки ефективності роботи слідчого та прокурора.
Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від «палиць» до нової системи (на
прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є. О. –
Київ: Софія-А, 2016. — С. 62-63.
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З метою з'ясування характеру та механізмів згаданих порушень
вивчалась практика приймання, реєстрації, розгляду та вирішення
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасність
внесення щодо них відомостей до ЄРДР за матеріалами прокурорських
перевірок, звітні та аналітичні дані. Зокрема, було враховано досвід
моніторингових візитів, здійснених національним превентивним
механізмом (НПМ), який діє в Україні за моделлю «Омбудсман+».
Таким чином, було виявлено основні механізми (не)реєстрації
злочинів для забезпечення роботи цього фільтру.
Рис. 1. Дані кримінальної статистики за 2013-2016 роки:
найпоширеніші склади злочинів

Крадіжка
Умисне легке тілесне ушкодження
Шахрайство
Грабіж
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети
збуту
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

57

58

Права людини в діяльності української поліції — 2016

Рис. 2. Дані судової статистики за 2013-2016 роки:
кількість виправдувальних вироків

Судимість осіб та призначення мір кримінального покарання у 2003 р. / Офіційний
веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu /vsu.nsf/
(documents)/F578EBE235390F64C2257B7B004EAA87
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2004 р. (за даними судової статистики) /
Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.gov.ua/clients
/vsu/vsu.nsf/(documents)/8E987864C2A91578C2257B7B004FEBF6
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2005 р. (за даними
судової статистики) / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.
gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FFFFF5AFA2585614C2257B7B00503B62
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2006 р. (за даними
судової статистики) / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.
gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6D9FA0D8DE5FBC4BC2257B7B005078C1
13
Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р. (за даними судової
статистики) / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.
gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/D392A52D2E5BA5F1C2257B7B00508A2E
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2008 р. /
Офіційний веб-сайт Верховного Суду України //http://www.scourt.gov.ua/clients
/vsu/vsu.nsf/ (documents)/80C2BA9AFA564C3AC2257B7B0050B377
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Станом на сьогодні основними механізмами фільтрації справ під
час реєстрації є:
а) проведення перевірки відомостей про кримінальні правопорушення — єдиний облік;
б) проведення перевірки відомостей про кримінальні правопорушення — рапорти;
в) розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в
порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян»;
г) неможливість оскарження факту невнесення відомостей про
кримінальне правопорушення до ЄРДР;
ґ) інші механізми (системні проблеми).
а) Проведення перевірки відомостей про кримінальні правопорушення — єдиний облік
Раніше фільтрація здійснювалась за допомогою інституту порушення кримінальної справи, що дозволяв за рахунок дослідчої перевірки (ст. 97 КПК України 1960 р.) відмовляти у порушенні кримінальної справи, якщо заява чи повідомлення не містять приводів і
підстав для порушення кримінальної справи.
Значним кроком у реформі кримінального процесу стало скасування цього інституту та запровадження Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), до якого мали вноситись всі заяви про
вчинення злочину і автоматично розпочинатись кримінальні
провадження за ними (ст. 214 КПК України 2012 року). При цьому
концептуальна зміна процесуальної форми початку кримінального
провадження, що відбулась з прийняттям КПК України 2012 року, є
прикладом реалізації кримінальної процесуальної політики, спрямованої на позбавлення кримінального провадження зайвої формалізації, підвищення його оперативності, усунення корупційних
ризиків у правозастосовній діяльності на початковому етапі .
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2009 р. /
Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/
vsu.nsf/(documents)/CD6B8FC42EF6603BC2257B7B0050DBD5
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2010 р. /
Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/
vsu.nsf/(documents)/7E0CBF357826A9DDC2257B7B00510448
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у
р за даними
судової статистики) / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України // http://www.scourt.
gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/E4549252C88A2C5BC2257B9B002F464C
Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики / В. Трофименко // Вісник Нац. акад. правових наук
України. – 2015. - №1 (80). – С. 131
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Єдиний облік
Однак на практиці концепція була порушена шляхом ухвалення
підзаконних нормативно-правових актів , було створено «фільтр» —
Єдиний облік (ЄО) — який дозволив здійснювати дослідчу перевірку
та нереєструвати в ЄРДР заяви, що не містять приводів і підстав для
здійснення досудового розслідування. При цьому слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.
Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).
По суті це видозмінений інститут порушення кримінальної
справи, тобто проведення дослідчої перевірки для фільтрації злочи
нів під час їх реєстрації .
У науковому та експертному середовищі наявні протилежні
думки щодо застосування цієї норми на практиці. З одного боку, має
бути дотримано принцип «вносити всі заяви про вчинення злочину», зокрема такі, що видаються безпідставними, тобто «сміттям», з іншого — необхідно визначити приводи та підстави, таким
чином здійснюючи перевірку відомостей, викладених у заяві чи
повідомлення про злочин. Зокрема, друга позиція передбачає
перевірку слідчим наявності відомостей про склад злочину
(суб'єкту, об'єкту, суб'єктивної сторони, об'єктивної сторони), а у
разі їх відсутності — неповноту викладеної інформації, а отже й
приводу для внесення заяви до ЄРДР задля уникнення зайвого
навантаження на слідчого тощо. Таким чином, для того щоб заява
пересічного громадянина не загубилась у журналі ЄО у випадку,
якщо вона має малі перспективи у суді (практичний аспект), то
заявнику/потерпілому варто складати цю заяву виключно разом із
юристом, що, звісно, є нісенітницею.
Наведемо два приклади обґрунтування такої конструкції на
доктринальному рівні:
1) «інформація повинна стосуватися саме кримінального, а не
Для поліції – Наказ МВС України № 1377 від 06.11.2015 року «Про затвердження
Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події».
35 неформальних практик у кримінальному судочинстві України / О. А. Банчук, І. О.
Дмитрієва, Л. М. Лобойко, З. М. Саідова. — К.: «Арт-Дизайн», 2014. — С. 9.
Наприклад, див.: Журавель В.А. Початок досудового розслідування: деякі процесуальні
та організаційно-тактичні проблеми / В.А. Журавель // Вісник Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 1. – С. 252.
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адміністративного, дисциплінарного чи іншого правопорушення. Тобто при прийнятті потрібно визначити, чи має вона
ознаки приводу (заяви (повідомлення) про кримінальне
правопорушення чи самостійного виявлення кримінального
правопорушення) і чи міститься в ній визначена підстава для
початку кримінального провадження (ця вимога випливає із
положення ч. 1 ст. 214 КПК). Якщо ні, то на неї не поширюються
вимоги КПК України та вказаних відомчих нормативних актів.
Така інформація кваліфікується як звернення громадян,
приймається і розглядається в іншому порядку; коли ж за
результатами перевірки цієї інформації буде виявлено ознаки
кримінального правопорушення, посадова особа, яка
здійснювала, може повторно ініціювати початок кримінального
провадження, направивши слідчому, прокурору відповідний
рапорт чи інший документ (у такому випадку приводом буде
самостійне виявлення кримінального правопорушення)» ;
2) «для початку досудового розслідування необхідна така мінімальна кількість ознак: суспільна небезпечність і протиправність як ознака правопорушення; об'єкт і об'єктивна сторона як
ознака складу правопорушення. Крім того, підстави для початку
досудового розслідування є оцінною категорією, оскільки визначаються слідчим чи прокурором в залежності від фактичних
даних, що містяться у відповідних приводах до початку досу
дового розслідування, так ознак самого правопорушення та його
складу» .
При цьому обґрунтування такої позиції полягає в навантажені
слідчого, в провадження до якого можуть потрапити кримінальні
провадження, розпочаті за заявами, і повідомлення, поданими
«недобросовісними заявниками», відправлених із хуліганських або
інших мотивів , зокрема і проти самих «неугодних» слідчому,
прокурору, судді , та зростання навантаженості на слідчих і
прокурорів .
Див.: Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін.;
за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. — X.: Право; 2013. — С. 336.
Див.: Науковий висновок КНУ ім. Шевченка щодо питань, зазначених у листі
заступника Генерального прокурора України від 26.09.2016 р. No 12/2-230 вих-16.
[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України / [режим
доступу]: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=196490
Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопо
рушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокура
тури – 2013. – № 2 (140). – С.49
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Така позиція тяжіє до інституту дослідчої перевірки, який сформувався протягом 1930-1940-х років середини минулого століття
радянськими слідчими , для того щоб уникнути двох типів «браку»
— закриття кримінальної справи на етапі досудового розслідування
(негативний показник) та направлення справи на дослідування
судом (більш суворий негативний показник). Дослідча перевірка
надала змогу перед офіційним порушенням справи вивчити докази
«під виглядом перевірки матеріалів». Тільки після того, як органи
досудового розслідування впевнювались в надійності доказів, офі
ційно починалось досудове розслідування .
На наш погляд, варто розрізняти правовий аспект та інституційний (організація роботи органів досудового розслідування, чергової
частини тощо). Перший створює процедуру, яка не допускає відмови
у прийнятті заяви чи повідомлення про скоєння злочину, таким
чином створюючи запобіжник від порушень з боку поліції. Другий —
ефективність діяльності поліції в цілому, яка не має протиставлятися законності.
Частково це обумовлено тієї ситуацією, що у слідчого наразі у
провадженні перебувають всі заяви та повідомлення, які раніше у
великому обсязі «фільтрувалися» через органи дізнання, які
приймали рішення про відмову в порушенні кримінальної справи в
порядку п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України 1960 року. Ця проблема буде
частково вирішена з декриміналізацією ряду злочинів та прийняттям закону про кримінальні проступки, таким чином витримавши
баланс між правовим та інституційним аспектом.
Позиція ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо
внесення відомостей до ЄРДР
Показовою в цьому випадку є позиція Вищого спеціалізованого
Софієв В. Актуальні проблеми початку досудового розслідування кримінальних
правопорушень, вчинених суддями // Вісник прокуратури – 2013. – № 2 (140). – С. 33
Юрченко Л. В. Особливості початку досудового розслідування за новим
кримінальним процесуальним законодавством України / Л. В. Юрченко // Ученые
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия
«Юридические науки». Том 26(65). 2013. № 1. – С. 341.
Дет. див.: Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від «палиць» до нової
системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання /
Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — С. 18.
Питер Г. Соломон-младший. Случай исчезающего оправдания: неформальные
нормы и практики советской уголовной юстиции // Право и правоприменение в
зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов / Науч. ред. Э. Л. Панеях;
лит. ред. А. М. Кадникова. – М.: Статут, 2014. – C. 465.
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суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який
зазначив, що «на відміну від процесуального порядку реагування на
заяви та повідомлення про злочин, який було встановлено в КПК
України 1960 року, згаданий обов'язок слідчого або прокурора не
вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви (повідомлення) на
предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити
процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч. 4 ст. 214 КПК України, згідно з якою,
відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримі
нальне правопорушення не допускається» .
ВССУ також наголошує на неоднаковій практиці тлумачення як
слідчими, так і суддями питання щодо необхідності оцінки «заяви,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення» (ч. 1 ст.
214 КПК України), яка подається до поліції. «Найбільш складним і
неоднозначним питанням, яке характеризує стан судової практики
розгляду аналізованої категорії скарг, є правова оцінка заяви чи
повідомлення на предмет обґрунтованості викладених у них відомостей, що свідчать саме про кримінальне правопорушення. У
слідчій і в судовій практиці щодо цього питання є щонайменше два
підходи. Згідно з першим, передбачається так зване автоматичне
внесення відомостей про кримінальне правопорушення, якщо такі
відомості викладені особою в заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення. Цей підхід не передбачає оцінки відповідної заяви чи повідомлення на предмет того, що викладені
відомості дають підстави констатувати певні ознаки складу
злочину. У свою чергу другий підхід не передбачає автоматичного
внесення відомостей, викладених у будь-яких заявах чи повідомленнях — вносяться лише визначені як такі, що, на думку суб'єкта,
який їх вносить, дійсно можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Реалізація другого підходу, крім іншого,
допускає розгляд заяв, які не містять таких відомостей, у порядку,
встановленому Законом України “Про звернення громадян”. Як було
вже зазначено, наведені підходи реалізуються не лише у слідчій, а й
у судовій практиці» .

Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність
органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування»
[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт ВССУ з розгляду цивільних і
кримінальних справ. С. 5. [Режим доступу]: http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/ﬁles/.doc
Ibid. – С. 6-7.
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Дослідивши конструкцію відповідної кримінальної процесуальної норми, а також практику застосування як правоохоронними органами, так і судом під час розгляду справ щодо оскарження
невнесення відомостей до ЄРДР, ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшов висновку на користь принципу «реєструємо
все». На погляд ВССУ, «якщо зі звернення особи вбачається, що вона
порушує перед органом досудового розслідування питання про
вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення
ним дій, визначених КПК, то навіть за умови, що результати аналізу
наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу
злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриттям кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК» (!).
Попередження особи про кримінальну відповідальність за
завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину
Окремо необхідно розглянути питання початку досудового
розслідування, адже відповідно до п. 1.4. Положення про ЄРДР, затв.
Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012, № 69 заява
чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються
поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли таке попередження не
можливо зробити з об'єктивних причин: надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв'язку, непритомний стан
заявника, відрядження тощо).
Водночас у КПК України зовсім не передбачений обов'язок слідчого, прокурора, іншої службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, попередити фізичну особу (заявника або потерпілого) про
кримінальну відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення
про злочин, передбачену ст. 383 КК України. Відповідно до ч. 4 ст. 214
КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена
на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву
чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи
повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Понад того, відповідно до п. 6 Розділу ІІ Інструкції, затв. Наказом
№ 1377 МВС України від 06.11.2015 року, особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне порушення, під підпис попереджається
про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве
Ibid. – C. 10.
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повідомлення про вчинення злочину, передбачену ст. 383 КК
України, крім випадків надходження заяви або повідомлення
поштою чи зв'язком іншого виду. Ці дані, як було сказано вище,
вносяться не до ЄРДР, а до журналу ЄО.
Дані кримінальної статистики за ст. 383 КК України в 2016 році
говорять про те, що норма про обов'язковість відповідного попередження, встановлена підзаконними нормативно-правовими актами,
на практиці є радше інструментом для відмовляння особи від подачі
заяви чи повідомлення про скоєння злочину, аніж запобіжником від
свідомого повідомлення фактів, що не відповідають дійсності. Знову
ж таки, принцип «реєструємо все, що містить ознаки кримінального
правопорушення або особа заявляє про це», таким чином, не дотримується. Понад того, такі практики відмовляння від подання заяви
чи повідомлення про скоєння злочину призводять до конфліктів
між громадянами та працівниками правоохоронних органів .
б) проведення перевірки відомостей про кримінальні правопорушення — рапорти
Позитивною є тенденція зниження практики відмовляння потерпілої особи або заявника від подання заяви про скоєння злочину під
час виїзду наряду патрульної поліції та слідчо-оперативної групи
(СОГ) на місце вчинення злочину.
Відповідно до статистичних даних, констатуємо факт, що поліцейські реєструють майже третину злочинів самостійно (див. Рис. 3),
а відсоток розкриття (переданих справ із обвинувальним актом до
суду) сягає майже 70 %, що говорить про їх селекцію у порівнянні із
загальним відсотком розкриття. При цьому рапорти працівників
поліції про виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та
іншої події, також реєструються в журналі ЄО, відповідно до п. 14
Розділу ІІІ Інструкції, затв. Наказом № 1377 МВС України від
Обліковано кримінальних правопорушень в 2016 році – 534; з них особам вручено
про підозру – 110; з них передано обвинувальний акт до суду – 93 (17,42 % від загальної
кількості облікованих кримінальних правопорушень). Див.: Єдиний звіт про
кримінальні правопорушення за січень-грудень 2016 р. (Форма № 1, затв. наказом ГПУ
від 23 жовтня 2012 р. № 100). [Режим доступу]: http://www.gp.gov.ua/ua/
stst2011.html?_m=fslib&_t=fsﬁle&_c=download&ﬁle_id=200945
Юрченко Л. В. Особливості початку досудового розслідування за новим кримі
нальним процесуальним законодавством України / Л. В. Юрченко // Ученые записки
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юриди
ческие науки». Том 26(65). 2013. №. 1. – С. 340.
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06.11.2015 р. Однак тут варто «виділити три головні проблеми: поперше, відсутність законодавчо встановлених строків спрямування
слідчому, прокурору закінчених матеріалів перевірок правоохоронних, контролюючих та інших органів, що містять дані про
кримінальні правопорушення (вимоги щодо 24-годинної реєстрації
стосуються лише слідчого та прокурора); по-друге, реєстрація в
ЄРДР рапортів, замість повідомлень контролюючих органів і
звернень громадян; по-третє — відсутність даних про подію або
склад злочину в окремих матеріалах» .
Таким чином, за рахунок таких рапортів «закриваються» необхідні конкретному органу досудового розслідування кількісностатистичні показники, а неперспективні для передання в суд
справи, зокрема із заявами потерпілого або заявника, так і залишаються у рапортах, які не потрапляють до ЄРДР.
«Наприклад, відповідно до даних ЄРДР (станом на листопад 2013
року), слідчі органів внутрішніх справ Дніпропетровської області у
2013 році внесли до ЄРДР відомості щодо 140 022 кримінальних
правопорушень, з яких 55 649 (або 39,7 % від усіх зареєстрованих
злочинів) виявлено працівниками підрозділів МВС України. При
цьому у 45 682 або (82 % — “самостійно виявлених”) були наявні заяви
про вчинення злочину від фізичних або юридичних осіб» (!).
Оскільки мова йде про відбирання заяв про скоєння злочину, то
слід наголосити також на розповсюдженій ганебній практиці
вмовляння заявників до написання зустрічних заяв про небажання
проведення подальших перевірок за їх попередніми зверненнями.
Як пояснювали самі громадяни під час бесід з працівниками
ДОАЗОР , вони погоджувалися із пропозиціями поліцейських, які
прибували за їх викликом, оскільки ті їм повідомляли, що їх
«постійно будуть викликати до прокуратури, поліції, суду» та «все
одно нікого не знайдуть» .
Наприклад, 12.04.2016 року працівники СОГ Центрального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області вмовили заявника Піддубного М. О. написати заяву про
небажання проведення поліцією подальшого розслідування,
Столітній А. В. Підстави початку досудового розслідування // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ, No4, 2014. – С. 192.
Ibid.
Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування
Національної поліції України
Інформаційний бюлетень Управління забезпечення прав людини. Гол. ред. К. В.
Бушуев. Вип. 1-2. 2016. – С. 32-33.
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мотивуючи тим, що встановити осіб, які вчинили вказаний тяжкий
злочин, неможливо .
У подальшому заяву Піддубного М. О. списано до справи після
розгляду в порядку, визначеному Законом України «Про звернення
громадян». При цьому мова йшла про грабіж, поєднаний з
насильством (ч. 2 ст. 186 КК України).
Рис.3. Дані кримінальної статистики за 2013-2016 роки:
кількість виявлених ОВС злочинів та їх питома вага

Ibid. - С. 33.
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в) розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в
порядку, передбаченому Законом України «Про звернення
громадян»
Поширеною залишається ситуація, коли замість реєстрації зая-виповідомлення про кримінальне правопорушення в ЄРДР та
здійснення досудового розслідування визначеним слідчим, проводиться звичайна перевірка дільничним інспектором поліції і після
цього заявник отримує банальну відписку про те, що за результатами
перевірки, проведеної дільничним інспектором поліції, ознак
злочину не виявлено, а тому подальша перевірка заяви недоцільна.
При цьому перевірка проводиться відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» та відповідь на заяву надається, зазвичай,
протягом місяця.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про звернення громадян» від
02.10.1996 року, дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним законодавством. Водночас, на практиці поширеною є
ідентифікація правоохоронними органами заяв (повідомлень) про
кримінальні правопорушення як звернення і розгляд в порядку,
передбаченому цим Законом, а не КПК України.
Особливо це стосується випадків, коли мова йде про кримінальні
правопорушення, що вчиняються поліцейськими — оскільки однією
із форм звернення громадян є скарга, то не дивлячись на те, що у
самій заяві мова йде про вчинення кримінального правопорушення,
поліцейські, захищаючи своїх колег, списують такі заяви і повідомлення до ЄО.
Видається очевидним, що особа, яка заявляє (повідомляє) про
вчинення злочину, і та особа, яка звертається відповідно до Закону
України «Про звернення громадян» із клопотанням, скаргою або
пропозицією, переслідують різні цілі, а тому правове реагування на
ці заяви має бути відповідним .
При цьому заяви і повідомлення реєструються у Журналі єдиного
обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення
та інші події із подальшим формулюванням «не встановлено
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення».
35 неформальних практик у кримінальному судочинстві України / О. А. Банчук, І. О.
Дмитрієва, Л. М. Лобойко, З. М. Саідова. — К.: «Арт-Дизайн», 2014. — С. 10.
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Про це, зокрема, говорить Управління забезпечення прав людини
(УЗПЛ) Національної поліції України — «одним із найбільш поширених порушень законності під час прийняття, реєстрації та розгляду
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події
залишаються приховування від обліку заяв і повідомлень, а також
прийняття за ними необґрунтованих рішень про списання матеріалів до справи у порядку, визначеному Законом України «Про
звернення громадян»» .
Відповідно до статистичних даних, за 9 місяців 2016 року, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», розглянуто 3 млн 748 тис. заяв, що були зареєстровані у Журналі єдиного
обліку, що становить 80 % від загальної кількості (4 млн 785 тис. заяв
і повідомлень). При цьому лише у 88 тис. з них (1,87 %) встановлено,
що в їх відомостях містяться ознаки кримінального правопорушення і, відповідно, внесено до ЄРДР .
При цьому упродовж 9 місяців 2016 року скасовано 1,7 тис. прийнятих працівниками поліції необґрунтованих рішень про списання
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та
інші події до справи, відомості за якими надалі внесено до ЄРДР.
Звісно, це є лише малою частиною від загальних порушень, які так і
залишаються не виявленими.
Показовими є результати перевірки територіальних органів, які
пройшли атестацію, а саме ГУНП у Волинській, Дніпропетровській,
Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій,
Черкаській областях та місті Києві, на матеріалах якої можна
побачити поширеність вказаної нами практики списання заявповідомлень в порядку визначеному Законом України «Про звернення громадян»:
- 75 випадків (17,9 %) приховування від реєстрації заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші
події;
- 99 випадків (23,63 %) порушення ст. 214 КПК щодо 24 годинного
терміну внесення відомостей до ЄРДР;
- 202 випадки (48,2 %) необґрунтованого списання звернень
громадян до справи у порядку, визначеному Законом України
«Про звернення громадян»;
Інформаційний бюлетень Управління забезпечення прав людини. Гол. ред. К. В.
Бушуев. Вип. 1-2. 2016. – С. 30.
lbid.
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33 випадки (7,87 %) порушення терміну розгляду звернення
громадян (макс. – 45 діб);
- 10 випадків (2,4 %) інших порушень (загальна кількість
виявлених порушень законності – 419) .
-

г) неможливість оскарження факту невнесення відомостей про
кримінальне правопорушення до ЄРДР
На практиці поширеною є ситуація, коли слідчі, прокурори не
реєструють заяву (повідомлення) про кримінальне правопорушення з надуманих підстав, але з наступним повідомленням заявників
про відсутність підстав для початку провадження після спливу 10денного строку, встановленого ч. 1 ст. 303 КПК України, у який може
бути подана скарга на їх бездіяльність у вигляді невнесення
відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Ці маніпуляції з невчасним повідомленням здійснюються виключно з метою
позбавлення заінтересованих осіб можливості оскарження таких
фактів .
Окрім практичного аспекту, необхідно звернути увагу на саму
юридичну конструкцію, яка встановлює право на оскарження
невнесення відомостей до ЄРДР, що викликає багато питань як у
вчених, так і правозастосовника. У свою чергу, поліція дозволяє собі
тлумачити на власну користь, що не узгоджується із інтересами
суспільства зокрема та принципами і завданнями кримінального
процесу загалом.
Дискусія навколо цього інституту зазвичай протікає в порівняльно-правовому аспекті, тобто постійно порівнюється інститут
порушення кримінальної справи за КПК України 1960 року та новий
інститут автоматичного початку досудового розслідування після
внесення відомостей до ЄРДР, яке в свою чергу «не закінчується
прийняттям підсумкового процесуального рішення в розумінні ч. 3
ст. 110 КПК України, оскільки внесення чи невнесення відомостей до
ЄРДР не оформлюється постановою слідчого чи прокурора. Діяльність на початку досудового розслідування не є стадією кримінального процесу, однак вона відповідає критеріям самостійного провадження» .
lbid.
35 неформальних практик у кримінальному судочинстві України / О. А. Банчук, І. О.
Дмитрієва, Л. М. Лобойко, З. М. Саідова. — К.: «Арт-Дизайн», 2014. — С. 11.
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Вчені зазначають, що «оскаржувати можна результати діяльності
певного обсягу, а не початок. За КПК 2012 року, таких результатів на
момент початку досудового розслідування, як правило, не буває (за
винятком результатів слідчої (розшукової) дії — огляд місця події) ...
За КПК 1960 року, кримінальну справу можна було порушити лише
за наявності достатніх підстав, а оскаржувалася їх недостатність.
Наразі ж у КПК мова йде про обставини, що можуть лише свідчити
про вчинення кримінального правопорушення. Пізнавальна “вага”
підстав для порушення справи за КПК 1960 року і до початку
досудового розслідування за КПК 2012 року є різною. “Новим” КПК
впроваджена презумпція вчинення діяння, про яке йдеться у заяві
як про кримінальне правопорушення, а не презумпція кримінального переслідування особи, на яку у ній вказано» .
Таким чином, можна зробити висновок, що для правозастосовника зрозумілим є порядок оскарження процесуальних документів, наприклад постанови слідчого чи прокурора. Відтак, на
відміну від норм КПК України 1960 року, відповідно до яких
оскаржувалася постанова про порушення або відмову в порушенні
кримінальної справи, сьогоднішні норми КПК України видаються
для правозастосовника незрозумілими, адже предметом оскарження є «невнесення відомостей до ЄРДР», яке не оформлюється
жодним процесуальним документом, відповідно — поліція зловживає відсутністю процесуального документу, який можна було б
оскаржити.
Саме така ситуація створює неоднозначну практику застосування відповідно до системи стимулів і показників оцінки роботи
слідчого та прокурора, яка змушує працювати із типовими справами, що мають в найкоротший строк бути доведені до суду, а доля
неперспективних для суду справ зведена до мінімуму, тобто фільтрів, які забезпечують повсякденне розслідування типових злочинів і які є предметом розгляду в цьому розділі.
Варто також зазначити, що існує позиція, відповідно до якої,
невнесення відомостей до ЄРДР взагалі не має оскаржуватись,
оскільки «оскарження початку досудового розслідування не є
ефективним засобом забезпечення прав його учасників, а у окремих
Корчева Т. В. Проблемні питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого
або прокурора під час досудового розслідування за Кримінальним процесуальним
кодексом України / Т. В. Корчева // Науковий вісник Херсонського державного
університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 5. Том 2. 2013. – С. 113.
Лобойко Л. М. Щодо доцільності оскарження початку досудового розслідування /
Лобойко Л. М. // Вісник Академії адвокатури України. Том 13. Число 2(36), 2016. – С. 71.
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випадках може ставати на заваді цьому», а «врегулювання оскарження початку досудового розслідування у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві є недоцільним» . Сама ж
«процедура початку досудового розслідування, яка існує у КПК
України (з внесенням відомостей у ЄРДР), в цілому не сприяє
реалізації права особи на оскарження рішень, дій чи бездіяльності
слідчого або прокурора. Це стосується як прийняття рішень щодо
внесення відомостей до ЄРДР, так і бездіяльності в цьому напрямку» .
Ми можемо частково погодитися з такої позицією, однак для нас
це не означає, що необхідно повністю відмовлятися від такого
інституту і повертатися до інституту порушення кримінальної
справи за КПК України 1960 року з його дослідчої перевіркою, а
радше наближати практику застосування чинного інституту оскарження невнесення відомостей до ЄРДР до конструкції, викладеної у
КПК України.
ґ) інші механізми (системні проблеми)
До інших механізмів, якими послуговується поліція для цілей
зазначених вище, що порушують чинне законодавство або
становлять зловживання повноваженнями, можна віднести:
- відсутність реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, які надсилаються до поліції державними установами, зокрема і іншими підрозділами поліції. Такі
заяви та повідомлення надходять від органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, які у процесі своєї
діяльності виявляють відповідні правопорушення, нерідко
повідомлення також надходять від органів нагляду і контролю,
Лобойко Л. М. Щодо доцільності оскарження початку досудового розслідування /
Лобойко Л. М. // Вісник Академії адвокатури України. Том 13. Число 2(36), 2016. – С. 73.
Кочева Т. В. Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи
бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування / Т. В. Кочева
// Форум права. – 2016. - №4. – С. 181.
Періодично у Верховній Раді реєструються законопроекти, які містять норми щодо
повернення до стадії порушення кримінальної справи. Наприклад, проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення
та початку досудового розслідування» (реєст. № 4263 від 25.02.2014). Пояснення такої
необхідності у спрощенні процедури відсіювання (фільтрації) неперспективних у
суді типових справ, а також історичний аспект формування інституту дослідчої
перевірки. Див. дет.: Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від «палиць» до
нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне
видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — С. 17-18.
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лікувальних закладів та ін. Такі заяви та повідомлення залишаються без розгляду або належного реагування (розгляд у
відповідності до Закону України «Про звернення громадян»,
коли очевидно йдеться про вчинене кримінальне правопорушення), відомості до ЄРДР не вносяться, реєстрація відбувається
у відповідних журналах, книгах обліку ;
не додержання слідчими вимог ч. 4 ст. 218 КПК про обов'язковість перевірки наявності вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення. Несвоєчасне
передавання матеріалів та відомостей, повідомлення прокурора,
потерпілого або заявника та внесення відповідних відомостей до
ЄРДР ;
не додержання вимог ч. 1. ст. 214 КПК щодо невідкладного, але
не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення, внесення відомостей до ЄРДР у
разі використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування. Зволікання з початком досудового розслідування,
повернення матеріалів оперативно-розшукової діяльності
оперативним підрозділам без виконання вимог ч. 1 ст. 214 КПК ;
невнесення відомостей в ЄРДР у випадку, якщо кримінальне
правопорушення, на яке вказано у заяві або повідомленні,
перебуває в підслідності іншого органу. Відповідно до КПК,
незалежно від того, який орган повинен провести досудове
розслідування кримінальних правопорушень, відмова в занесенні інформації до ЄРДР не допускається. При надходженні
інформації про кримінальне правопорушення, яке, можливо, і не
підслідне цьому органові досудового розслідування, вона все
рівно реєструється, про що направляється повідомлення
прокурору, який своєю постановою визначає підслідність і
передає матеріали належному органові ;
інше.

Вакулік О. А. Порушення вимог законодавства під час приймання, реєстрації,
розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в
органах внутрішніх справ / О. А. Вакулік // Юридичний часопис Національної академії
внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 141-142.
Ibid. С. 142.
Ibid. С. 142.
Рогатюк І. В. Прокурорський нагляд як гарантія законності й обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування / Рогатюк
І. В. / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. - № 2. – С. 149.

73

74

Права людини в діяльності української поліції — 2016

ІІІ. Шляхи вирішення проблем
На наш погляд, розв'язання вказаних системних проблем є
поступовим, довготривалим та складним процесом, який має
відбуватися в контексті реформи кримінальної юстиції в України в
цілому. Обвинувальний ухил, система стимулів і показників тощо —
взаємопов'язані та взаємообумовлені речі, які можна реформувати
тільки здійснюючи комплекс заходів, спрямованих на зміну існуючих практик роботи.
Компонентами таких заходів мають стати:
а) нова система оцінки ефективності роботи поліції
Сьогодні фактично продовжує працювати один із рудиментів
радянської міліції — «палочна» система оцінки ефективності роботи
поліції, яка призводить до низки порушень прав людини у системі
кримінальної юстиції. Основою цієї системи є показник «розкриття»
справ за конкретним складом злочину для органів досудового
розслідування, що можна узагальнюючи назвати системою стимулів і показників, які впливають на роботу поліції.
Минуло понад півтора роки з дня ухвалення Закону України «Про
Національну поліцію». Проте стара система оцінки поліції формально скасована, а нова ще не запроваджена. За таких умов слідчі
органи працюють за інерцією — поліцейське керівництво постійно
запитує у них: «Скільки?» Якісна оцінка разом з кількісними показниками, які спираються на кримінальну статистику, може бути
системою оцінки ефективності роботи поліції. Основою комплексної
системи кількісних та якісних показників має стати довіра
громадян. Необхідно, аби нова система орієнтувалася на людей та їх
потреби, а не на відомчу статистику як штучний доказ ефективності
своєї роботи вищому керівництву.
Наразі поліцією разом із МВС розробляється проект постанови
Кабінету Міністрів України, яка має бути ухвалена на виконання
вимог ч. 3 ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію», яка
встановлює основним критерієм оцінки ефективності діяльності
органів і підрозділів поліції рівень довіри громадян;
b) запровадження кримінальних проступків
Запровадження інституту кримінальних проступків, а точніше —
впровадження поділу кримінального правопорушення на злочин та
кримінальний проступок, має стати продовженням на шляху до
гуманізації законодавства, у цьому випадку — і кримінального, і
адміністративного.
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Необхідність такого кроку давно обговорюється в науковому та
експертному середовищі, зважаючи на практику Європейського
суду з прав людини, і останнім часом набуло ще більшої уваги
внаслідок вказання на таку необхідність у прикінцевих положення
КПК України 2012 року.
При цьому зміст кримінальних проступків розкривається у
Концепції реформування кримінальної юстиції України, яка була
затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 року:
1) окремі діяння, що за чинним КК України відносяться до
злочинів невеликої тяжкості, які, відповідно до політики
гуманізації кримінального законодавства, будуть визнані
законодавцем такими, що не мають значного ступеня
суспільної небезпеки;
2) діяння, передбачені чинними КУпАП, які мають судову юрисдикцію і не є управлінськими (адміністративними) за своєю
суттю (дрібне хуліганство, дрібне викрадення чужого майна
тощо) .
Як зазаначає Хавронюк М.І., сьогодні органи досудового розслідування і суд, не маючи ні бажання (що пояснюється насамперед
величезним навантаженням та неадекватно низькою оплатою праці
працівників органів дізнання, досудового слідства і суддів), ні
необхідних кадрових, фінансових, організаційно-технічних та
інших можливостей для розслідування і розгляду справ про зазначені «злочини» (маємо на увазі — кримінальні проступки) на
порушення принципу невідворотності відповідальності за кримінально карані діяння, всіляко прагнуть: відмовити у порушенні
кримінальної справи; закрити кримінальну справу; звільнити від
кримінальної відповідальності та від покарання . Зокрема на таких
типових злочинах, які будуть виведені у кримінальні проступки, й
застосовуються сьогодні описані вище механізми приховування
злочинів від реєстрації.
Відповідно — із запровадженням кримінальних проступків має
зменшитися навантаження на органи досудового розслідування, а
дізнання за кримінальними проступками дозволить розслідувати
вказані вище злочини, адже сьогодні ми недарма говоримо про
низьку ефективність розслідування певної категорії злочинів
Концепція реформування кримінальної юстиції України: затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 р. // Урядовий кур'єр від 17.04.2008. - № 72.
Хавронюк М. І. До питання про кримінальні проступки в контексті спеціалізації
органів досудового розслідування / М. І. Хавронюк // Право України. № 9. – 2010. – С. 126.
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невеликої тяжкості, оскільки вони не є пріоритетними для самої
поліції. Сьогодні розслідування крадіжки мобільного телефону або
велосипеда без додаткового вмотивування слідчого потерпілим
майже не відбувається, що стало загальновідомим фактом і значно
підриває довіру до поліції в цілому;
c) контроль за реєстрацією
Важливою складовою таких реформ є запровадження належного
контролю за обліково-реєстраційною дисципліною та притягнення
винних до дисциплінарної відповідальності. Необхідне налагодження роботи інспекції з особового складу, внутрішньої безпеки,
управління забезпечення прав людини, керівників органів досудового розслідування тощо, яке б виключало дублювання повноважень та відсутність відповідальних за конкретні дії, які здійснюються слідчими, черговими та іншими особами.
d) custody records
Частиною вирішення проблеми є запровадження належної
системи обліку затриманих та доставлених осіб до підрозділів Національної поліції. Мова йде про впровадження інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю за дотриманням прав і свобод
осіб, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання територіальних органів поліції «custody records». Зміст системи полягає в
автоматичному обліку будь-яких дій із затриманою особою в електронній базі даних, яка має ряд запобіжників від зловживань та
маніпуляцій із такою особою.
При цьому електрона система обліку має також охоплювати
доставлених осіб та відвідувачів відділень поліції, оскільки саме

За рівних умов (насамперед, відсутності підозрюваного) перед слідчим постає
питання пріоритету, яке розв'язується, зважаючи на потреби конкретного слідчого
підрозділу по закриттю кількісно-статистичних показників в періоді. Нагадуємо, що
строк досудового розслідування починається з моменту повідомлення особі про
підозру (ст. 219 КПК), тому досудове розслідування може провадитися в межах
строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49
КК. «Це дозволяє та іноді примушує поверхово проводити розслідування або зовсім не
звертати увагу на такі кримінальні провадження у разі, коли є провадження відносно
особи або щодо більш тяжких та резонансних кримінальних правопорушень. Таке
положення явно суперечить принципу кримінального провадження – розумні строки
(ст. 28 КПК)». Див.: Юрченко Л. В. Особливості початку досудового розслідування за
новим кримінальним процесуальним законодавством України / Л. В. Юрченко //
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
Серия «Юридические науки». Том 26(65). 2013. № 1. – С. 342.
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особи без процесуального статусу часто набувають його у відділенні поліції шляхом «зізнання» або перекваліфікації адміністративного затримання (зокрема доставлення за адмін. правопорушення) в кримінальне тощо.
Зокрема, Указом Президента №92/2016 від 04.03.2016 р. затверджено Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, в
якому йде мова про вжиття заходів щодо забезпечення прав
затриманих та заарештованих осіб відповідно до європейських норм
шляхом запровадження практики відеофіксації першого допиту
затриманого та єдиного електронного протоколу (custody records);
e) незалежний орган-розпорядник кримінальної статистики
Кримінальна статистика (правова статистика в частині кримінальної юстиції) потребує реформування, адже сьогодні вона, формуючись відомствами, які надають дані розпоряднику — ГПУ, є
викривленою в результаті систематичного штучного напрацювання показників у межах «палочної системи» як поліцією, так і
прокуратурою.
Причиною викривлення статистики злочинності є «системний
конфлікт між цілями кримінологічними та цілями бюрократичними,
які переслідують збір кримінальної статистики» (М. Шклярук).
При цьому саме кримінальна статистика містить інформацію про
стан злочинності та тенденції, використовується під час прогнозування і оцінки ефектів діяльності в галузі контролю злочинності.
Виходом із цього замкненого кола відомчої картини злочинності
є створення незалежного органу кримінальної статистики, непідконтрольному відомствам та такого, що містить механізми захисту
від тиску з боку відомств, що здійснюють реєстрацію злочинів,
досудове розслідування за ними тощо.
Наприклад, ним може стати Бюро кримінальної статистики, адже
тільки структура, незалежна від усіх правоохоронних органів, що
здійснюють досудове розслідування злочинів, може кардинально
змінити якість обліку злочинів в країні шляхом розділення стимулів
та показників роботи цих органів і процесом наповнення (формування) кримінальної статистики.

Указ Президента України №92/2016 Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і
оборони України" [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Президента України.
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832
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Розділ V. Заборона катувань та жорсткого поводження

Поліція є однією з основних інституцій, що забезпечують примус
у державі. Його законність, обґрунтованість та пропорційність є
запорукою функціонування правової системи держави. На жаль,
однією із головних перешкод функціонування цієї системи є
катування та жорстоке поводження з боку поліції. Катування є
«ганебним» явищем, виправдання якого неприпустимо у тій системі
цінностей правової держави, до якої прагне Україна.
У контексті функціонування цілісної системи превенції та
протидії цим явищам, стурбованість, як і раніше, викликають такі
проблеми, як безкарність у випадках застосування катувань,
конфлікт функцій прокуратури, що утруднює ефективне розслідування випадків катувань, поширеність цього явища на всіх рівнях
поліцейської діяльності, не дивлячись на реформу поліції тощо.
Відтак, в цьому розділі ми пропонуємо вам цілісну картинку
ситуації із забороною катувань та жорстокого поводження в діяльності української поліції, яка склалася станом на 2016 рік в Україні.
І. Невідповідність суб'єкта катувань та жорстокого поводження,
передбаченого національним законодавством, нормам міжнародного
права
Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність,
поводження чи покарання є нормою ius cogens , тобто імперативною
нормою, відступ від якої неможливий за будь-яких обставин.
Відповідно, якщо право на життя або право на справедливий суд
може бути обмежене державою за певних обставин для досягнення
відповідних цілей, то заборона катувань є абсолютною забороною.
Міжнародне право прав людини нараховує лише два таких випадки —
поряд із забороною катувань перебуває заборона рабства.
Абсолютний і такий, що не допускає відступів характер заборони
катувань, закріплений в міжнародному праві, відображає виняткову
тяжкість злочину, який представляє собою аморальне, що принижує
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людську гідність, діяння, яке не підлягає виправданню ні за яких
обставин .
Україна ратифікувала ряд міжнародно-правових договорів, якими передбачена заборона катувань та жорстокого поводження, до
основних з яких можна віднести Загальну декларацію прав людини
від 10.12.1948 року ; Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права від 16.12.1966 року ; Конвенцію ООН проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гід
ність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 року; Конвенцію
про захист прав і основоположних свобод людини від 04.11.1950
року (з протоколами) тощо.
У національному законодавстві така заборона закріплена ст. 28
Конституції України, відповідно до якої «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим
дослідам».
Реалізацію цієї заборони знаходимо у різних нормативноправових актах, якими приділено особливу увагу недопущенню
катувань та жорсткого поводження, а також встановлено відповідальність за такі дії.
Насамперед, мова йде про ст. 127 КК України, якою передбачено
кримінальну відповідальність за катування, а ряд інших статей
передбачають відповідальність за дії, які йому передують або
супроводжуються. Мова йде про статті 365 , 371 , 373 , 374 КК України.
При цьому більшість зі складів злочинів, передбачених цими
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статтями, є «мертвими» нормами права, оскільки на практиці майже
не застосовуються. Нижче, аналізуючи дані кримінальної статистики,
ми детальніше зупинимось на проблемі із їх правозастосуванням.
Стосовно ст. 127 КК України, констатуємо незмінну динаміку
майже нульового правозастосування (див. Рис. 1), що полягає у самій
конструкції кримінально-правової норми. Тому, на наш погляд,
необхідно звернути особливу увагу на невідповідність цієї норми
національного законодавства нормам міжнародного права, а саме —
на визначення суб'єкта катування.
Рис. 1. Стаття 127 КК України: динаміка застосування

Відповідно до міжнародно-правових документів, під катуванням
прийнято розуміти «будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне
заподіюється сильний біль або страждання, фізичне чи моральне,
щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання,
покарати їі за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні
яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити або третю
особу, чи за 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 за їх підбурюванням, чи за їх відома, чи за їх
мовчазної згоди (виділення моє — Є.К.)» (ч. 1 ст. 1 Конвенції ООН проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 року).
Таким чином, міжнародні договори визначають суб'єктом катування тільки таких осіб:
1) державну посадову особу;
2) іншу особу, яка виступає як офіційна особа;
3) іншу особу — за підбурюванням офіційної особи, чи за відома,
чи за мовчазної згоди .
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Станом на сьогодні, українське законодавство суб'єктом катування визначає будь-яку осудну особу, що досягла 16-річного віку
(ст. 127 КК України).
Таким чином суб'єктом катування може бути будь-яка особа, а не
представник органу державної влади (офіційної влади), що не відповідає букві та духові міжнародно-правових договорів.
Понад того, стосовно цього суб'єкту катування український законодавець виявляє непослідовність, яка полягає у тому, що в різний
час дефініція катування формулювалась по-різному: відповідно до
змін, внесених Законом України від 12 січня 2005 року No 2322-IV,
статтю було доповнено окремою частиною, що передбачала підвищену відповідальність працівника правоохоронного органу (спеціальний суб'єкт), зводячи таким чином злочин до тяжкого, а
відповідно до Закону від 15 квітня 2008 року No 270-VI, він (спеціальний суб'єкт) був замінений наслужбову особу з використанням
свого службового становища. І, нарешті, відповідно до Закону від 5
листопада 2009 року No 1707-VI, формулювання «службовою особою
з використанням службового становища» було вилучено, повернувши редакцію статті щодо суб'єкта до вихідного положення.
Щодо причин такої поведінки законодавця можна зазначити, що
«по незрозумілій причині з ч. 2 ст. 127 КК зникла кваліфікуюча
ознака — вчинення катування службовою особою з використанням
свого службового становища. Аналіз супровідної записки до законопроекту, висновку головного науково-експертного та юридичного управління Верховної Ради України та стенограми засідання
законодавчого органу України (всі документи з офіційного сайту —
www.rada.gov.ua) показав, що виключення означеної ознаки з ч. 2 ст.
127 КК ніким не було помічено, не планувалося та пройшло випадково. Причину такого курйозу розкривають порівняльні таблиці до
законопроекту для 1-го та 2-го читань з яких чітко видно, що у якості
вихідної (чинної) редакції ч. 2 ст. 127 КК для голосування була взята
недіюча редакція станом на 05.04.2001 року, яку вже двічі було
змінено!» .
Цілком погоджуємося з висновком автора щодо такої ситуації:
«Випадкове виключення з кваліфікуючих ознак катування ознаки
його вчинення службовою особою та існування словосполучення
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«за відсутності ознак катування» у ч. 2 ст. 365 КК та ч. 2 ст. 373 КК
призводить до серйозних недоліків у механізмі кримінально-правового впливу» .
Рішення, наявні у Єдиному реєстрі судових рішень, свідчать, що
ст. 127 КК України застосовується головним чином до загальних
суб'єктів, тобто до вчинення злочину неслужбовою особою .
Вважаємо доречним додати, що з того часу проблема залишається
невирішеною, а у Верховній Раді України час від часу реєструються
законопроекти щодо врегулювання такої ситуації, проте вони досі не
знайшли підтримки серед народних депутатів попри існуючий
запит від експертного та наукового середовища.
ІІ. Інституційна обумовленість катувань та жорстокого поводження
Існує ряд теорій та припущень, які пояснюють походження
катувань та жорсткого поводження, що вчиняються поліцейськими.
На жаль, інколи вчені вдаються до простого пояснення причин
такого стану справ, а саме — списання всіх порушень на особу поліцейського, у якої наявний умисел, направлений на завдання шкоди
особі. При цьому цей умисел пояснюється різними соціальнопсихологічними детермінантами, наприклад, самоствердження за
допомогою застосування сили тощо.
Таким чином, мова йде лише про конкретного поліцейського,
який порушує ту чи іншу норму закону, без жодних кримінологічних
узагальнень та теорій, які могли б слугувати підґрунтям для запобіганням катуванню та жорстокому поводженню з боку поліції.
Зі свого боку, ми приєднуємось до теорії інституційного походження катувань, тобто їх обумовленості системою організації, функціонування та самовідтворення поліцейських практик роботи — як
формальних, так і неформальних.
Нещодавно нами було висунуто тезу, що розслідування типових
справ, які в найкоротший час доводяться до суду та фільтрація неперспективних у суді справ, які негативно впливають на кількісностатистичні показники з порушенням законодавства, обумовлені
системою стимулів і показників в органах досудового розслідування,
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оперативних підрозділах та органах прокуратури . У першу чергу
мова йде про систему оцінки ефективності роботи поліції, центральним показником якої залишається динаміка «розкриття» за
конкретним видом злочину.
При цьому саме на стадії досудового розслідування поліцією
приймається рішення про притягнення особи до кримінальної
відповідальності — ним по факту є повідомлення про підозру, що
тягне за собою передання обвинувального акту до суду у справах
публічного обвинувачення (у понад 90 % випадків), при якому буде
винесено обвинувальний вирок з вірогідністю 99 % або провадження закрите у зв'язку за нереабілітуючими підставами (обвинувальний ухил в кримінальному процесі).
Таким чином, слідчо-оперативним підрозділам необхідно у
найкоротший строк в силу навантаження та необхідності закриття
показників закінчити досудове розслідування та звернутися до
прокурора для направлення обвинувального акту до суду.
Мотивація поліцейського
Більшість порушень законності, зокрема фізичне насильство, під
час досудового розслідування припадає саме на дії, які зумовлені
постійним навантаженням та необхідністю напрацювання показників ефективності своєї роботи. А не на дії, спрямовані на «оформлення» завідомо невинного — фальсифікацію справи, як це прийнято вважати у суспільстві.
На думку самих оперуповноважених та слідчих поліції, «гарний
поліцейський» відрізняється від «поганого», який застосовує «вибивання» зізнань і фальсифікацію доказів, тільки тим, що робить це
лише у тому випадку, якщо він вже повністю впевнений у винуватості підозрюваного. Іншими словами, з точки зору поліції, це
лише техніка спрощення своєї роботи, а не метод «повісити нерозкриту справу для показника на будь-кого».
Цим пояснюється відсутність «нульової толерантності» до катувань та жорстокого поводження у самих поліцейських, адже такі дії є
частиною корпоративної культури, неформальних практик досягнення цілей, встановлених поліцейським керівництвом тощо.
Така ситуація залишається характерною для багатьох країн на
пострадянському просторі, в яких затримані стикаються з
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неналежним поводженням в ході розслідувань загальнокримінальних злочинів. Тиск з боку політиків, керівництва, суддів чи прокурорів з метою розслідування великої кількості справ і неналежні
показники результативності роботи поліції, включаючи ті, які
використовуються в рамках системи оцінки, орієнтованої лише на
кількість «розкритих» злочинів або обвинувальних вироків, створюють хибні стимули для арештів і неналежного поводження.
Відсутність методики судово-медичної експертизи, навчання сучасним методам розслідування і обладнання часто формує уявлення
про те, що тортури, жорстоке поводження і примус є найлегшими і
швидкими способами отримання зізнань та іншої інформації .
Вплив соціального статусу на катування в поліції
При цьому чим нижче соціальний статус підозрюваного, тим легше досягнути такої мети цілком законним шляхом. Така категорія
підозрюваних швидше йде на угоду зі слідством, отримуючи для
себе певні блага, а поліція, в свою чергу, в короткі строки розкриває
злочин та заробляє «палицю».
У випадку затягування справи, тобто відмови від будь-якої
співпраці зі слідством, починають застосовуватися незаконні методи, що в умовах сильної корпоративної культури («кругової поруки»)
та непоширеної практики притягнення до відповідальності за такі
діяння контролюючим органом, дозволяє поліцейському не побоюватись тих ризиків, на які він йде.
Іншими словами, у випадку коли поліцейський впевнений у
винуватості підозрюваного з низьким соціальним статусом, головний стимул для нього — витратити на провадження щодо нього якомога менше часу і якнайшвидше заробити позитивний показник,
адже таких справ в провадженні у нього десятки. Зрозуміло, що це
тягне за собою певний психологічний тиск і застосування незаконних методів роботи, тим більше, що в очах поліцейського підозрюваний заслуговує на такі «профілактичні» заходи в силу низького
рівня правосвідомості суспільства і поліцейський інтуїтивно відчуває свою правоту.
Відносна непомітність для громадськості таких практик пов'язана із тим, що жертвами таких дій стають представники груп з
низьким соціальним статусом, які не мають ресурсів на якісне
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юридичне представництво задля відновлення порушених прав, а
головне — залякані органами влади і уникають публічності. Таким
чином, всупереч стереотипам журналістів, катування та інші форми
незаконного насильства в поліції, вимагання грошей і фальсифікація доказів є не одноразовими ексцесами поліцейських-садистів, а просто найбільш ефективним, і тому таким, що поділяються
членами поліцейської спільноти, способом виконати свої «обов'язки». Звісно, в тому обсязі, в якому їх вимагає система звітності —
робоча рутина слідчого та оперуповноваженого.
Завідомо неправдивий характер інформації, отриманої в результаті незаконного застосування сили та жорстокого поводження
Застосування катувань і жорсткого поводження супроводжується
високим ризиком отримання неправдивих зізнань та надання ненадійної інформації, що підтверджується науковими дослідженнями .
Вчені, які займаються дослідженнями поведінки і мозку, наполягають на тому, що неналежна експлуатація та примус не є надійними і продуктивними засобами отримання точної інформації.
Катування і жорстоке поводження згубно впливають на ділянки
мозку, пов'язані з пам'яттю, настроєм і когнітивною функцією в цілому . Такі методи послаблюють і дезорієнтують допитуваних осіб,
вводять їх в оману, спотворюють у них сприйняття часу і роблять їх
схильними до фальсифікації спогадів, хоча при іншому підході вони
були б готові відповідати на питання .
Добре відомо, що жертви будуть говорити, що завгодно — і
правду, і брехню, — щоб заспокоїти своїх мучителів і перестати
відчувати біль (див., наприклад, «Отман (Абу Катада) проти Сполученого Королівства» ).
При цьому результати досліджень показують, що чим вище
рівень примусу в ході проведення допиту, тим вище ймовірність
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отримання неправдивого зізнання. У свою чергу, суди, не дивлячись
на заяви підозрюваних про свою невинуватість, часто в основу
обвинувальних вироків покладають зізнання особи .
На робочій нараді під головуванням Спеціального доповідача ООН
з питань тортур Хуана Мендеса, що проводилася 7-8 липня у
Вашингтоні з підготовки доповіді, на яку ми неодноразово посилались в цьому розділі, детективи акцентували увагу на тому, що
отримана під час катувань інформація не може бути використана в
суді, адже вона зібрана незаконним шляхом («принцип отруєного
дерева»). Ефективною альтернативою катуванням є так зване «розслідувальне інтерв'ю» (investigative interviewing) — підхід до збору
інформації, ефективність якого доведена 30-ти річним досвідом
практичного застосування британськими поліцейськими, а також
результатами численних досліджень. Мета інтерв'ю, на відміну від
допиту, полягає не в отриманні зізнання підозрюваної особи, а в зборі
достовірної та надійної інформації про обставини події. При цьому в
розвинутих країнах намагаються уникати використання самого
терміну «допит», який має негативну конотацію, надаючи перевагу
терміну «інтерв'ю», як процесу комунікації між людьми .
Цілком погоджуємось із думкою, що орієнтованість слідчо-оперативних підрозділів на здобуття завідомо неточної інформації,
отриманої за допомогою неналежного поводження, призводить до
негативних оперативних наслідків, розтраті ресурсів, які краще
було б направити на зміцнення потенціалу з проведення розслідувань або відпрацювання інших слідчих версій .
IІІ. Оцінка рівня катувань та жорсткого поводження в поліції у
2016 році (дані кримінальної статистики)
Оцінка рівня катувань та жорсткого поводження в поліції є вкрай
складним завданням, яке завжди потребує вказання на конкретне
джерело та метод оцінки. Говорячи про розповсюдженість катувань,
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можна виділити ряд обмежень, які необхідно враховувати. Мова йде,
насамперед, про різноманіття дефініцій: катування, жорстке поводження, незаконне насильство тощо. Всі ці поняття по-різному обчислюються установами та організаціями. Наприклад, соціологічне
дослідження, операціоналізувавши відповіді на питання щодо жертв
катувань (criminal survey), стикається з проблемою інтерпретації,
адже для кожного респондента поняття «незаконне насильство» має
різні межі. Іншим прикладом може бути сукупність складів злочинів,
передбачених КК України, за якими розуміють органи державної
влади поширеність катувань, набір яких є суперечливим, а також,
враховуючи високий рівень латентності таких злочинів, майже не
стають відомими органам влади (кримінальна статистика).
Надати об'єктивну кількісну оцінку катувань та жорстокого
поводження протягом 2016 року в Україні важко, оскільки, по-перше,
такі порушення відбуваються зазвичай у місцях з обмеженим
доступом (де відповідна статистика не ведеться), а, по-друге, не
кожен наважується оскаржувати дії працівників поліції з міркувань
безпеки (побоювання за своє або своїх близьких життя та здоров'я).
Тим не менш, спираючись на дані кримінальної статистики, розпорядником якої є Генеральна прокуратура України, можна вказати
на ряд тенденцій у сфері обліку та відповідальності за такі діяння.
Рис. 2. Розпочато у 2016 році кримінальних проваджень про злочини,
вчинені працівниками правоохоронних органів щодо застосування
катувань та іншого жорстокого поводження (без повторних)
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Рис. 3. Відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень
щодо катувань та жорсткого поводження та результати їх досудового
розслідування протягом останніх 4-х років (загалом)

103

104

Права людини в діяльності української поліції — 2016

Відповідно до даних кримінальної статистики, у 2016 році розпочато 1 273 (з них за ст. 127 КК України — 10) кримінальних проваджень, вчинених працівниками поліції щодо катувань та жорсткого
поводження. При цьому наведені у Рис. 3 дані демонструють стабільно незмінну кількість проваджень за такими злочинами, а також
кваліфікаційних ухил в бік ст. 365 КК України, про який мова буде
йти нижче.
Переважна більшість злочинів, пов'язаних із застосуванням катувань та іншого неналежного поводження, кваліфікуються як
«Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу». Диспозицією ст. 365 КК України передбачено, що перевищенням влади або службових повноважень є
«умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно
виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони
завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам
окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб» (ч. 1) та «дії, передбачені частиною першою
цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або
погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи
спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають
особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак
катування (виділення моє — Є. К.)» (ч. 2).
Так, п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від
26.12.2003 «Про судову практику у справах про перевищення влади
або службових повноважень» прямо вказує на те, що «у разі, коли
при перевищенні влади або службових повноважень фізичне насильство полягало в катуванні, відповідальність за яке передбачена ч. 1
ст. 127 КК, вчинене охоплюється ч. 2 ст. 365 цього Кодексу. Якщо ж
катування містило ознаки злочину, відповідальність за який
передбачена ч. 2 ст. 127 КК, дії службової особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ч. 2 ст. 127 і ч. 2 ст. 365 КК».
Проте ця Постанова набрала чинності задовго до розглянутих
вище непослідовних змін до ст. 127 КК України, в результаті яких зі
статті був вилучений спеціальний суб'єкт і є недоцільною в умовах
сучасного законодавства України про кримінальну відповідальність .
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Згідно із Законом № 270-VI від 15 квітня 2008 р. (вилучення
спеціального суб'єкту), абз. 1 ч. 2 ст. 365 і 373 КК України доповнено
словами «за відсутності ознак катування», що означає, що побої,
мучення або інші насильницькі дії, вчинені: 1) під час перевищення
влади або службових повноважень службовою особою правоохоронних органів; 2) при допиті особою, яка проводить дізнання
або досудове слідство, — не можуть кваліфікуватись за ст. 365 і 373
КК України. Ці дії кваліфікуються за ч. 1 ст. 127 КК України в усіх
випадках, коли вони вчинені з метою: примусити потерпілого або
іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у т.ч. отримати від
нього або іншої особи відомості чи визнання; покарати його чи іншу
особу за дії, скоєні ним чи іншою особою або у скоєнні яких він чи
інша особа підозрюється; залякати його чи інших осіб; дискримінувати його чи інших осіб. Отже, з часу набрання чинності Законом
України № 270-VI від 15 квітня 2008 року практично не може
виникнути ситуація, за якої перевищення службовою особою
правоохоронних органів влади чи службових повноважень, що
супроводжується насильством, застосуванням зброї або болісними і
такими, що ображають особисту гідність потерпілими, діями, могло
б кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК України .
Не дивлячись на низку дискусій та напрацювань у експертному
та науковому середовищі, прокуратура та суди досі кваліфікують
катування та жорстоке поводження, вчинене поліцейськими за ч. 2
ст. 365 КК України, без додаткової кваліфікації за ст. 127 КК України,
що не узгоджується із кримінально-правовою політикою держави та
потребує змін як на законодавчому рівні, так і правозастосовчому.
Щодо підрозділів, працівники яких притягаються до відповідальності за вчинення незаконного насильства та жорстокого поводження, то головними з них в 2016 році традиційно є карний розшук,
слідчі підрозділи та дільничні інспектори (див. Рис. 4).
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Рис. 4. Зареєстровано кримінальних правопорушень,
що вчинені працівниками органів Національної поліції,
відносно яких розпочато досудове розслідування
відповідно до форми № 1-ДПЛ (за підрозділами)

ІV. Стан виконання заходів щодо попередження катувань та
жорстокого поводження, передбачених Національною стратегією у
сфері прав людини поліцією в 2016 році
У 2015 році з метою вдосконалення діяльності щодо утвердження
та забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні
Указом Президента № 501/2015 було затверджено Національну
стратегію у сфері прав людини, яка стала першим документом із
довгостроковими цілями та планами щодо прав людини.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1393-р було
ухвалено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року, яким передбачена низка заходів
щодо попередження катувань та жорстокого поводження.
План дій містить низку заходів, які мали бути реалізовані
поліцією та іншими органами державної влади протягом 2016 року,
однак ми зосередимо нашу увагу на ключових заходах, направлених
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на вирішення проблем щодо катувань та жорстокого поводження,
які ми щорічно піднімаємо у цьому звіті.
На жаль, переважна більшість з них спрямовані на внесення змін
до чинного законодавства, тобто стосуються юридичного аспекту
проблеми. Спираючись на інституційну обумовленість катувань,
яке ми розкрили вище, необхідно, на наш погляд, спрямовувати
зусилля саме на організаційні питання роботи відомства, а також
питання правозастосування.
Зокрема, План дій у 2016 році передбачав :
5.1. Розроблення законопроекту про внесення змін до КК України
щодо скасування строків давності розслідувань злочинів, складовою
яких є катування та/або жорстоке поводження (пп. 3 п. 6 Плану дій).
Виконавець: Міністерство юстиції.
Період: ІІ квартал 2016 року.
Стан виконання: виконання триває.
Секретаріатом Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення проведення розслідування на виконання рішень Європейського суду з прав людини
щодо України» та «Про внесення змін до деяких законів України
щодо способу виконання судових рішень», які надіслано на погодження до заінтересованих органів.
Після їх погодження заінтересованими органами вказані проекти будуть подані на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку.
Також законопроектами передбачено внесення змін до КПК України щодо початку досудового розслідування та внесення відомостей
до ЄРДР на підставі рішення ЄСПЛ, у якому констатовано порушення
процесуальних аспектів ст. 2 чи 3 ЄКПЛ у зв'язку з проведенням
неефективного розслідування випадків смерті чи катування або
нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або
покарання.
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5.2. Розроблення законопроекту про внесення змін до ст. 127 КК
України та ст. 36 КПК України відповідно до Конвенції проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання (пп. 6 п. 6 Плану дій).
Виконавець: Міністерство юстиції.
Період: ІІ квартал 2016 року.
Стан виконання: не виконано.
Щодо ст. 127 КК України: інформація відсутня.
Щодо ст. 36 КПК України: на сьогодні Радою з питань судової
реформи, як консультативно-дорадчим органом при Президентові
України, здійснюється підготовка законопроекту про внесення змін
до всіх процесуальних кодексів, що має на меті оновлення процесуального законодавства відповідно до положень нового Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та європейських стандартів.
З огляду на членство Міністра юстиції у складі Ради з питань
судової реформи, напрацьовані Міністерством юстиції пропозиції
про внесення змін, зокрема, до КПК України, будуть надіслані до
вказаної Ради для включення їх у комплексний законопроект про
внесення змін до процесуальних кодексів.
5.3. Підготовка звернення до пленуму ВСУ щодо надання роз'яснення законодавства з питань вчинення катувань та забезпечення
його застосування до осіб, які підозрюються у вчиненні тортур, та
можливості їх покарання відповідно до ст. 127 КК України із застосуванням покарання за тортури, співмірного тяжкості злочину
(пп. 7 п. 6 Плану дій).
Виконавець: Міністерство юстиції, МВС, СБУ (за згодою) та інші
заінтересовані органи державної влади.
Період: І квартал 2016 року.
Стан виконання: не виконано, оскільки виконавці у зв'язку з
визначеним Планом заходів завданням щодо приведення положень
ст. 127 КК України у відповідність до Конвенції проти катувань та
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання, виконання якого спрямоване на усунення перш за все можливих протиріч при кваліфікації катування,
вчиненого стороною обвинувачення під час кримінального провадження, звернення до Пленуму ВСУ за роз'ясненням статті 127 КК
України вважають передчасним.
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5.4. Нормативне вдосконалення процедури дисциплінарного розслідування за скаргами громадян для найповнішого гарантування
захисту права потерпілої особи на справедливий та ефективний
розгляд з передбаченням, зокрема, повноправної участі заявника у
проведенні дисциплінарного розслідування за його зверненням
(ознайомлення з матеріалами розслідування та їх оцінювання,
присутність під час проведення допиту осіб, можливість надання
додаткових матеріалів на будь-якому етапі розслідування тощо);
можливості заявника залучати до дисциплінарного розслідування
адвоката чи іншого спеціаліста в галузі права, правозахисників,
незалежних експертів; можливості відсторонення працівника
органів внутрішніх справ від виконання своїх обов'язків на період
проведення дисциплінарного розслідування (у необхідних для
забезпечення його об'єктивності випадках); здійснення заходів із
захисту заявника та інших сторін дисциплінарного розслідування
від тиску з боку працівників органів внутрішніх справ (пп. 9 п. 6
Плану дій).
Виконавець: МВС.
Період виконання: ІІ квартал 2016 року.
Стан виконання: не виконано, оскільки проект Закону України
«Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» на той
момент вже зареєстровано у Верховній Раді України за № 4670 від
16.05.2016 року та він опрацьовувався комітетами, а доповнити його
зазначеною статтею не було можливим.
При цьому групою народних депутатів за нашої участі було
подано поправки до цього законопроекту, над якими наразі йде робота в Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Зокрема, мова йде про поправки до регулювання роботи дисциплінарних комісій (ст. 15 проекту Закону):
а) відповідно до редакції, прийнятої у першому читанні, включення представників громадськості до складу дисциплінарних
комісій є необов'язковим.
Нова редакція необхідна, щоб чітко зазначити обов'язковість
включення представників громадськості до таких комісій у
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випадку, якщо службове розслідування проводиться за скаргою
фізичної або юридичної особи;
б) відповідно до редакції, прийнятої у першому читанні, порядок
відбору представників громадськості покладається на МВС, яке
має затвердити підзаконний нормативно-правовий акт на
виконання цього закону;
в) відповідно до Висновку БДІПЛ ОБСЄ щодо проекту Закону
України «Про поліцію і поліцейську діяльність» , представники
громадськості призначаються за результатами публічно оголошеного конкурсу із детальним зазначенням критеріїв та порядку
відбору. Важливим є визначення органу (Уповноважений ВРУ з
прав людини), який рекомендує представників громадськості та
визначення підстави для такої рекомендації — конкурсу з метою
визначення кандидатів, які мають бездоганну репутацію, високі
професійні та моральні якості, суспільний авторитет;
г) зазначено права уповноваженого члена дисциплінарної комісії, яка проводить службове розслідування (ч. 9 ст. 15 проекту
Закону).
5.5. Прийняття відомчого НПА щодо регулювання питань використання засобів технічного запису часу прибуття затриманого
(чи виклику на допит, дачі пояснення тощо) до правоохоронного
органу та час входу до приміщення, що фіксується не в журналі, а
за допомогою електронної системи з тим, щоб особі видавався
талон із прізвищем та часом доступу в приміщення, для уникнення підробки та маніпулювання інформація зберігатиметься у
самому терміналі. А також обладнання відділів правоохоронних
органів системами та/або переобладнання існуючих систем таким
чином, щоб відеоспостереження передбачало централізоване збереження записів, а також врегулювання (шляхом прийняття НПА)
механізму реалізації права особи на повідомлення рідних про факт
«приводу (затримання)» до правоохоронних органів (пп. 8,9 п. 11
Плану дій).
Виконавець: МВС, СБУ (за згодою).
Період: ІІ квартал 2016 року.
Стан виконання: не виконано.
Головним слідчим управлінням МВС розроблено та розміщено на
відомчому сайті у відкритому доступі для використання в службовій
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діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації щодо
організації роботи службових осіб, відповідальних за перебування
затриманих; щодо особливостей забезпечення права на захист у
кримінальному провадженні; про участь захисника на стадії
досудового слідства.
Таким чином, в частині врегулювання права особи на повідомлення рідних надана недостовірна інформація, оскільки інформацію у відкритому доступі не знайдено.
V. Інститути превенції та протидії катуванню та жорстокому
поводженню в поліції: позитивні зміни
Управління забезпечення прав людини
У 2016 році було створено Управління забезпечення прав людини
(УЗПЛ), діяльність якого спрямована на контроль за дотриманням
прав і свобод людини в діяльності департаментів, відділів і відділків
поліції, спеціальних установ та конвойних підрозділів, безпосередньо поліцейськими.
У 2008-2010 рр. в Апараті міністра МВС існувало Управління
моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) , працівники якого
складалися наполовину з правозахисників та атестованих поліцейських та яких справедливо можна назвати першими «поліцейськими омбудсманами». На жаль, новий міністр МВС А. Н. Могильов, заступивши на посаду (2010 рік), прийняв рішення, що права людини не
є настільки важливим для МВС і Управління було ліквідовано.
Натомість згодом було створено відділ моніторингу дотримання
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ та взаємодії з
інститутами громадськості у складі Управління зв'язків із громадськістю МВС, яке не відігравало тієї визначної ролі, яку відігравало УМДПЛ . Сподіваємось, що нові «поліцейські омбудсмани», не
дивлячись на політичну волю керівництва, дійсно стануть ефективним механізмом забезпечення прав людини в діяльності поліції.
У сфері превенції та протидії катуванню та жорстокому поводженню до функцій УЗПЛ належить координація роботи підрозділів з
організації діяльності спеціальних установ та конвойних підрозділів
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ГУНП, контроль за їх службовою діяльністю та професійною
підготовкою. Насамперед, мова йде про ізолятори тимчасового
тримання (ІТТ), тобто установи, в яких перебувають особи затримані
за підозрою у вчинені злочину; особи, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та засуджені особи, які
доставляються під час досудового розслідування для проведення з
ними слідчих дій. Також сюди необхідно додати осіб, до яких
застосовано накладення адміністративного стягнення у вигляді
адміністративного арешту, які утримуються в ізоляторах для
адмінарештованих (за наявності), які, зазвичай, перебувають в
одному комплексі будівель.
При цьому УЗПЛ не є органом досудового розслідування та не
підміняє функції Департаменту внутрішньої безпеки та інспекції з
особового складу (ІОС) Департаменту кадрового забезпечення. А тим
паче немає підслідності, адже злочини, що вчиняються поліцейськими, має розслідувати незалежний орган — прокуратура, а в
найближчому майбутньому — ДБР.
Відповідно, розслідування випадків катувань та жорсткого поводження та притягнення винних поліцейських до відповідальності
не належить до компетенції цього органу.
При цьому інспектори УЗПЛ займаються збором інформації щодо
таких порушень та зверненнями громадян — функції, які дотичні до
перерахованого вище.
На наш погляд, створення УЗПЛ є однозначно позитивним кроком, оскільки відповідає курсу реформ на перебудову поліції з «мілітаризованого» органу влади на сервісну службу, для якої найголовнішим пріоритетом є дотримання прав людини.
Станом на сьогодні, перед УЗПЛ стоїть ряд складних завдань,
спрямованих на налагодження координації роботи зі скаргами
громадян з внутрішньою безпекою та інспекцією з особового складу,
прокуратурою, а також інформаційно-аналітична, просвітницька та
інша діяльність.
Департамент внутрішньої безпеки
Окремо варто вказати на Департамент внутрішньої безпеки, до
завдань якого віднесено виявлення, попередження та припинення
кримінальних правопорушень та корупційних діянь, що готуються
або вчинені працівниками органів та підрозділів НПУ, а також
захист посадових осіб НПУ від перешкоджання їм у виконанні
службових обов'язків. Зокрема, відповідно до законодавства, ДВБ
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надано право здійснювати оперативно-розшукову діяльність.
Формування служби внутрішньої безпеки — одне з програмних
завдань нового керівництва Національної поліції відповідно до
Концепції «100 днів якості Національної поліції України», яка, на
жаль, не була виконана й на третину . Однак питання ефективності
його діяльності є доволі складним, адже невірно вимірювати його діяльність виключно кількістю проведених службових розслідувань,
як це було зроблено поліцією нещодавно.
Нагадаємо, що відповідно до п. 32 Звіту Комісара з прав людини
Ради Європи Нілса Майжнієка за результатами візиту до України з 4
до 10 лютого 2014 року, «розслідування порушень внутрішньою
службою безпеки міліції часто є неефективним, оскільки нерідко
працівники того ж самого відділення ведуть розслідування щодо
колег і з метою захисту своїх людей іноді приймають “обітницю мовчання”».
Окрім цього «існує усталена практика, згідно з якою розслідування смертей внаслідок застосування летальної сили працівниками ОВС, як і фактів смерті в місцях позбавлення волі, на
початкових стадіях переважно здійснюється представниками органу, працівником якого є особа (ДПтС, МВС, СБ), що застосувала таку
силу» .
При цьому експертне та наукове середовище наполягає на створенні незалежного та прозорого для суспільства механізму розгляду скарг щодо порушень з боку поліції.
Справа в тому, що якщо дисциплінарні проступки з боку поліцейських розслідує сама поліція, то злочини, вчинені ними, розслідуються сьогодні прокуратурою, а в найближчому майбутньому —
Державним бюро розслідувань. Відповідно існує проблема приховування злочинів самою поліцією або кваліфікації їх як дисциплінарних проступків. Так, давно існує проблема із незаконними затриманнями, однак кількість проваджень за ст. 371 КК з року в рік не сягає
більше 60 на всю країну, а кількість повідомлень про підозру — 15 .
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Подібна проблема існує із незаконним насильством, яке кваліфікується за ч. 2 ст. 365 КК.
На практиці, внутрішня безпека залишається фільтром, який «не
вбачає ознак кримінального правопорушення» в діях поліцейського,
тим самим, приховуючи злочин для подальшого розслідування його
прокуратурою. Причиною цього є зокрема корпоративна солідарність, яка залишається вкрай розповсюдженою і сьогодні.
Такі можливості надає і недосконала законодавча база, а саме —
Інструкція про порядок проведення службових розслідувань, затв.
Наказом № 230 МВС України від 12.03.2013 року, яка дозволяє
вчиняти такі дії. Нагадаємо, що представником Експертної групи
«Поліція під контролем» Володимиром Батчаєвим були озвучені
ґрунтовні пропозиції щодо реформування внутрішньої безпеки,
зокрема підготовлено проект змін до Наказу № 230 .
VI. Рекомендації
На жаль, протягом 2016 року не було зроблено значних кроків до
розв'язання системних проблем в патрульній поліції, слідчо-оперативних підрозділах, діяльності чергової частини тощо, які призводять до катувань та жорсткого поводження.
Все гостріше відчувається потреба в докорінних змінах — як в
частині законодавчого регулювання, так і інституційної організації
поліції.
На наш погляд, такими кроками має стати:
- запровадження нової системи оцінки ефективності роботи
поліції, яка має замінити де-факто існуючу систему оцінки
АПМР+1, основою якої є динаміка показника «розкриття» за
конкретним видом злочину ;
- впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю за дотриманням прав і свобод осіб, які
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-

-

-

-

-

утримуються в ізоляторах тимчасового тримання територіальних органів поліції «custody records». Зміст системи полягає в
автоматичному обліку будь-яких дій із затриманою особою в
електронній базі даних, яка має ряд запобіжників від зловживань та маніпуляцій із такою особою та недопущення катувань
та жорсткого поводження. При цьому електрона система обліку
має також охоплювати доставлених осіб та відвідувачів відділень поліції, оскільки саме особи без процесуального статусу
часто набувають його у відділенні поліції шляхом «зізнання» або
перекваліфікації адміністративного затримання (зокрема
доставлення за адмін. правопорушення) в кримінальне тощо;
забезпечити фіксування (аудіо- та відеозапис) усіх дій, що
відбуваються за участю осіб незалежно від статусу (затриманий, доставлений чи відвідувач), які прибули до органу поліції, із
архівацією та зберіганням відеоматеріалів не менше 3-х місяців
на рівні закону;
розробити проект внесення змін до ст. 127 КК України таким
чином, щоб вона відповідала міжнародно-правовим договорам,
зокрема вимогам Конвенції ООН проти катувань;
надати більше повноважень та інституційних можливостей
УЗПЛ для здійснення дієвого контролю за дотриманням прав
людини поліцією, зокрема попередження катувань та жорстокого поводження. Налагодження взаємодії між УЗПЛ та ДВБ, ІОС;
ДБР має розпочати свою роботу якнайшвидше, це має бути
ефективний і незалежний орган. Генеральна прокуратура, МВС,
Національна поліція та інші зацікавлені органи державної влади
не мають перешкоджати запровадженню цього органу;
за будь-яких умов держава має забезпечувати безумовне виконання щонайменше трьох прав затриманих: права на доступ до
адвоката, права бути оглянутим лікарем і права на сповіщення
родича або іншої третьої сторони, на розсуд затриманого, про
факт його затримання . Для виконання цієї рекомендації достатньо забезпечити неухильне дотримання посадовими особами вимог ст. 212 КПК України та постанови КМУ № 1363 від 28
грудня 2011 року «Про затвердження Порядку інформування
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
про випадки затримання осіб».
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Ні у кого не виникає сумнів у тому, що поліція несе чи не
найбільшу відповідальність за забезпечення безпеки громадян всередині держави.
Закон України «Про Національну поліцію» визначає національну
поліцію України як центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку. Одним із основних завдань поліції законом визначено
охорону прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави.
Говорячи про завдання поліції, Закон України «Про Національну
поліцію» не акцентує увагу на тому, що поліція зобов'язана захищати життя та здоров'я людини, як це було передбачено Законом
України «Про міліцію». Законодавець обмежився лише загальним
терміном «охорони прав і свобод людини». З нашої точки зору таке
тлумачення має неконкретний та розмитий характер. Право на
життя заслуговує, щоб його захист було виділено серед інших прав.
Незважаючи на те, що в цілому усі права людини є важливими, право
на життя є базовим і без його забезпечення/дотримання важко
говорити про інші права.
У попередньому звіті ми також звертали увагу на цей аспект і
пропонували внести зміни до Закону України «Про Національну
поліцію» з метою посилення захисту права на життя. Зокрема, зазначити, що саме це право підлягає особливому захисту з боку поліції,
однак до цього часу відповідні зміни не були внесені.
Наскільки важливим є питання безпеки для громадян нашої
країни, вказують результати загальнонаціонального соціологічного
дослідження Центру Разумкова «Громадяни України про безпеку:
особисту, національну та складові», яке проводилось з 27 до 31
травня 2016 року.
За результатами зазначеного дослідження, зростання рівня
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злочинності входить до першої п'ятірки найбільш серйозних внутрішніх загроз для національної безпеки України . Це безпосередньо
стосується і злочинів проти життя та здоров'я людини.
Зрозуміло, що не лише на поліцію покладено обов'язок захищати
право на життя в Україні, але з огляду на те, що саме органам поліції
для виконання обов'язків надано зброю та повноваження
застосовувати, вони несуть чи не найбільшу відповідальність перед
суспільством за рівень безпеки та захищеності людського життя від
протиправних посягань всередині держави.
Право на життя закріплено у цілій низці як національних НПА ,
такі і в міжнародних договорах, ратифікованих Верховною Радою
України. Національне законодавство, зокрема Конституція України,
наголошує, що «людина, життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю» , «кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не
може бути свавільно позбавлений життя» . Цивільним кодексом
України 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 протиправних
посягань будь-якими засобам незабороненими законом». Кожна
людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність ; право на життя «має бути захищено законом і ніхто не
може бути позбавлений життя свавільно» .
Для повноцінного захисту того чи іншого права державі не
достатньо лише задекларувати його наявність і навіть створити
відповідні механізми його реалізації. Держава ще має забезпечити
належне та об'єктивне розслідування у випадку порушення даного
права. Тільки в цьому випадку можна вести мову про ефективне
впровадження задекларованих положень в дійсність.
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Традиційно виділяють дві складові будь-якого права людини.
Перша складова має позитивний характер і вимагає від держави
вчинити певні дії для того, щоб це право було забезпечено.
Здебільшого, позитивна складова потребує певних ресурсів — держава повинна щось робити. Друга складова права покладає на
державу «негативний» обов'язок, який полягає у тому, що держава та
агенти не повинні своїми діями (бездіяльністю) перешкоджати
людині у реалізації права. Це «дешева» для держави складова прав
людини з точки зору використання ресурсів, але може виявитись
занадто дорогою у випадку перешкоджання в їх реалізації.
У цьому розділі буде вестись мова про позитивну та негативну
складову права на життя в контексті його забезпечення/дотримання органами виконавчої влади держави, зокрема органами
Національної поліції.
Позитивний обов'язок поліції — зобов'язання створити належні
умови для реалізації людиною права на життя.
Негативний обов'язок поліції — не перешкоджати в реалізації
права на життя — не позбавляти людину життя.
I. Позитивний обов'язок держави в особі поліції у забезпеченні
права на життя
Законом України «Про Національну поліцію» на поліцію покладені зокрема такі обов'язки:
- охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави ;
- протидія злочинності;
- поважати і не порушувати прав і свобод людини;
- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної допомоги
особам, які постраждали в наслідок правопорушень, нещасних
випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані
або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров'я тощо .
Окрім цього, поліцейським за будь-яких обставин заборонено
сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будьяких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність, поводження чи покарання .
У зв'язку із тим, що на відміну від інших прав людини, право на
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життя поновити неможливо, навіть найефективніші розслідування
та покарання винних не дозволять повернути життя людині. Саме в
даному контексті особливого значення набувають заходи, спрямовані на превенцію порушень права на життя. Якщо мова йде про
поліцію та злочинні посягання на життя та здоров'я людини, то
мається на увазі саме превенція злочинів проти життя та здоров'я
людини.
Злочини проти життя найнебезпечніші і за їх вчинення передбачена найсуворіша відповідальність. Другий розділ особливої
частини Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за злочини проти життя та здоров'я особи. Зокрема за
вбивства, доведення до самогубства тощо.
Для аналізу виконання позитивного обов'язку поліції у забезпеченні права на життя людини скористаємось офіційною статистикою, яка є у вільному доступі на сайті Генеральної прокуратури
України. У даному контексті назва органу (міліція/поліція) не є
суттєвою, основне — зміст діяльності.
З 2013 року Генеральна прокуратура України оприлюднює на
своєму офіційному сайті статистичну інформацію «Про роботу
органів досудового розслідування» та «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування» . Аналіз зазначених джерел дозволяє провести оцінку ефективності забезпечення виконання позитивного обов'язку міліції
(поліції) дотримання права на життя. Не можна сказати, що ця
статистика висвітлює повну та об'єктивну картину із зазначеного
питання, але на сьогодні більш достовірного джерела в масштабі
держави у відкритому доступі просто не існує.
Таблиця 1. Порівняльна характеристика кількості злочинів проти життя
та здоров'я особи, зареєстрованих протягом 2013-2016 років
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Як можна побачити із наведених даних, загальна кількість облікованих кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я
особи щорічно зменшується. З 2013 року таке зменшення сягнуло 36
% (з 71 749 до 45 979).
Графік 1.Загальна кількість правопорушень проти життя
та здоров'я особи, облікованих протягом 2013-2016 рр
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Це позитивна тенденція і, за умови достовірності статистичних
даних, можна зробити припущення про можливість подальшого
зниження кількості злочинів проти життя та здоров'я особи і на
майбутні періоди. У середньому у 2016 році кожну годину в поліції
реєструвалося 5 злочинів проти життя та здоров'я особи.
Окремо слід звернути увагу на зареєстровані кримінальні
правопорушення за ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Починаючи із 2014
року, спостерігаємо також зниження кількості злочинів цього виду.
Відносне значення зниження сягнуло майже 40 %, однак до рівня
2013 року зниження не дійшло.
Діаграма 1. Зареєстровані кримінальні правопорушення за ст. 115 ККУ

Із наведеної діаграми видно, що за останні чотири роки у 2014
році спостерігався пік злочинів за ст. 115 ККУ. Тоді за цією статтею
щоденно реєструвалось у середньому 27 кримінальних правопорушень. У 2016 році щоденно реєструвалось у середньому близько 16
правопорушень за ст. 115 ККУ.
Протягом звітного періоду 2016 року в середньому кожен
четвертий випадок внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань із кваліфікацією «умисне вбивство» мав
наслідком повідомлення про підозру конкретній особі. Приблизно
65 % тих проваджень, у яких особі було повідомлено про підозру,
направлялись до суду з обвинувальним актом. Отже, лише кожне
шосте звернення про скоєння умисного вбивства особи закінчувалось зверненням до суду з обвинувальним актом проти конкретної особи. Решта проваджень за тих чи інших причин закривались.
За сухими статистичними даними «ховаються» долі тисяч загиблих
та десятки тисяч постраждалих. Ще більша категорія осіб — рідні та
близькі загиблих, які залишились без батька, сина, брата або чоловіка.
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Загибель та травмування людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод
Не менш масштабними є втрати людських життів в результаті
дорожньо-транспортних пригод. Інакше кажучи, причиною втрати
життя людини на дорозі можна назвати неналежну організацію
дорожнього руху в країні, що починається із підготовки учасників
дорожнього руху, перевірки технічного стану транспортних засобів,
контролю за дотриманням ПДР, а також стану доріг і дорожнього
обладнання.
Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», до
основних повноважень Національної поліції у сфері організації
дорожнього руху належать:
- регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за
дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за
правомірністю експлуатації транспортних засобів на вуличнодорожній мережі;
- здійснення супроводу транспортних засобів у випадках, визначених законом;
- видача, відповідно до закону, дозволів на рух окремих категорій
транспортних засобів; у випадках визначених законом, видача
та погодження дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху .
Окрім цього, до 31 грудня 2016 року, до створення укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення
функціонування на всій території України патрульної поліції
тимчасово функціонувала в складі поліції державна автомобільна
інспекція та підрозділи громадської безпеки, на які покладались
обов'язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки
дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де
тимчасово відсутня патрульна поліція. Функціонування цих
підрозділів регламентується Інструкцією з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС,
затвердженою наказом МВС від 27.03.2009 № 111.
Також повноваження Національної поліції у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху визначені Законом України «Про дорожній
рух».
Так статтею 52 визначено, що до повноважень Національної
поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:
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- участь у реалізації в межах своїх повноважень державної

політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- організація супроводження і забезпечення безпечного руху
-

-

-

-

-

транспортних засобів спеціального призначення;
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт
автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
погодження поданих у встановленому порядку пропозицій
стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху
місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації
дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту,
маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору,
порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які
можуть створити перешкоди дорожньому руху;
видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на участь у дорожньому русі транспортних
засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують
нормативні;
здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, зокрема
небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері,
розробленням і видачею в установленому порядку документів
щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час
дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
інформування учасників дорожнього руху про фіксацію фактів
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

Національна поліція також здійснює контроль за правомірністю
експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі,
виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил
паркування транспортних засобів у частині забезпечення безпеки
дорожнього руху на майданчиках для паркування, а у випадках та
порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє
транспортний засіб, зокрема із використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного
засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні
майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до
закону тимчасово вилучає посвідчення водія.
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Невиконання або неналежне виконання будь-якого з покладених
на Національну поліцію обов'язків може призвести (і як показує
практика призводить) до загибелі значної кількості людей в результаті дорожньо-транспортних пригод.
Нижче можна порівняти кількісні показники щодо загибелі та
травмування людей в результаті дорожньо-транспортних пригод
протягом 2013-2016 років .
Діаграма 2. Загальна кількість загиблих та травмованих
в результаі ДТП протягом 2013-2016 р.р.

Статистичні показники вказують на поступове зниження кількості випадків загибелі людей в результаті ДТП. Водночас, кількість
травмованих, у порівнянні із 2015 роком, — збільшилась. Якщо
детально роздивитись середньодобову складову, кількість постраждалих не дає приводу для заспокоєння навіть на фоні тенденції
загального зниження.
Діаграма 3. Кількість загиблих або травмованих в ДТП за добу
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У середньому у 2016 році щоденно гинуло 9 людей та близько 88
отримували травми в результаті дорожньо-транспортних пригод.
Управління безпеки дорожнього руху визначає такі найбільш
розповсюджені причини ДТП, що привели до загибелі та травмування людей у 2015/2016 роках :
Таблиця 2. Причини ДТП

Як можна побачити із наведеної таблиці, за найбільш розповсюдженими причинами скоєння ДТП, у порівняння із 2015 роком, у 2016
році спостерігалось зниження кількості загиблих та травмованих
осіб. Це може свідчити про позитивні зміни у здійсненні реформи
Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху.
II. Негативний обов'язок поліції у забезпеченні права на життя
Під негативними обов'язками держави щодо забезпечення
дотримання права на життя розуміють обов'язок не перешкоджати в
реалізації цього права — не позбавляти життя. Проте існують
випадки, коли держава має законне право позбавити людину життя,
оскільки за певних обставин це є «виключно необхідним». Ці ситуації стосуються самооборони або захисту інших осіб від незаконного насильства; арешту або запобігання втечі особи під час затримання на законних підставах; правомірного придушення заворушення або повстання.
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
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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
або повстання.
Законом України «Про Національну поліцію» визначено основні
принципи діяльності поліції, зокрема, що поліція у своїй діяльності
керується принципом верховенства права, відповідно до якого
людина, права та свободи визнаються найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Під час
виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і
свобод людини, гарантованих та законами України, а також
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації.
Однак практика свідчить, що цей озброєний орган іноді сам стає
джерелом небезпеки і навіть причиною загибелі людей. Про недосконалість правоохоронної системи в цілому свідчать численні
злочини, що здійснюються працівниками і зафіксовані у офіційній
статистиці.
2.1. Статистичні дані.
Таблиця 3. Загальна кількість кримінальних проваджень стосовно працівників
правоохоронних органів, у яких закінчено досудове розслідування за 2014-2016 р.р.
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Майже 60 % із загальної кількості кримінальних проваджень у 2016
році припадає на працівників органів внутрішніх справ. За 2016 рік
500 кримінальних проваджень направлено до суду, 641 особа сіла на
лаву підсудних з обвинувальним актом. Таким чином, навіть за
офіційною статистикою прокуратури саме органи внутрішніх справ/
поліції є найбільшим порушником серед усіх правоохоронних
органів.
У той же час, у 2016 році лише про катування та інше жорстоке
поводження з особами розпочато 1 273 кримінальних провадження
стосовно працівників МВС (з них 2 зі смертельними наслідками).
Лише 2 % із цих кримінальних проваджень направлені до суду з
обвинувальним актом (45 проваджень, стосовно 90 осіб), решта були
закриті за різних обставин.
Таблиця 4.

Найпоширенішими причинами закриття кримінальних проваджень стосовно працівників правоохоронних органів є:
- відсутність події кримінального правопорушення;
- відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
- не встановлені достатні докази для доведення винуватості
особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.
Можна із великою долею впевненості сказати, що намагання МВС
замінити «старих» міліціонерів на нових молодих та прогресивних
поліцейських принесло свої позитивні плоди. Таке твердження
стосується, перш за все, працівників патрульної поліції. Молоді хлопці
та дівчата, новенькі авто, красива форма… Зовні все виглядає нібито
чудово. На превеликий жаль, не всі нові патрульні виявились готовими до зустрічі із реальними правопорушеннями. Фраза «низька
підготовка» щодо правоохоронців зі зброєю у руках насправді не в
змозі передати усієї величини трагедії, що може статись.

Розділ VІ. Дотримання права на життя

2.2. Загибель людей від протиправних дій поліції.
Найбільш резонансна подія року, коли працівники поліції вбили
неповнолітнього, відбулась у ніч на 7 лютого 2016 року.
Близько о 1:30 у Києві по вул. Борщагівській співробітники поліції
звернули увагу на автомобіль BMW київської реєстрації, водій якого
порушував ПДР. Після того, як він не відреагував на вимогу
зупинитися, почалося переслідування, яке тривало більше 30 хвилин.
У затриманні брали участь понад 20 патрулів трьох районів
Києва. Поблизу Одеської площі було прийнято рішення відкрити
вогонь на ураження. У результаті обстрілу були пробиті колеса автомобіля, також смертельне поранення отримав один із пасажирів
авто, який у подальшому виявився неповнолітнім. Решта троє не
постраждали. У чоловіків були ознаки наркотичного сп'яніння .
У ході проведення слідства за фактом загибелі неповнолітнього
пасажира доведено, що поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ чітко усвідомлював, що у ньому, окрім водія-правопорушника, перебувають ще троє сторонніх осіб. Незважаючи на це,
працівник патрульної поліції вирішив застосувати табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого здійснив постріли в бік авто і
виказав намір вчинити саме вбивство, що є доведеним фактом. Про
це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос .
A. Матіос наголосив, що застосування правоохоронцями зброї
допускається лише у виключних випадках для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. При цьому їм заборонено застосовувати зброю у місцях, де може бути завдано шкоду
іншим особам.
«Слідством встановлено, що переслідуючи автомобіль БМВ, рухаючись по вулицях Перемоги, Кільцеву дорогу і через Житомирський міст, перебуваючи в місцях, де можуть бути інші сторонні
особи, один з поліцейських патрульного автомобіля здійснив 14
пострілів з табельної зброї. У подальшому, переслідуючи цей же ж
автомобіль БМВ, на вулиці Заболотного та з'їжджаючи на вулицю
Сірка, цей патрульний поліцейський здійснив ще 4 постріли в бік
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цього авто», — розповів Матіос.
«Коли автомобіль БМВ зупинився на вулиці Сірка у місті Києві,
правоохоронець підбіг до нього та здійснив один постріл майже
впритул у ліве водійське скло. Саме цей постріл і був, на жаль,
смертельним для пасажира автомобіля, юнака Медведєва», —
повідомив Матіос.
За його словами, цей поліцейський здійснив 25 пострілів (з двох
обойм). Загалом з трьох пістолетів поліцейських по автомобілювтікачу було здійснено 37 пострілів.
Слідчим прокуратури міста Києва правоохоронцю оголошено
підозру за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових
повноважень), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115
(замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для
життя багатьох осіб) КК України.
22 грудня до Голосіївського районного суду м. Києва скеровано
обвинувальний акт стосовно співробітника Управління патрульної
поліції в м. Києві С. Олійника за фактом подій, що відбулися 7 лютого
поточного року у Києві під час переслідування автомобіля БМВ.
Слідством було встановлено, що патрульний поліцейський під
час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало 4 особи,
перевищив службові повноваження та в порушення встановленого
законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого
17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне
поранення.
У межах досудового розслідування С. Олійнику повідомлено
підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах
на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя
багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових
повноважень) Кримінального кодексу України .
Інший, не менш резонансний випадок, стався у ніч на 24 серпня в
Миколаївській області.
У м. Криве Озеро шестеро поліцейських вночі «застосували заходи фізичного впливу» до чоловіка, внаслідок чого він помер .
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Це зробили «правоохоронці», які прибули на виклик за зверненням місцевого мешканця із заявою на те, що його побив і пограбував
той чоловік, повідомляють в ГУ Нацполіції області.
«Враховуючи ступінь громадської небезпеки та з метою забезпечення публічної безпеки, поліцейські застосували заходи фізичного
впливу та кайданки. Чоловіку, який продовжував чинити опір, у
певну мить стало зле. Правоохоронці викликали карету швидкої
медичної допомоги, але медики вже констатували смерть домовласника», – стверджують в поліції.
Як інформує видання «Новости-N», загиблого звали Олександр
Цукерман. За попередньою версією, він посварився з дружиною,
після чого вийшов з дому та ліг спати в автомобіль. Звідти його
витягнули троє поліцейських, які прибули за викликом, наділи на
руки кайданки. Потім приїхали ще троє поліцейських. «Чоловіка
почали бити прямо на очах у дружини, його матері та двох дітей і
забили до смерті», — пише видання.
Слідчим відділом прокуратури області було розпочато досудове
розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Кривоозерського відділення поліції ГУ Національної поліції у Миколаївській
області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. Всі шестеро підозрюваних у вбивстві
були затримані.
Наразі за цим фактом ведеться слідство. Дії водія службового
автомобіля, який безпосередньо стріляв у потерпілого, кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 365 КК України (умисне вбивство,
перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу). Дії двох інших підозрюваних у ході
досудового розслідування перекваліфіковані з ч. 3 ст. 365 КК України
на ч. 2 ст. 365 КК України, оскільки встановлено, що смерть
потерпілого настала від вогнепальних поранень, а не побоїв, які
могли нанести правоохоронці. Всі вони перебувають під вартою .
Ще один випадок загибелі людини від рук поліцейських зафіксовано на Харківщині .
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Наприкінці червня цього року подружжя Андрій та Інна Разуваєви в кафе Sam FERI разом з друзями відзначали закінчення школи
доньки. За сусіднім столиком від подружжя сиділа компанія, серед
яких був сержант поліції, який з друзями святкував день народження одного з присутніх підприємців. Засидівшись, будучи
напідпитку, правоохоронець з друзями почали ображати подружжя,
провокуючи конфлікт. Після цих дій чоловіки вийшли на вулицю
з'ясовувати стосунки.
Поліцейський разом з друзями накинулися на чоловіка і били
його лежачого, навіть після того, коли з рота та очей пішла кров.
Загиблому пробили лобову кістку, тім'яну частину. Також травми під
час бійки отримала дружина потерпілого. Побитого чоловіка забрала швидка допомога і доставила у лікарню. Потерпілий помер у
медзакладі через чотири дні так і не прийшовши до тями.
За інформацією місцевих ЗМІ, у поліції вважають, що бійку
спричинив Разумовський (потерпілий), а смерть була викликана
ударом потилицею об бордюр. Наразі за убивство чоловіка правоохоронцю та його друзям загрожує довічне ув'язнення.
На превеликий жаль, протягом 2016 року мали місце і «безглузді»
смерті внаслідок необережності/некомпетентності працівників
поліції.
Так, зокрема 27 липня в м. Краматорську Донецької області
співробітниця патрульної поліції на машині наїхала на свою подругу, яка від отриманих травм померла на місці пригоди. Подія
трапилась в одному з гаражів Краматорська.
2.3. Загибель людей під час перебування в поліції.
У поліції продовжується практика проведення слідчих дій у
приміщеннях, що не гарантують належного поводження і не виключають можливість застосування протиправних методів дізнання.
Досі залишається чинним наказ МВС від 18.12.2003 № 1561, яким
передбачено виконання дієвих заходів по попередженню неналежного поводження під час проведення слідчих дій, зокрема:
- облаштування в адмінбудівлях ОВС кімнат для проведення
першочергових слідчих дій з особами, які затримані за підозрою
у вчиненні злочину в порядку, передбаченому Кримінальнопроцесуальним кодексом України (слідчі кімнати);
- встановлення в слідчих кімнатах засобів відеофіксації з архівацією даних;
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- заборона проводити слідчі дії та інші передбачені законо-

давством України заходи (опитування, побачення із захисником
тощо), необхідні для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчинення злочинів за участю осіб, затриманих
за підозрою у їх вчиненні, у будь-яких приміщеннях органу
внутрішніх справ, крім слідчих кімнат.
Незважаючи на це, слідчі дії, як і раніше, проводяться в службових кабінетах чи інших приміщеннях, де не забезпечено належну
фіксацію усіх дій із затриманою особою. Таким чином, у необхідних
випадках неможливо достовірно визначити чи були причиною загибелі особи протиправні дії правоохоронців, чи подія дійсно сталася випадково. Варто зауважити, що Європейський суд з прав
людини при розгляді справ щодо загибелі осіб у місцях несвободи
(приміщеннях поліції) покладає саме на державу обов'язок доведення невинуватості, тому проведення слідчих дій та відповідне їх
фіксування за допомогою фото- відеозапису може стати потрібним
доказом вини або невинуватості держави у загибелі людини під час
перебування в приміщеннях поліції.
Як приклад загибелі людини під час перебування в поліції можна
навести випадок, який стався у Шосткінському районі Сумської
області .
17 січня 2015 року до чергової частини Шосткінського відділу
поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вітчим вчинив бійку і спричинив матері тілесні ушкодження. Виїздом
на місце слідчо-оперативної групи інформація підтвердилась.
Потерпіла скаржилась на сильні болі в руці та голові, по яких бив
чоловік. Вона пояснила, що останні три місяці він пиячить і вчиняє
сварки. Тому просила правоохоронців захистити
і притягнути
чоловіка до кримінальної відповідальності. Громадянину та дочці
потерпілої було запропоновано проїхати до відділу поліції для
надання показів. За фактом спричинення тілесних ушкоджень
слідчим відділом Шосткінського відділу поліції було розпочате
кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
У відділі поліції 66-річному громадянину раптово стало зле.
Поліцейські викликали «швидку» і до приїзду разом із заявницею
намагались надати йому першу домедичну допомогу. Проте всі їх
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намагання виявились марними — прибулі медики констатували
смерть.
Наразі Шосткинською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.
IІІ. ПРАВО НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
Працівники поліції є такими самими громадянами України, як і
будь-хто інший. Держава зобов'язана вжити усіх заходів, щоб право
на життя посадовців було максимально захищено.
Можна назвати багато чинників, які сьогодні безпосередньо
впливають на рівень безпеки працівника поліції, як під час виконання професійних обов'язків, так і у вільний від роботи час.
Однак найбільша небезпека в роботі правоохоронців полягає в їх
неготовності до роботи в реальних умовах.
Жахливим наслідком неналежної підготовки нової поліції є
загибель правоохоронців при виконанні службових обов'язків.
Досліджуючи дотримання права на життя в Україні протягом
останніх 5 років, можемо із впевненістю зазначити, що стільки
випадків загибелі поліцейських, як у 2016 році, Україна ще не
бачила. Незважаючи на те, що точних цифр у відкритих джерелах
немає, регулярні повідомлення ЗМІ показують наскільки жахлива
ситуація.
До найрозповсюдженіших та резонансних випадків загибелі
поліцейських можна віднести:
1. смерть під час виконання службових обов'язків;
2. загибель внаслідок ДТП;
3. самогубства.
3.1. Загибель поліцейських під час виконання службових
обов'язків.
Обов'язки працівника поліції передбачають значно більші ризики, ніж будь-яка інша робота. Саме тому основними вимогами до
них є психологічна стійкість, вміння працювати в екстремальних
умовах, фізична загартованість та володіння спеціальними навичками. Відсутність підготовки у зазначених сферах призводить до
непоправних втрат.
Так 22 серпня 2016 року, близько о 20.30 годині в с. Бабинці
Борщівського району Тернопільської області під час виконання
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службових обов'язків загинуло двоє працівників поліції і один
отримав вогнепальне поранення.
Правоохоронці приїхали на виклик (повідомлення, що чоловік
застрелив свою жінку). Внаслідок непрофесійних дій (невдалих
переговорів та під час здійснення штурму) один поліцейський отримав вогнепальне поранення в ногу, а двоє загинули (31-річний
капітан поліції Андрій Чернятинський, інспектор Борщівського відділення поліції та 30-річний майор поліції Олександр Рудик,
оперуповноважений того ж відділення).
У цьому випадку виникає багато питань. Зокрема, в одному із
джерел зазначено, що на місце пригоди СОГ (слідчо-оперативна
група) виїхала без бронежилетів . І це незважаючи на те, що у
повідомленні під час виклику було зазначено, що чоловік, який
застрелив свою дружину, мав вогнепальну зброю. Водночас, на офіційному сайті МВС зазначено, що слідчо-оперативна група прибула
на місце трагедії у повному екіпіруванні із бронежилетами , а також
для знешкодження злочинця був застосований спеціальний підрозділ «Сокіл». Однак це не допомогло знешкодити злочинця без
людських втрат, другий поліцейський загинув якраз під час штурму
спецпризначенців.
Інший, не менш резонансний випадок загибелі поліцейського під
час виконання службових обов'язків, стався 25 вересня 2016 року у
м. Дніпро.
Екіпаж патрульної поліції отримав інформацію про те, що
недалеко від автовокзалу автомобіль марки Citroen проїхав на
червоне світло. Правоохоронці відразу виїхали на виклик. Водій, не
виходячи з машини, вимагав не перевіряти його документи і попросив патрульних, щоб вони його відпустили. Однак патрульні відмовилися і почали перевіряти документи. Чоловік вийшов з машини
і вистрілив спочатку в патрульного (загинув на місці), потім у його
напарницю (померла на операційному столі).
Патрульних вбив раніше судимий Пугачов Олександр Андрійович — колишній співробітник батальйону спецпризначення «Торнадо», 33-річний уродженець Російської Федерації, який перебував у
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розшуку за викрадення й ґвалтування людей і створення злочинної
організації .
Але найбільш резонансна подія 2016 року, під час якої загинуло 5
поліцейських, відбулась 4 грудня під Києвом в селищі Княжичі
Броварського району.
Обставини події викладені на інформаційному ресурсі glavcom.ua .
Карний розшук міста Києва працював над затриманням небезпечної банди грабіжників, яка системно грабувала будинки киян і
жителів передмістя. Тієї ночі співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що чергове пограбування може
статися в селищі Княжичі. Туди виїхала група затримання карного
розшуку та спецпідрозділ КОРД.
На одній з вулиць селища Княжичі, у недобудованому приватному будинку, були розміщені поліцейські-розвідники, завдання
яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання
бандитів.
Планувалося затримання банди грабіжників у той момент, коли
вони спробують здійснити злочинний задум. Однак у цей час у
сусідньому будинку в автоматичному режимі спрацювала охоронна
сигналізація.
На місце прибув наряд держслужби охорони, який помітив і
затримав двох поліцейських-розвідників.
Водночас група захоплення, судячи з усього, вирішила, що
співробітники розвідки потрапили в біду, захоплені злочинцями, які
їх виявили і виїхали на мікроавтобусі на вулицю, де співробітники
ДСО затримали поліцейських-розвідників.
Далі між співробітниками ДСО та групою захоплення сталася
перестрілка, яка забрала п'ять життів.
За даними Генпрокуратури, співробітники Корпусу оперативнораптової дії (КОРД) Національної поліції України, перебуваючи на
службі, застосували автоматичну зброю до співробітників Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони в
Київській області, які разом з двома співробітниками Управління
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оперативної служби Головного управління Національної поліції в м.
Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю
у відповідь.
З цього приводу вартий уваги коментар щодо цієї події, який
зробив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль .
«Трагедія сталася через відсутність координації дій правоохоронців із різних структур. Поліція охорони не підпорядковується
поліції Київської області, яка мала готувати спецоперацію, а
підпорядковується напрямку МВС (до речі, так само як і багато
інших підрозділів, які раніше діяли в одній системі координат). Тому,
коли хлопці з охорони виїхали до будинку, де спрацювала сигналізація, вони не знали, що поблизу засіли оперативники, які чекають
озброєних бандитів. А оперативники не знали про поліцію охорони.
Це розбалансування служб зроблено в ході «реформи поліції». Єдиний
керівний центр МВС зруйновано, професіоналів, які мали величезний
досвід оперативної роботи, вигнали, бо вони не пройшли так звану
атестацію, а на їхнє місце набрали недосвідчених людей, які не
можуть професійно спланувати спецоперацію й кидають під кулі
своїх підлеглих. І знаєте, що найсумніше? Що «реформатори», які
розвалили професійне ядро міліції (яка б вона не була, але таких
випадків за всю історію не було!) пішли з посад, а дехто навіть утік
з України. А ми зараз маємо наслідки їхньої роботи!»
«Вперше в історії незалежної України відбувся такий випадок,
коли співробітники міліції в такій кількості застосували зброю
щодо своїх колег і загинули. Я не буду вдаватися до глибокого аналізу
ситуації, яка там сталася, я повністю не знаю, але з тих фактів,
які мені відомі, хочу сказати, що операція підготовлена була дуже
неправильно, непрофесійно», — так прокоментував трагедію
колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема в ефірі
телеканалу «112 Україна» у ніч після трагедії.
2.2. Загибель поліцейських внаслідок ДТП.
За інформацією Департаменту патрульної поліції, з 1 січня до 15
грудня 2016 року у 32 містах України, де функціонують управління
патрульної поліції, зареєстровано 655 дорожньо-транспортних
пригод за участю службових автомобілів патрульної поліції, з них в
Києві – 219. Загалом в Україні протягом цього року унаслідок
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дорожньо-транспортних пригод пошкоджень зазнало 439 патрульних службових автомобілів. Внаслідок аварій постраждали 55
співробітників відомства . Звичайно, що не всі зазначені ДТП були
скоєні з вини патрульної поліції (такої статистики немає), однак
численні повідомлення ЗМІ засвідчують непоодинокі факти ДТП,
коли поліцейські потрапляють в аварію внаслідок своїх непрофесійних дій.
24 лютого, пізно ввечері під Львовом в с. Лисиничі Пустомитівського району автомобіль «Сузукі Гранд Вітара» під керуванням
жителя м. Львова 1977 року народження (підполковника поліції, заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського
відділу поліції ГУ НП у Львівській області), не впоравшись з керуванням в'їхав в огорожу будинку. Внаслідок ДТП водій від отриманих травм помер на місці події .
30 серпня на автодорозі Коломия-Чернівці загинув помічник
дільничного Коломийського відділу поліції Руслан Бойчук 1988 року
народження. Він у складі групи швидкого реагування з колегою
помітили на автодорозі вантажний автомобіль «ЗІЛ».
Транспортний засіб стояв на дорозі без увімкнених маячків, аварійних сигналів та інших попереджувальних знаків. Коли інспектори зупинилися, Руслан Бойчук підійшов дізнатися причину зупинки вантажівки посеред дороги. У цей час над'їхала фура, яка
збила його. Травми виявилися несумісними з життя — 28-річний
поліцейський загинув .
15 грудня, о 00.30 на автодорозі Ковель-Жовква у селищі Гірник
Сокальського району старший дільничний офіцер відділу превенції
Сокальського відділення поліції майор поліції Богдан Батарчук,
керуючи автомобілем ВАЗ-21099, не впорався з керуванням та з'їхав
у кювет. Від отриманих травм поліцейський загинув на місці події .
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3.3. Загибель поліцейських внаслідок самогубства.
Самогубство (суїцид) — свідоме самостійне позбавлення себе
життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією.
Медичний термін самогубства «суїцид» має коріння у латинській
мові — лат. sui caedere вбивати себе. Самогубство є дією умисного
спричинення власної смерті. Його часто вчиняють з відчаю, причину
якого нерідко відносять до психічних захворювань таких, як депресія, біполярний розлад, шизофренія, алкоголізм чи наркотична
залежність. Стресові фактори, такі як фінансова скрута чи труднощі
в міжособистісних стосунках часто відіграють свою роль .
До засобів, спрямованих на запобігання самогубства, належать
обмеження доступу до вогнепальної зброї, лікування психічних
захворювань та зловживання наркотичними речовинами, а також
покращення економічного розвитку.
Чому самогубства зустрічаються в поліції? Здавалося б, що до лав
поліції відбирають психологічно стійких та підготовлених працівників. Однак щоденні стресові ситуації, ненормований робочий
день, регулярні позаштатні ситуації можуть вивести із рівноваги
будь-кого. Особливо, якщо взяти до уваги, що поліцейські мають
справи із табельною зброєю. У таких обставинах заходи із
попередження самогубств відіграють важливу роль. Як показує
практика, на жаль, таке явище, як суїцид має місце і в середовищі
поліцейських.
Так, 18 грудня 2016 року у м. Хмільник Вінницької області прямо
перед відділком поліції вистрелив собі в голову працівник поліції
охорони .
Постріл він здійснив із табельної зброї. Куля пройшла навиліт і
поліцейський помер у лікарні. Цю подію зафіксували камери відеоспостереження відділку. За словами друзів загиблого, зранку він
відпросився у керівництва, щоб допомогти дружині. На момент
написання статті причину самогубства встановлено не було.
Розслідуванням справи займається прокуратура.
Інший випадок загибелі поліцейського від суїциду стався 7
жовтня у Житомирській області .
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На цей раз загинув 29 річний Інспектор Новоград-Волинського
відділу поліції, який проживав у селі Нова Романівка. Тіло загиблого
знайшли у лісосмузі, яка розташована між селами недалеко від міста
Новоград-Волинський. Було встановлено, що поліцейський загинув
від вибуху гранати. За попередньою версією слідства, інспектор
здійснив самогубство. Відомо, що напередодні своєї загибелі,
ввечері 7 жовтня, він пішов з будинку, де стався побутовий конфлікт.
Ще один випадок, коли поліцейський наклав на себе руки, стався
2 червня в Одесі .
Співробітник Київського відділу поліції м. Одеси здійснив собі
постріл в скроню із травматичної зброї, внаслідок якого помер. Голова відділу комунікацій ГУ НП в Одеській області Андрій Костюк
прокоментував цю ситуацію так: «Він два тижні тому написав рапорт на звільнення, начебто знайшов кращу роботу, в сім'ї були
негаразди». За інформацією поліції, чоловік написав передсмертну
записку. Він був доставлений в лікарню, лікарі провели операцію,
проте врятувати потерпілого не змогли.
Як можна побачити із наведених прикладів, процес реформування поліції виявився занадто болючим для багатьох правоохоронців.
Висновки
Цілком зрозумілим є те, що ігнорування державою дотримання/
забезпечення права на життя приводить до безповоротної втрати не
тільки людських життів, але і довіри до держави як інституту, що має
на меті збереження та захист життя громадянина. Людина не може
відчувати себе у безпеці у державі, де системно порушується право
на життя. Уявний захист законом певного права не відіграє належної ролі, коли він ігнорується органами державної влади і відсутній дієвий механізм захисту цього права.
Зараз Україні як ніколи потрібна міцна та надійна правоохоронна
система. Окрім діяльності у сфері боротьби зі злочинністю, умови, у
яких опинилась країна, покладають на плечі правоохоронців додаткові функції, які за звичайних обставин повинні виконувати
збройні сили.
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Виконуючи свій службовий обов'язок, працівники органів поліції
часто ризикують своїм життям. Загибель поліцейських під час
виконання службових обов'язків, можливість отримати каліцтво —
це ті ризики, з якими щоденно стикаються правоохоронці. Через
нехтування належною підготовкою правоохоронців, і їх психологічною складовою, ми маємо і вбивства поліцейськими цивільних, і
жертви серед правоохоронців, зокрема через суїцид.
Розуміння позитивного та негативного обов'язку держави щодо
забезпечення права на життя дозволяє виокремити об'єктивні
причини, що стають джерелом порушень права на життя з боку
працівників поліції. Позитивний обов'язок держави зобов'язує
створити належні умови для реалізації людиною права на життя.
Негативний обов'язок — не перешкоджати в реалізації їй цього
права, тобто не позбавляти людину життя. Важливо розуміти, що у
деяких обставинах держава має законне право позбавити людину
життя, оскільки це є «виключно необхідним».
Рекомендації
Враховуючи те, що основні рекомендації, запропоновані рік тому,
не були запроваджені, вважаємо за потрібне ще раз наголосити на
тому, яких заходів слід вжити з метою посилення права на життя в
Україні:
- організувати незалежний професійний відбір кандидатів на
посади працівників поліції із обов'язковим наголосом на психологічну складову та наявність високих моральних якостей;
- забезпечити фіксування (аудіо-відео запис) усіх дій, що відбуваються за участю осіб незалежно від статусу (затриманий,
доставлений чи відвідувач), які прибули до поліції (бажано
фіксувати на відео будь-який контакт правоохоронця із особою);
- виключити із системи оцінювання роботи поліції показники
розкриття правопорушень та впровадити систему оцінки їх
діяльності на підставі громадської думки (наскільки безпечно
громадяни почувають себе на вулиці, вдома, в нічний час, чи
довіряють правоохоронним органам і т.д.);
- розробити державну програму, покликану на формування у
суспільстві позитивного іміджу працівника поліції.
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ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ
ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ

Сергій Швець,
провідний національний експерт
у сфері захисту прав наркозалежних осіб
Злата Швець,
проектний менеджер, соціолог,
Експертний центр з прав людини
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Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.
Нікого не може бути позбавлено свободи,
крім таких випадків і відповідно до процедури,
встановленої законом
ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Міжнародні норми права
Україна є учасницею багатьох міжнародних договорів, які передбачають стандарти захисту права на свободу та особисту недоторканність, зокрема Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права та Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року, яка ратифікована Законом України від 17 липня
1997 року (далі — Конвенція).
Стаття 5 Конвенції гарантує людині особисту недоторканість,
захищаючи , зокрема від свавільного арешту чи затримання. Вона
гарантує визначені основні процедурні права, такі, як право бути
належним чином поінформованим про підстави арешту, право
негайно постати перед суддею чи іншою службовою особою, якій
закон надає право здійснювати судову владу, і право на швидкий
розгляд судом законності затримання або продовження строку
затримання.
У ч. 1 ст. 5 Конвенції встановлений вичерпний перелік випадків,
коли позбавлення особи свободи допустимо у демократичному
суспільстві, ст. 1 Протоколу № 4 до Конвенції забороняє позбавляти
особу свободи за невиконання контрактного зобов'язання. Якщо
національним правом держави передбачені інші випадки обмеження свободи особи, то вони визнаються Європейським судом
такими, що порушують ст. 5 Конвенції. Кожна особа, у випадку
затримання або арешту державними органами, наділяється процесуальними гарантіями, передбаченими у ч. 2-5 цієї статі.
Згідно з п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції, законний арешт або затримання
особи здійснюється з метою припровадження до компетентного
законного органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні нею
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правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне
запобігти вчиненню нею правопорушення чи
втечі після його
вчинення .
Національне законодавство
Стаття 29 Конституції України проголошує, що кожна людина має
право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в
порядку, встановлених законом.
Поряд з цим, Конституція чітко встановлює, у якому випадку
затримання може бути здійснене як тимчасовий запобіжний захід
без рішення суду, а саме — у разі нагальної необхідності запобігти
злочинові чи його перепинити — та протягом сімдесяти двох годин
суд має перевірити обґрунтованість такого рішення. Затримана
особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з
моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про
тримання під вартою.
Законодавство України передбачає, що людина може бути затримана (обмежена/позбавлена свободи):
- у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
- у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення;
- у випадку поліцейського піклування, передбаченого Законом
України «Про Національну поліцію».
Затримання особи, відповідно до КПК України (ст. 176), є тимчасовим запобіжним заходом, який застосовується за підстав та в
порядку, визначеному цим Кодексом.
Підставою застосування такого запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, а саме:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий
курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.
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2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин
кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити
кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим
Кодексом.
Піддати особу кримінальному затриманню можна, як правило,
лише на підставі рішення слідчого судді, суду про затримання з
метою приводу для вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу як «взяття під варту». Водночас процесуальне
законодавство передбачає випадки, коли таке затримання може
застосовуватися без рішення слідчого судді, суду. Це закріплено у
статті 208 КПК України:
1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого
судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за
який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у
випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху
на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець,
зокрема потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі,
одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно
вчинила злочин;
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з
метою ухилення від кримінальної відповідальності особи,
підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме
статтею 260, визначається, що адміністративне затримання особи
допускається у випадках, прямо передбачених законами України, з
метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано
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інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про
адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його
на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ
та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення.
Поліцейське піклування, що здійснюють працівники поліції відповідно до Закону України «Про національну поліцію», може бути
застосоване до:
- неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без
догляду;
- особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи
спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася
на підставі судового рішення;
- особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює
реальну небезпеку оточуючим або собі;
- особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп'яніння
втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі.
Піддати особу короткостроковому позбавленню свободи (затримати) можна також на підставі рішення суду, яким забезпечується:
- затримання і взяття під варту особи з метою подальшої екстрадиції;
- затримання і примусове видворення іноземця або особи без
громаянства за межі території України.
Якщо не дотримані ці та інші вимоги, передбачені чинним законодавством України, то затримання особи вважається незаконним,
тобто порушується право людини на свободу та особисту недоторканність.
Загальний опис ситуації
Чинне законодавство України визнає порушення права на сво-боду та особисту недоторканність злочином та закріплює у Кримінальному кодексі України статтю 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою). Санкція
статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням
волі на строк до трьох років.
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Попередні звіти НУО, Уповноваженого ВРУ з прав людини та
Асоціації УМДПЛ зокрема висвітлюють системність таких порушень, як:
- незаконні кримінальні затримання без ухвали слідчого судді,
суду за відсутності підстав для такого затримання;
- невраховані («так звані неофіційні») затримання;
- відсутність фіксації часу фактичного кримінального затримання;
- незаконні утримання затриманих осіб з перевищенням строків,
визначених законом;
- маніпуляції з часом фактичного затримання.
Однією з головних причин сталості цих порушень експерт з
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
Сергій Швець назвав безкарність.
Яскравим підтвердженням цього є офіційна статистика, розміщена на сайті Генеральної прокуратури України, а саме – інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Тут ми бачимо вражаючу картину
у боротьбі зі свавільним позбавленням свободи, і вражає вона своєю
фактичною відсутністю.
Так, якщо у 2015 році було зареєстровано 54 правопорушення за
ознаками статті 371 Кримінального кодексу України, то в 2016 році
таких всього 11 .

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2016 року
Електронний ресурс / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. Режим
доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820&c =edit&_c=fo
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З них у жодному випадку не було вручено повідомлення про
підозру. У жодному з випадків кримінальне провадження не було
направлено до суду.
З 11 зареєстрованих у 2016 році правопорушень за ознаками
статті 371:
- кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено, відповідно до ст. 280 КПК України – 0; з
них:
- у зв'язку з захворюванням підозрюваного – 0;
- коли місцезнаходження підозрюваного невідомо – 0;
- у зв'язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва – 0;
- кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду – 0;
- з обвинувальним актом – 0;
- з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності – 0;
- з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру – 0;
- з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру – 0;
- кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито – 8;
- кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду
рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) – 11.
Загалом стан боротьби з незаконними затриманнями в діяльності правоохоронних органів в динаміці виглядає таким чином:
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Тобто у 2016 році й так невтішна ситуація із боротьбою з незаконними позбавленнями/обмеженнями свободи суттєво погіршилася, тобто припинилася.
Наталя Маркочева, адвокат та представниця одеської регіональної команди з протидії порушенням прав вразливих груп населення
в експертному коментарі для Асоціації УМДПЛ зазначила, що у своїй
професійній діяльності вона постійно стикається з незаконними
позбавленнями/обмеженнями свободи. Так, протягом 2016 року
адвокат нарахувала близько 25 таких випадків. Повертаючись до
офіційної статистики Генеральної прокуратури України та враховуючи те, що лише в одному регіоні України один адвокат виявив
вже понад вдвічі більшу кількість фактичних незаконних затримань, аніж відкритих кримінальних проваджень за ознаками статті
371 КК України — ми можемо підтвердити тезу про нікчемність боротьби з незаконними затриманнями в Україні.
«В своей профессиональной деятельности с незаконными
задержаниями, к сожалению, сталкивалась часто. Не могу
точно сказать сколько их было на протяжении 2016 года,
примерно, около 25. В большинстве случаев, правоохранители
незаконно задерживают с целью получения необходимых им
показаний. Здесь, как правило, также нарушаются права на
защиту, запрет пыток и жестокого обращения.
«Меня задержали, когда я выходил из дома и без объяснений
увезли в райотдел».
«Когда задерживают — сразу отбирают телефон».
«Я боюсь говорить о своих правах полицейским, потому что
тогда на меня могут что-то еще навесить».
О таких ситуациях мне рассказывали пациенты заместительной терапии на тренинге по повышению правовой
способности представителей уязвимых групп, который я
проводила 13 июля в Одессе. Подобных случаев много, они имеют
системный характер, пос-кольку наркозависимые одна из
самых уязвимых групп, на которой легче всего делать показатели «хорошей работы» полиции» .

Коментар адвоката, представника Одеської регіональної команди з протидії порушенням прав вразливих груп населення Наталії Маркочевої для Асоціації УМДПЛ.
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Незаконні кримінальні затримання без ухвали слідчого судді,
суду за відсутності підстав для такого затримання
У кримінальному процесуальному законодавстві визначено 2
випадки, коли особа може бути затримана: за ухвалою слідчого
судді, суду та у порядку статті 208, яка чітко визначає умови такого
затримання:
- особа може бути затримана лише за злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі;
- якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на
його вчинення;
- якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець,
зокрема потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі,
одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно
вчинила злочин;
- якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з
метою ухилення від кримінальної відповідальності особи,
підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого
корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності
Національного антикорупційного бюро України.
Тобто, фактично затримати особу у порядку 208 статті КПК
можна лише під час вчинення нею злочину або одразу після. Якщо ж
пройшов певний час після вчинення, то підставою затримання має
бути ухвала суду.
Практика вже багатьох років показує, що правоохоронці системно ігнорують ці вимоги та затримують осіб в порядку 208 статті
КПК через тривалий час після вчинення злочину. Такі затримання є
незаконними.
І у 2016 році ситуація не змінилася. Так, наприклад, у Кіровоградській області було незаконно затримано 40 осіб біля будівлі Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру. Зазначені особи були затримані працівниками поліції Кіровоградського ВП ГУНП
в Кіровоградській області. За інформацією працівників поліції, свої
дії вони мотивували розслідуванням злочину, який був нещодавно
вчинений неподалік наркологічного диспансеру. Такі дії працівників поліції явно не відповідали належній правовій процедурі, яка
передбачена КПК України і призвели до застосування надмірного
процесуального примусу стосовно 40 учасників замісної підтримувальної терапії .
Дотримання прав вразливих груп населення (наркозалежні та працівники комер-ційного
сексу) у діяльності правоохоронних органів: [аналіт. звіт за результатами дос-лідження] / Авт.
кол. Ю. Бєлоусов, З. Швець, В. Семенюк, В. Чупров, С. Швець. — К.: Паливода А. В., 2016. — 96 с.
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Цікаву думку щодо незаконних затримань в діяльності поліції та
застосування статті 208 КПК України, зокрема, висловила у своєму
експертному коментарі для Асоціації УМДПЛ адвокат Валерія
Коломієць:
«Коли ми говоримо про проблему незаконних затримань, переважно усі розмови точаться біля системних порушень 208 статті
Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України).
За останні роки порушення на стадії затримання без ухвали
слідчого судді свого вирішення так і не знайшли. Але все ж, органи
досудового розслідування намагаються вирішити цю проблему і
запобігти настанню своєї відповідальності за незаконні затримання. На жаль, такий стан речей призводить лише до вигадування
нових способів маніпуляції неякісним діючим законом та порушенням прав людини.
Так, порушення права на свободу та особисту недоторканість є
більш широким, ніж незаконні затримання без ухвали слідчого судді
та супутні такій події явища («запрошення» до ВП; нероз'яснення
прав затриманій особі; порушення права на захист; неповідомлення
Регіональних центрів БПД, родичів/близьких; ненадання медичної
допомоги тощо).
Зокрема, відповідно до статті 5 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), порушенням
права на свободу та особисту недоторканість не вважаються
випадки законного затримання, під які також підпадають
затримання на основі судового рішення. У свою чергу, на практиці
минулого року я неодноразово стикалася з маніпулюваннями та
порушеннями прав людини представниками органів досудового
розслідування (ОДР) саме у такій категорії затримань.
Наприклад, досить поширеними є випадки, коли момент вчинення кримінального правопорушення та момент встановлення
можливого підозрюваного/його місцезнаходження розбігаються у
часі на тижні, а то й місяці. У такому випадку затримання згідно
ст. 208 КПК України буде явним порушенням. Але ОДР знайшли
своєрідний метод «узаконення» затримання і при таких умовах.
Так, з клопотанням про дозвіл на затримання прокурор або ж
слідчий за погодженням з прокурором може звернутися до слідчого
судді виключно відносно особи, яка має статус підозрюваного (ч. 1
ст. 188 КПК України). Статус підозрюваного особа набуває після
вручення їй відповідного Повідомлення про підозру (ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст.
278 КПК України). У свою чергу Повідомлення про підозру у
конкретному кримінальному провадженні особі може бути вручене
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двома способами: особисто у день його складення; надіслане у
відповідності до вимог Глави 11 КПК України у день його складення.
Для уникнення порушення ст. 208 КПК України, ОДР часто
складає Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і,
переважно, навіть не викликаючи особу Повісткою для особистого
вручення, одразу ж надсилає таке Повідомлення про підозру
поштою. У подальшому, не дочікуючись підтвердження вручення
вказаного Повідомлення про підозру поштовим відправленням, ОДР
невідкладно звертається до слідчого судді з Клопотанням про
дозвіл на затримання з метою доставлення особи для розгляду
клопотання про обрання їй запобіжного заходу. Таким чином, особа,
яка навіть не була повідомлена про набуття нею статусу
підозрюваного у конкретному кримінальному провадженні, може
опинитися перед судом, який буде вирішувати питання про
позбавлення такої особи свободи. На жаль, у мої практиці такі
випадки вже не поодинокі.
Звісно, окреслюючи цю проблему, як і проблему незаконних
затримань у відповідності до ст. 208 КПК України, можна просто
задекларувати факт системності порушень права особи на
свободу та особисту недоторканість ОДР. Але я б хотіла зробити
акцент на іншій проблематиці.
Наприкінці минулого року на базі Центру Верховенства права
Українського католицького Університету нами було проведено
перший Форум професійних учасників кримінального провадження.
Зокрема, на останній секції ми обговорювали проблемні питання
застосування запобіжних заходів. Під час обговорення доповідачі та
учасники дискусії не могли залишити осторонь проблеми системних порушень, що відбуваються під час здійснення затримань
(як без ухвали слідчого судді так і з відповідною ухвалою). Оскільки
учасниками даного обговорення були не лише адвокати, але й
представники прокуратури та судді, ми мали можливість подивитись на одне й те саме питання з кардинально різних сторін.
Представниками прокуратури була озвучена така точка зору:
на їхню думку (і з цим важко не погодитись), з одного боку,
можливість затримати гіпотетичного підозрюваного, у відповідності до ст. 208 КПК України, в ОДР є досить обмеженою. Це
пов'язано з факторами часу, місця вчинення кримінального правопорушення, наявністю свідків, слідів вчинення злочину, можливістю
переслідування тощо. З іншого — для виникнення права звернення до
слідчого судді з Клопотанням про затримання особи для доставлення до суду для розгляду питання щодо запобіжного заходу в
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такої особи має вже на той момент бути статус «підозрюваного».
У свою чергу, наші ОДР виносити Повідомлення про підозру особі, яку
вони до того не допитували як свідка, чомусь не хочуть.
І тут ми підходимо до дуже цікавого питання. Якщо говорити
про порушення права на свободу та особисту недоторканість, то з
якої точки зору нам на це дивитися: про яку людину ми говоримо?
Про особу можливого злочинця (при тому ми маємо пам'ятати про
презумпцію невинуватості) або про жертву (право на життя/
здоров'я/власність котрої вже і так попране, більше того, держава
ніби як зобов'язується його відновити)?
Особисто для себе, як людини з правом на зайняття адвокатською діяльністю, цю дилему я вирішила досить просто. У нас немає
багато можливостей з'ясувати так звану «об'єктивну істину»,
оскільки
не існує. Є певна подія (а-1),
сприйняття свідками/
оточуючими (а-2) і
інтерпретація сторонами кримінального
провадження (а-3). Що у свою чергу виливається у певне судове
рішення (а-4). То ж ми мусимо спиратися виключно на докази. А
фактичні обставини не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом, тобто із порушенням конституційних
прав та свобод людини і громадянина або встановлених законом
порядку, засобів, джерел отримання таких доказів (ч. 2 ст. 19
Конституції України).
Зважаючи на це, ми можемо прийти виключно до одного висновку.
«208 стаття КПК України має бути змінена, з огляду на потреби
ОДР (наприклад, включити можливість затримання за вмотивованим рішенням ОДР без прив'язки до моменту вчинення злочину
та з можливістю його негайного оскарження і настанні відповідальності за невмотивованість такого арешту) з метою досягнення мети дотримання прав людини та загального добробуту
суспільства в цілому» .
Також в діяльності поліції має місце практика введення в оману
затриманого, коли правоохоронці називають фактичне затримання
опитуванням чи бесідою тощо. Можливо, у випадку описаного вище
затримання так і було, 20 людей просто не знали, що вони затримані.
Яскравим прикладом такої практики є затримання журналістки
Юлії Коргун. 29 липня правозахисна коаліція українських організацій «Ні — поліцейській державі!» на своїй фейсбук-сторінці
закликала керівника Національної поліції України звільнити
Коментар адвоката Валерії Коломієць для Асоціації УМДПЛ.
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поліцейських, які незаконно затримали журналістку Юлію (Юту)
Коргун. А також припинити практику незаконних затримань з боку
працівників поліції, типовим прикладом яких є затримання пані
Коргун.
Так, за інформауцією коаліції, 27.07.2016 Юлія Коргун проводила
власне мирне зібрання в безпосередній близькості до мирного
зібрання УПЦ (МП), після чого незаконно затримали і доставили у
відділ поліції.
Як свідчить відеозапис інциденту (https://youtu.be/2dnxELxOBlA),
затримали журналістку під приводом «опитування», але водночас
називали це «затриманням», хоча це різні превентивні поліцейські
заходи (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про Національну поліцію»). Під час
інциденту поліцейські не роз'яснили Юлії Коргн причини затримання або підстави та мету опитування (ч. 2 ст. 31 та ч. 3 ст. 33 ЗУ
«Про Національну поліцію»), а також не довели до відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовувався той чи інший
превентивний поліцейський захід (ч. 2 ст. 31 Закону «Про Національну поліцію»). Окрім цього, поліцейські не повідомили, що від
опитування та, відповідно, від поїздки у відділ поліції задля
опитування журналістка могла відмовитись (ч. 2 ст. 33 Закону «Про
Національну поліцію»).
З того ж відеозапису інциденту (https://youtu.be/2dnxELxOBlA)
відомо, що на звернення колег Юлії Коргун до працівників поліції, які
затримували, вони, всупереч вимогам ЗУ «Про Національну
поліцію» (ч. 3 ст. 18), не назвали свої прізвища, посади і спеціальні
звання. Юлія Коргун також стверджує, що поліцейські не пред'явили
на вимогу службові посвідчення, що також суперечить вимогам
українського законодавства (ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про Національну
поліцію»).
Більше того, на одностроях поліцейських під час незаконного
затримання Юлії Коргун були відсутні нагрудні знаки, що є прямим
порушенням Закону України «Про Національну поліцію» (ч. 3 ст. 20).
При цьому очевидно, що зазначені поліцейські не виконували
завдання в режимі секретності та не здійснювали негласні слідчі дії .

Ні поліцейській державі. Допис від 29.07.2016 р. [Електронний ресурс] / Соціальна
мережа «Facebook». Режим доступу: https://www.facebook.com/NiPolitseyskiyDerzavi/
posts/1573295026300507
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Невраховані затримання унаслідок неналежної реєстрації затриманих осіб
У перші години затримання підозрювана особа є найбільш вразливою для неналежного поводження з боку працівників поліції. На
цьому етапі вчиняється чи не найбільша кількість процесуальних
порушень, найголовніше з яких — неналежна реєстрація затриманої
особи. Про це свідчать результати моніторингових візитів національного превентивного механізму, а також висновки спеціальних
проваджень Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Відсутність запису про затримання в журналі реєстрації у
відділку поліції призводить до так званого «невизнаного затримання». Воно автоматично позбавляє затриману особу всіх гарантій
захисту прав та свобод людини, передбачених Конвенцією з прав
людини та основоположних свобод та національним законодавством України .
Приховування затримань та примусових доставлянь осіб до
приміщення поліції шляхом внесення недостовірних відомостей до
службової документації було виявлено працівниками Відділу
спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав
людини під час візиту до відділення поліції в м. Гола Пристань .
Відповідно до вимог КПК України, про кримінальне затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в
якому зазначається, між іншим, місце, дата і точний час (година і
хвилини) затримання (ч. 5 статті 208 КПК України).
Кримінальний процесуальний Закон передбачає, що вносячи до
протоколу затримання відомості щодо дати і точного часу (година і
хвилини) затримання, уповноважена службова особа, яка здійснила
затримання та складає протокол, зобов'язана у протоколі зафіксувати саме той момент, коли затримана особа силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою
службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою
службовою особою.
Належний контроль – одна з гарантій попередження катувань [Електронний ресурс]
/ Експертний центр з прав людини, 16.09.2016 р. Режим доступу: http://ecpl.com.ua/
news/nalezhnyj-kontrol-odna-z-harantij-poperedzhennya-katuvan/
Виявлено порушення прав людини в діяльності Голопристанської поліції Херсонської
області [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Уповноваженого ВРУ з прав
людини, 03.06.2016 р. Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/allactivity/3616-pw-viyavleno-porushennya-prav-lyudini-v-diyalnosti-golopristanskoii-polit/
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Саме з цього моменту фактичного затримання затримана особа
набуває права та процесуальні гарантії, передбачені законодавством, зокрема:
- право бути поінформованим про причини затримання та злочин, у вчиненні якого підозрюється особа;
- право на доступ до адвоката та на правову допомогу (так,
наприклад, відповідно до законодавства України, держава зобов'язана забезпечити конфіденційне побачення адвоката з
затриманою особою не пізніше ніж через 2 години після
фактичного затримання);
- право доступу до лікаря;
- право на повідомлення третіх осіб про затримання;
- право не відповідати на запитання під час допиту.
У разі неналежної реєстрації затримання затримана особа з
моменту фактичного затримання до моменту реєстрації такого
затримання позбавлена цих прав, у зв'язку з чим створюється
підґрунтя для численних зловживань з боку працівників правоохоронних органів.
Обов'язок уповноваженої службової особи зафіксувати точний
час фактичного затримання особи витікає, перш за все, з конституційної гарантії того, що у разі затримання особи без рішення суду
законність такого затримання протягом сімдесяти двох годин має
бути перевірена судом. А якщо протягом сімдесяти двох годин з
моменту затримання затриманій особі не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою, то така особа негайно
звільняється. Тобто з моменту саме фактичного затримання особи
розпочинається відлік процесуального строку
затримання,
визначеного Конституцією України.
Крім того, низку процесуальних строків затримання, відлік яких
розпочинається саме з моменту затримання і у разі спливу яких
затримана особа підлягає негайному звільненню, визначено Кримінальним процесуальним кодексом України.
Так, якщо особі, затриманій без ухвали слідчого судді, суду після
двадцяти чотирьох годин з моменту фактичного затримання не
вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, така особа
підлягає негайному звільненню (частина 3 статті 278 КПК України).
Особа, затримана без ухвали слідчого судді, суду, підлягає також
негайному звільненню, якщо протягом шістдесяти годин з моменту
фактичного затримання вона не доставлена до суду для розгляду
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клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу, або якщо
протягом сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання
таке клопотання не розглянуте судом (стаття 211 КПК України) .
Працівники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини під
час моніторингового візиту до Ірпінського відділу поліції та Подільського управління поліції виявили, що у протоколах про затримання
осіб за підозрою у вчиненні злочину не зазначається час та місце
фактичного затримання, а фіксується час доставляння до відділу
поліції або ж час та місце складання протоколу про затримання.
Відсутність у протоколі затримання часу фактичного затримання
особи приводить до штучного збільшення передбаченого Конституцією України часу, протягом якого законність затримання
повинна бути перевірена судом. Також у підрозділах доставлені
особи не реєструються в Журналах обліку доставлених, відвідувачів
та запрошених, що приводить до прихованих затримань .
Уповноваженим ВРУ з прав людини оприлюднено інформацію, що
працівники поліції, зокрема Заводського відділення поліції Дніпродзержинського ВП, Петриківського та Царичанського відділень
поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, у
протоколах про затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину
також не зазначається час та місце фактичного затримання, а
фіксується лише час та місце складання протоколу про затримання .
Неналежним чином ведеться облік осіб, які перебувають й у
Знам'янському відділі поліції (Кіровоградська область) .
Позиція Європейського суду з прав людини щодо неналежної
реєстрації затриманих осіб у діяльності правоохоронних органів
України викладена в низці рішень Суду, який, зокрема, зазначив:
Права людини в діяльності української поліції – 2015. Науково-практичне видання /
Упоряд. Крапивін Є. О. – К. : Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 408 с.
Виявлено певні недоліки у діяльності Ірпінського відділу поліції та Подільського
управління поліції [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Уповноваженого ВРУ з
прав людини, 19.02.2016 р. Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/allactivity/22216-bh-viyavleno-pevni-nedoliki-u-diyalnosti-irpinskogo-viddilu-politsiii-ta/
Здійснено моніторинг дотримання прав людини в ІТТ Магдалинівського відділення
поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області [Електронний
ресурс] / Офіційний веб-сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини, 22.02.2016 р. Режим
доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/22216-gu-zdijsnenomonitoring-dotrimannya-prav-lyudini-v-itt-magdalinivskogo-vi/
У Знам'янському відділі поліції існують передумови для можливих порушень прав
людини [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Уповноваженого ВРУ з прав
людини, 06.04.2016 р. Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/allactivity/6416-ba-u-znamyanskomu-viddili-politsiii-isnuyut-peredumovi-dlya-mozhlivix-por/
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«Основне питання, яке представляє інтерес, що в час оскарженого затримання не було жодних записів про тримання під
вартою, а статус заявника як підозрюваного був оформлений
тільки на наступний день, з двадцятичотирьохгодинною
затримкою. <…>Ці недоліки в кінцевому підсумку призвели, зокрема
до того, що заявника утримували під вартою без рішення суду більш
ніж 72 години всупереч вимогам внутрішнього права.
Суд вважає, що відмова поліції від документування тримання
заявника під вартою у цьому випадку пов'язана з відсутністю
достатніх гарантій, що забезпечують будь-яке недобровільне
утримання особи органами влади. Затримання особи має бути
належним чином і досить докладно записане, а такі записи повинні
бути загальнодоступними.
Необхідно, щоб процесуальний статус особи оформлювався
відразу після того, як вона була доставлена до органів влади, а всі
права такої особи були негайно і чітко їй пояснені» .
Підтвердження наявності системних порушень права людини на
свободу та особисту недоторканність в усіх проявах підтверджує та
наводить конкретні приклади й адвокат, директор Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Херсонській області Марина Єлісєєва у коментарі для Асоціації
УМДПЛ:
«Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області (далі — Центр) постійно
проводиться моніторинг стану дотримання прав і процесуальних
гарантій осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочинів.
Аналіз результатів моніторингу свідчить про системність
порушень прав затриманих осіб в діяльності органів досудового
розслідування ГУНП в Херсонської області. На ці порушення неодноразово зверталася увага керівництва як прокуратури Херсонської області так і начальника ГУНП в Херсонської області.
Проте прокуратура області направляє інформацію Центру на
керівника слідчого управління ГУНП в Херсонській області для
проведення перевірки. Тобто фактично орган досудового розслідування проводить перевірки самого себе. Про необ'єктивність та
упередженість таких перевірок свідчать відповіді за підписом
різних керівників слідчого управління протягом 4-х років. У
переважній більшості ці перевірки мають характер формальної
Смолік проти України (Smolik v. Ukraine), заява № 11778/05, рішення ЄСПЛ від 19 січня
2012 року.
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відписки про не підтвердження фактів порушень, навіть, коли за
результатами розгляду слідчим суддею заяви адвоката в порядку
206 КПК України затримання особи за підозрою у вчиненні злочину
визнано незаконним. Лише у деяких випадках до винних осіб вживаються заходи у вигляді усного попередження.
За відсутності контролю з боку керівника органу досудового
розслідування та прокурорського нагляду при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням в діяльності
слідчих органів досудового розслідування ГУНП Херсонської області
і далі продовжуються незаконні затримання осіб за підозрою у
вчиненні злочинів без ухвали слідчого судді, суду; незаконне тримання затриманих осіб понад строки, у разі спливу яких затримана
особа має бути негайно звільнена, мають місце несвоєчасні
повідомлення Центру про факт затримання особи, також із
затриманою особою проводяться процесуальні дії до прибуття
адвоката, чим порушується право особи на правову допомогу, та
інші порушення процесуального законодавства.
Аналогічні системні порушення прав та свобод людини в діяльності правоохоронних органів Херсонської області були виявлені під
час проведення працівниками Відділу спеціальних проваджень
Секретаріату Уповноваженого з прав людини. Працівниками цього
відділу Секретаріату Уповноваженого були досліджені матеріали
стосовно 29 осіб, які були затримані працівниками слідчого управління ГУ НП в Херсонській області протягом 2015 року та за період з
січня до червня 2016 року.
Системні порушення під час затримання:
1. Затримання за підозрою у вчиненні злочину без ухвали слідчого
судді, суду за відсутності законодавчо визначених підстав для
такого затримання у 19 випадках (із 29 вивчених).
2. Внесення недостовірних відомостей щодо місця і часу
фактичного затримання осіб, в результаті чого слідчими
неправомірно збільшено строки, у разі закінчення яких затримана особа підлягає негайному звільненню (у 28 протоколах
затримання (з 29 вивчених) внесені недостовірні відомості щодо
місця та часу затримання або такі відомості не внесені взагалі).
3. Порушення права на захист, зокрема, невчасне повідомлення
Центру, проведення слідчих та процесуальних дій без участі
адвоката тощо (з 29 вивчених у 11 випадках несвоєчасно
повідомлення Центру).
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Слідчі ГУНП Херсонської області вносять в протокол недостовірні відомості щодо місця і часу фактичного затримання, або
взагалі не вказують, з метою приховання часу та місця фактичного
затримання, чим створюють собі можливість безкарно позбавляти затриманих осіб процесуальних гарантій та порушувати ті
процесуальні строки, у разі спливу яких особа підлягає негайному
звільненню.
Проте мають місце так звані «приховані» затримання, без
складання протоколу затримання особи. Мається на увазі, коли
особу у будь-яку годину доби доставляють до відділку поліції (іноді з
місця проживання), де реєструють як запрошену особу, проводять
з нею слідчі чи процесуальні дії, у т.ч. повідомляють про підозру,
допитують як підозрюваного.
Так, 15.04.2016 о 22.25 год. начальником СВ Новотроїцького ВП
Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області С. поінформовано Центр
про затримання 15.04.2016 о 19.50 год. старшим слідчим СВ
Новотроїцького ВП Ж. в порядку статті 208 Кодексу за підозрою у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, гр. Ч. Для
здійснення захисту інтересів затриманого Ч. призначено адвоката К.
Під час оформлення протоколу затримання захисником К.
встановлено фактичний час затримання Ч. – 14.04.2016 о 21.00 год.,
про що зроблена відмітка в протоколі затримання особи. Таким
чином, вказана особа протягом доби незаконно утримувалася в
службовому приміщенні відділу поліції без складання протоколу
затримання, з нею проводилися процесуальні дії, та відповідно,
письмове повідомлення про підозру затриманій особі, в порушення
вимог частини 2 статті 278 Кодексу, не було вручено протягом 24
годин з моменту фактичного затримання. Таким чином, в діях
слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській
області Ж. вбачається склад злочинів, передбачених ст. ст. 371, 374
Кримінального кодексу України, а в діях особи цього відділу поліції,
відповідальної за утримання затриманих — склад злочину,
передбаченого ст. 371 КК України.
24.06.2016 о 19.50 год. старшим слідчим Комсомольського ВП
Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Л. повідомлено Центр
про затримання о 19.00 год. в порядку ст. 208 КПК України за
підозрою у вчиненні злочину К. Для здійснення захисту інтересів
затриманого призначено адвоката М.
У протоколі затримання в порядку ст. 208 КПК України
підставами затримання К. зазначено, що особу затримано «безпосередньо після вчинення злочину очевидець, зокрема потерпілий,
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або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події
вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин». Із
повідомлення про підозру від 25.06.2016 вбачається, що К.
підозрюється у скоєні злочину, який мав місце 29.04.2016.
Таким чином, в діях старшого слідчого Л. вбачається склад
злочину, передбаченого ст. 371 КК України.
Випадки незаконного затримання особи за підозрою у вчиненні
злочину, визнані рішеннями слідчих суддів.
16.02.2016 о 19.25 год. старшим оперуповноваженим Херсонського
ВП ГУНП в Херсонській області І. повідомлено Центр про затримання о 19.20 год. за підозрою у вчиненні злочину Ж. Для здійснення
захисту інтересів затриманого призначено адвоката Р.
У протоколі затримання в порядку ст. 208 КПК України
підставами затримання Ж. зазначено, що особу затримано «під час
вчинення злочину або замаху на його вчинення» та «безпосередньо
після вчинення злочину очевидець, зокрема потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те,
що саме ця особа щойно вчинила злочин». Із повідомлення про
підозру від 17.02.2016 вбачається, що Ж. підозрюється у скоєні
злочину, яке мало місце 14.02.2016.
Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Г.
від 18.02.2016 на підставі заяви адвоката затримання Ж. визнано
незаконним та підозрюваного негайно звільнено з-під варти.
Таким чином, в діях старшого оперуповноваженого І. вбачається
склад злочину, передбаченого ст. 371 КК України.
Так, 24.02.2016 о 18.20 год. слідчим Новокаховського відділу поліції
ГУ НП в Херсонській області А. на підставі статті 208 КПК України
здійснено затримання С., про що поінформовано Центр. Для
захисту інтересів затриманого призначено адвоката Б.
Разом з тим, злочин, у якому підозрюється С., мав місце з 10.00 год.
23.02.2016 до 02.30 год. 24.02.2016, в той час, як протокол про
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складений слідчим
о 20.00 год. 24.02.2016, а час фактичного затримання відповідно до
протоколу — 18.20 год. 24.02.2016, що виключало можливість
затримання особи в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України. Ухвалою
слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області Ч. від
26.02.2016 по справі № 661/610/16-к задоволено заяву захисника в
порядку ст. 206 КПК України, затримання визнано незаконним,
постановлено підозрюваного негайно звільнити з-під варти.

165

166

Права людини в діяльності української поліції — 2016

Станом на 27.02.2016 року вказану ухвалу не було виконано, у
зв'язку з чим адвокатом Б. подано заяву до Новокаховського ВП ГУНП
про вчинення злочину, передбаченого статтею 371 Кримінального
кодексу України.
Крім того, аналогічний факт мав місце під час затримання за
підозрою у вчиненні злочину Т. співробітниками Херсонського
відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області.
Так, 25.02.2016 о 21.45 год. слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в
Херсонській області В. в порядку статті 208 КПК України
затримано Т. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2
ст. 289 КК України, про що поінформовано Центр. Для захисту
інтересів Т. призначено адвоката Л.
Під час ознайомлення з матеріалами провадження захисником Л.
встановлено, що кримінальне правопорушення, в якому підозрюється Т., мало місце 19.02.2016 близько 01.00 год., а сам підозрюваний був затриманий лише 25.02.2016 о 21.45 год.
Ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 16.03.2016 по
справі № 668/3396/16-к за апеляційною скаргою захисника підозрюваного Т. — адвоката Л. на ухвалу слідчого судді про обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою встановлено
незаконність затримання Т. в порядку статті 208 КПК України.
19.05.2016 о 17.20 год. старшим інспектором — черговим Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області С. повідомлено Центр про
затримання о 17.00 год. за підозрою у вчиненні злочину Р. Для
здійснення захисту інтересів затриманого призначено адвоката Ш.
Із змісту повідомлення про підозру встановлено, що Р. затримано за злочини, які мали місце 12.06.2014р. та 20.06.2014р. Крім
того, під час ознайомлення адвоката Ш. з протоколом затримання
особи, встановлено, що слідчим Бериславського ВП ГУНП в
Херсонській області Г. внесено недостовірні відомості про час та
місце фактичного затримання Р., який був фактично затриманий о
15.00 год. 19.05.2016 в м. Каховка Херсонської області.
Ухвалою слідчого судді Бериславського районного суду Херсонської області К. від 20.05.2016 на підставі заяви адвоката затримання Р. 19.05.2016 визнано таким, що не відповідає вимогам ст. 208
КПК України, підозрюваного негайно звільнено з-під варти у залі
суду.
Таким чином, в діях слідчого Г. вбачається склад злочинів,
передбачених ст. ст. 366, 371 КК України. Крім того, в порушення ч. 4
ст. 213 КПК, пп. 2 п. 10 Порядку працівниками Бериславського ВП
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ГУНП в Херсонській області несвоєчасно повідомлено Центр про
затримання особи, чим порушено право особи на своєчасну правову
допомогу.
Також 24.05.2016 о 18.00 год. старшим слідчим СВ Херсонського ВП
ГУНП в Херсонській області Ш. за підозрою у вчиненні злочину
затримано П., про що поінформовано Центр о 18.20 год. Для
здійснення захисту інтересів затриманого призначено адвоката П.
Під час конфіденційного побачення з П. адвокатом встановлено,
що фактично
підзахисний був затриманий працівниками
патрульної поліції близько 10.00 год. та доставлений об 11.30 год. до
Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області. При цьому в
порушення ч.4 ст. 213 КПК, пп. 2 п. 10 Порядку Центр про
затримання особи повідомлено лише о 18.00 год. Крім того, в
порушення ч. 3 ст. 278 КПК України П. вручено повідомлення про
підозру лише 25.05.2016 о 15.58 год., тобто після спливу 24 годин з
моменту фактичного затримання особи.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської
області Р. від 26.05.2016 по заяві адвоката тримання під вартою П.
визнано незаконним після спливу 24 годин з моменту фактичного
затримання в порядку ст. 208 КПК України до моменту
повідомлення про підозру, у зв'язку з порушенням частини 2 статті
278 КПК. Цією ухвалою постановлено негайно звільнити підозрюваного з-під варти.
Далі, 19.06.2016 об 11.00 год. старшим слідчим СВ Генічеського ВП
ГУНП в Херсонській області М. за підозрою у вчиненні злочину
затримано О., про що поінформовано Центр об 11.07 год. Для
здійснення захисту інтересів затриманого призначено адвоката Т.
Під час конфіденційного побачення з підзахисним О. адвокатом Т.
встановлено, що його фактично затримано старшим інспектором
взводу № 4 РПСП ОП «Херсон» капралом поліції Вітер О. В. 19.06.2016 о
03.30 год., що підтверджується протоколом затримання особи,
складеним слідчим М. о 13.15 год.» .
Висновки та рекомендації
Порушення права на свободу та особисту недоторканність в
діяльності української поліції у 2016 році залишаються системними.
Більше того, боротьба з цим ганебним явищем фактично припинилася взагалі, про що свідчить офіційна статистика Генеральної
Коментар адвоката, директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Марини Єлісєєвої для Асоціації УМДПЛ.
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прокуратури України. Якщо ще у 2015 році було вручено 11 повідомлень про підозру у вчиненні злочину, передбаченому статтею
371 Кримінального кодексу України (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), то в 2016
році не вручено жодного повідомлення.
Поряд з цим, залишаються поширеними випадки затримань без
ухвали слідчого судді, суду за відсутності підстав для такого затримання.
Правоохоронці практикують приховування затримань, шляхом
введення в оману самих затриманих (називають затримання опитуванням, бесідою тощо). Окрім того, поліціанти вносять недостовірні відомості до службової документації, що створює підґрунтя
для порушення процесуальних прав та гарантій затриманої особи,
перевищення строків законного утримання особи тощо.
Враховуючи зазначене, Генеральній прокуратурі України можна
рекомендувати організувати та забезпечити тотальну перевірку
всіх фактів затримань, у разі виявлення порушень з ознаками
злочинів в діяльності працівників ОВС забезпечити їх розслідування
в межах відкритих кримінальних проваджень.
Національній поліції України привести у відповідність вимогам
законодавства реєстрацію затриманих осіб та вносити достовірні
відомості у службову документацію, що включає зазначення фактичного часу затримання у протоколах затримання та зазначення
статусу особи як затриманої (а не запрошеної, відвідувача тощо).
Окрім того, відповідно до вимог статті 212 КПК України, налагодити належне функціонування інституту осіб, відповідальних за
перебування затриманих.
Зацікавленим неурядовим організаціям запропонувати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини удосконалити
механізм громадсько-парламентських розслідувань задля більш
ефективного використання потенціалу громадськості у виявленні
фактів порушень права на свободу та особисту недоторканність та
більш дієвого реагування на такі факти з боку Уповноваженого з
прав людини.
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Сьогодні ми спостерігаємо як в українському суспільстві з'являється все більше вимог щодо необхідності змінити інформаційну
політику Національної поліції України, яка передусім буде враховувати три стандарти: прозорість, підзвітність та участь громадськості. А також необхідність вибудовувати абсолютно нову культуру спілкування й забезпечити реальні механізми взаємодії та
комунікації між населенням та органами правопорядку.
Відкрита і прозора діяльність правоохоронних органів є одним з
головних пріоритетів євроінтеграційних прагнень України. Стрімким є намір побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для
всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство. Адже без
забезпечення високого рівня відкритості та взаємодії з громадянським суспільством неможливо повернути довіру до інституту
правопорядку.
Отже, належний доступ до інформації, комунікація та взаємодія —
три важливі складові відкритості і прозорості правоохоронної
системи.
В Україні право кожного на інформацію закріплене в ст. 34 Конституції України, де проголошено: «Кожному гарантується право
на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб
— на свій вибір». Також серед інших положень — право вільного доступу до всіх офіційних документів, що перебувають у розпорядників
інформації, — визначено у Законі України «Про доступ до публічної
інформації» (далі — Закон).
Цей Закон прийнято у 2011 році, який і дотепер асоціюється з
нормативним актом, який не просто визначає обов'язки розпорядників інформації щодо забезпечення права людини на доступ до
публічної інформації, а став своєрідним символом у вирішенні
проблем удосконалення інформаційної відкритості української
влади. Протягом п'яти років відбувається боротьба за прозорість,
підзвітність та повагу чиновників до права суспільства знати, що
відбувається в державному управлінні.
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Здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя .
З огляду на це, очевидно, що в основі вирішення всього комплексу
питань відкритості влади повинен лежати законодавчо закріплений баланс інформаційних інтересів держави та суспільства. Для
правоохоронних органів, станом на сьогодні, пошук цього балансу
був, є і буде актуальним завданням, оскільки досить довгий час
головною філософією управління була “таємність”.
Саме тому Асоціація українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів (надалі — Асоціація
УМДПЛ) в квітні 2015 року започаткувала Всеукраїнську програму
«Відкритість правоохоронної системи», яка передбачає розробку
комплексного підходу до підвищення рівня відкритості органів
правопорядку та побудову нової системи взаємовідносин між
правоохоронцями і громадськістю.
Головне завдання громадянського суспільства — сприяти у будівництві правової демократичної України і важливо, щоб для цього усі
консолідували свої зусилля.
Основні положення, які визначають міжнародні стандарти права
на доступ до інформації
У багатьох країнах світу законодавство про відкритість з'явилося
раніше, ніж в Україні, і практика застосування значно відрізняється.
Звичайно, що питання стоїть не тільки в положеннях, які закріплені
в нормативних актах, серед іншого, важливе значення відіграє
розуміння з боку службовців, наскільки необхідне для розвитку
держави відкрите, прозоре управління, де неухильно дотримуються
прав людини і осоновоположних свобод.
Серед основних документів, які визначають міжнародні стандарти права на доступ до інформації, є:
- Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Згідно з ч. 1 ст. 10 Європейської Конвенції,
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«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 закріплює «свободу
шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будьякими засобами і незалежно від державних кордонів». Ст. 19
Декларації гарантує не тільки право одержувати і поширювати
інформацію, а й право «шукати» їі.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради
Української РСР, № 2148- VIII від 19.10.1973).
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля (Орхуська Конвенція, ратифікована Законом № 832-XIV від 06.07.1999).
Йоганесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода висловлювань і доступ до інформації.
Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (81) 19 «Про
доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні державних
органів» (прийнята Комітетом Міністрів 25 листопада 1981 року
на 340-й зустрічі заступників міністрів).
Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (2003) 13
щодо надання інформації через засоби масової інформації
стосовно кримінального судочинства (прийнята Комітетом
Міністрів 10 липня 2003 року на 848 засіданні заступників
міністрів).
Інші.

Серед основних документів, які визначають національні стандарти права на доступ до інформації в Україні, є:
- Конституція України (витяг) Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань: «Кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Здійснення цих прав
може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
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запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя»;
Закон України “Про інформацію” (нова редакція);
Закон Украі ни “Про доступ до публічної інформації”;
Закон України No 1170 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України
“Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної
інформації”;
Закон України “Про відкритість використання публічних коштів”;
Закон України “Про доступ до судових рішень”;
Закон України “Про державну таємницю”;
Закон України “Про звернення громадян”;
Ст. 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію та права на
звернення)”;
Інші.

Громадський контроль щодо забезпечення права на доступ до
публічної інформації
З огляду на те, що вищезазначений перелік міжнародних та
національних нормативно-правових актів, що визначають основоположне право людини на інформацію, є не повним, проте кількість
цих положень дає можливість зробити висновок, що держава на
належному рівні законодавчо закріпила обов'язок органів державної влади, місцевого самоврядування до прозорого й відкритого
управління. Проте, на жаль, за результатами аналізу щодо забезпечення права людини на інформацію, зокрема у діяльності
Національної поліції України, констатуємо випадки невиконання
норм законодавства.
Так, систематичний громадський контроль є превентивним
засобом зловживань у діяльності правоохоронних органів та інших
порушень прав людини, зокрема інформаційних. Практика показує,
що відчуваючи постійний тиск з боку громадськості, правоохоронна
система стає прозорішою, оскільки важчим є приховувати ту
діяльність, яка здійснюється із порушенням вимог чинного
законодавства.
Асоціація УМДПЛ протягом 2016 року здійснювала моніторинг
щодо дотримання інформаційних прав людини в діяльності
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правоохоронних органів. Зокрема, в період з грудня 2015 по березень
2016 було здійснено три спільні моніторингові візити представників
громадськості та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, що дало змогу ознайомитися з організацією
забезпечення права на доступ до публічної інформації в структурних підрозділах Національної поліції.
Моніторинговий візит до Головного Управління Національної
поліції в Івано-Франківській області
У грудні 2015 року представниками Асоціації УМДПЛ у межах
програми “Відкритість правоохоронної системи” у взаємодії з представником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини було здійснено дводенний моніторинговий візит до
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області (далі — Управління). Мета візиту — перевірити стан
дотримання права на доступ до публічної інформації в цій установі.
Варто окреслити декілька питань, що виникли під час візиту.
Чи легко потрапити до Управління?
При вході до Управління наявна система відеоспостереження, є
таблички із зазначенням повної назви установи не лише українською, а й англійською мовами. Однак вхід не пристосовано для
маломобільних груп населення: для того щоб потрапити до вестибюлю Управління, необхідно піднятись високими сходами.
Пандус відсутній. Щоправда, біля вхідних дверей є дзвінок без будьяких написів. Якщо навіть людині на візку вдасться дотягнутись до
нього, і постовий спуститься, то потрапити до вестибюлю вона все
одно не зможе. Хіба що постовий нестиме на руках або разом з
візком. Перед сходами розміщено дошку оголошень із графіком
прийому громадян керівництвом та скринькою для звернень.
Одразу за сходами розташований контрольно-пропускний пункт
(вертушка) з постовим. Постовий пояснив, що вестибюлем служить
кімната, вхід до якої не позначено жодною табличкою чи відповідним написом. Тобто без спілкування з постовим, знайти цю кімнату
досить складно. Кімната обладнана місцями для очікування і роботи
(лави, столи), внутрішнім телефоном (без зазначення внутрішніх
номерів), а також інформаційними стендами. Книга скарг, яка мала
бути у вільному доступі, була відсутня.

177

178

Права людини в діяльності української поліції — 2016

Чи відповідає оформлення інформаційного стенду вимогам
Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
У Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області стенд «Доступ до публічної інформації» був відсутній.
Проте на стенді «Інформація пенсійної групи МВС», серед іншого,
розміщено форму подання інформаційного запиту (без зразка заповнення) та роздруківку Закону України «Про доступ до публічної
інформації» — у старій редакції (і тільки до статті 14 включно, без
порядку оскарження). Отже, немає інформації ні про порядок
оскарження дій чи бездіяльності правоохоронців при розгляді
інфозапитів, ні зразків їх заповнення. Також є окремий стенд
«Організація особистого прийому громадян», де опубліковано
графік та місце проведення прийому громадян керівництвом
Управління. Щодо інформації про Порядок забезпечення права на
доступ до публічної інформації, то на стендах немає інформації ні
про контакти для надсилання інформаційних запитів, ні даних про
особу чи підрозділ, відповідальний за доступ до публічної інформації.
Як забезпечується доступ до публічної інформації?
Під час візиту на прохання моніторів зареєструвати усний запит,
представник відділу документаційного забезпечення була дуже
здивована і уточнила, що саме мається на увазі (очевидно, що зі
статтею 19 Закону не ознайомилась). Зрештою, монітору запропонували заповнити форму інформаційного запиту письмово. Окремої
кімнати для роботи громадян з інформаційними запитами немає.
Проте є кімната для прийому громадян, яка за сумісництвом є
місцем і для роботи з документами (зі слів співробітника поліції).
Доступ до цієї кімнати здійснюється тільки з дозволу і за супроводу
працівників Установи. Щоправда, моніторів запевнили, що туди
може потрапити кожен охочий, проте на практиці цього побачити не
вдалось. Відповідальна за доступ особа аргументувала це особливістю планування будівлі та забороною перепланування. Зокрема, у зв'язку з тим будівля відноситься до архітектурної пам'ятки,
проведення будівельних робіт щодо зміни фасаду заборонено.
Кімната не обладнана необхідними засобами та оргтехнікою
(ксерокс, сканер тощо).
Особливої уваги заслуговує реєстр публічної інформації установи. Він є на сайті Управління, проте в самій установі доступ до
нього обмежено — тільки з дозволу юриста чи керівництва.
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Професійна підготовка співробітників поліції з питань забезпечення права на доступ до публічної інформації
Під час візиту монітори поспілкувалися з деякими працівниками
Управління щодо їх професійної підготовки з питань права людини
на доступ до інформації, зокрема щодо змісту Конвенції з прав
людини та основоположних свобод (статті 10), Конституції України
(зокрема, статей 32, 34, 50), Закону України “Про доступ до публічної
інформації”.
Як зазначили самі співробітники, що вони не проходили
підготовки з питань доступу до публічної інформації і жодного разу
не брали участь в тематичних навчальних семінарах, що
враховуючи вищевикладене, очевидно, впливає на загальний рівень
організації й забезпечення доступу до інформації в Головному
управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.
Моніторинговий візит до Головного Управління Національної
поліції в Одеській області, а також до його територіального підрозділу — Приморського відділу поліції Головного Управління
Національної поліції в Одеській області.
У лютому 2016 року представниками Асоціації УМДПЛ у межах
програми “Відкритість правоохоронної системи” у взаємодії з
представником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини було здійснено дводенний моніторинговий
візит до Головного управління Національної поліції в Одеській
області та його територіальних підрозділів. Мета візиту — перевірити стан дотримання й забезпечення права на доступ до
публічної інформації в цій установі. Приємно відмітити, що доступ
громадян до приймальні організовано належним чином, з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Так, вхід обладнано
зручним пандусом, поряд чергує постовий, котрий за потреби може
допомогти. Присутні таблички з написами, виконаними шрифтом
Брайля, що зручно для осіб з порушеннями зору. Проте у вестибюлі
відсутня інформація, яка стосується забезпечення права на доступ
до публічної інформації, немає також відповідного стенду. Інформація, передбачена статтею 15 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», переважно також відсутня.
В Управлінні зорганізовано систему електронного документообігу, яка працює вже майже два роки. Усі запити і звернення
громадян переводяться в електронний вигляд та вносяться до
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єдиної бази, що дозволяє контролювати їх виконання не тільки
Управлінням, а і його структурними та територіальними підрозділами.
Під час моніторингу не було виявлено порушення строків виконання запитів, які надійшли на адресу Головного Управління Національної поліції в Одеській області. Щоправда, візит до Приморського
районного відділу Головного управління Національної поліції в
Одеській області виявив проблеми в процесі реєстрації, виконання
та розгляду запитів та звернень громадян, які надійшли на адресу
районного відділу.
Моніторинговий візит до Головного Управління Національної
поліції в Чернігівській області
У березні 2016 року представниками Асоціації УМДПЛ у взаємодії
з представником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини було здійснено черговий моніторинговий
візит до Головного управління Національної поліції в Чернігівській
області та його територіальних підрозділів.
Під час візиту виявлено ряд порушень в організації й забезпечені
права на доступ до публічної інформації. Найбільше запитань викликала процедура реєстрації та виконання запитів на публічну
інформацію в ГУ НП в Чернігівській області. Зокрема, в установі
невизначено особу чи відділ, відповідальний за доступ до публічної
інформації, як це передбачено Законом.
Співробітники сектору документального забезпечення ГУ НП в
Чернігівській області, до функціональних обов'язків якого, зокрема,
входить реєстрація вхідної кореспонденції, облік запитів на
публічну інформацію та здійснення контролю за їх виконанням,
повідомили про відсутність актів в Головному Управлінні, якими
регламентується порядок реєстрації (роботи електронної бази
реєстрації запитів) та розгляду інфозапитів структурними підрозділами Управління.
Також було встановлено, що запити, які надходять на електронну
скриньку, вказану на офіційному веб-сайті Управління, не реєструються, а відповідно — й не розглядаються. Доступу до цієї
скриньки моніторинговій групі не було надано.
Примітка. Під час візитів представники громадськості отримали
від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
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доручення (за моделлю Омбудсмен+), яке надавало їм повноваження
доступу до службових приміщень та деякої службової документації.
Отже, враховуючи вищевикладене, під час моніторингових
візитів в областях було виявлено ряд порушень права на доступ до
публічної інформації. За результатами візитів було підготовлено
відповідні звіти, які включали рекомендаційний блок, узгоджений з
представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. Ці звіти надсилались в порядку звернень
громадян керівництву відповідних установ, для того щоб вони
вжили відповідних заходів для усунення виявлених порушень. Крім
того, узагальнені результати візитів дали змогу сформувати картину типових порушень у сфері забезпечення права на доступ до
публічної інформації структурними підрозділами Національної
поліції України.
Разом з тим, протягом року Асоціацією УМДПЛ до Національної
поліції надсилалися інформаційні запити. Були випадки, коли
відповідь не була надана або надана, але не в повному обсязі, з
порушенням терміну. Тобто говорити про належний рівень
організації й забезпечення права людини на інформацію поки що
зарано. Такий висновок підтверджують і деякі публікації в ЗМІ.
Наприклад, у мережі Інтернет ЗМІ опублікували новину про те, що
патрульна поліція Тернополя вважає інформацію про зарплату
працівників — конфіденційною. У запиті на публічну інформацію
заявник поцікавився заробітними платами в.о. начальника Управління патрульної поліції м. Тернопіль, а також його заступника. У
відповідь Управління патрульної поліції м. Тернопіль повідомило,
що інформація щодо заробітної плати вищевказаних працівників є
«конфіденційною інформацією про фізичну особу» . Така відповідь
порушує вимоги ч. 5 ст. 6 Закону, де визначено, що не може бути
обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними
коштами, володіння, користування чи розпорядження державним,
комунальним майном, зокрема і 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.
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Школа з питань дотримання інформаційних прав людини в
діяльності Національної поліції України “ВІДКРИТА ПОЛІЦІЯ”
З огляду на результати моніторингу, можна зробити висновок, що
однією із основних проблем є низький рівень обізнаності
співробітників поліції щодо інформаційних прав людини (право на
доступ до інформації та захисту персональних даних). У зв'язку з
цим, в квітні 2016 року розпочалась спільна робота представників
Асоціації УМДПЛ, Програми розвитку ООН в Україні та Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини над
концепцією навчань задля підвищення рівня відкритості та
побудови нової системи взаємовідносин між правоохоронцями і
громадськістю.
Шляхом колегіального рішення було сформовано концепцію
навчання у форматі 3-денної школи, серед завдань якої, окрім
підвищення рівня знань учасників в сфері інформаційних прав
людини та обговорення практичних питань, було передбачено
запровадження комплексної програми «тренінг для тренерів».
У червні 2016 року було проведено Першу школу з питань
дотримання інформаційних прав людини в діяльності Національної
поліції України «ВІДКРИТА ПОЛІЦІЯ», слухачами якої стали 32
працівники сектору правового забезпечення Департаменту патрульної поліції України.
Під час заходу було обговорено наявні проблеми та надано
експертні консультації по практичним питанням щодо забезпечення доступу до публічної інформації та захисту персональних
даних в діяльності служби патрульної поліції, а також налагоджено
комунікацію для подальших консультацій задля належного забезпечення інформаційних прав людини.
“Навчання працівників поліції щодо міжнародних практик та
українського законодавства з питань забезпечення інформаційних
прав людини (право на інформацію та захист персональних даних) —
важливим кроком до підвищення рівня відкритості поліції та
побудови нової системи взаємовідносин між правоохоронцями і
громадськістю. Адже під час навчання ми спілкуємось, обмінюємось
досвідом, дізнаємось щось нове, дискутуємо та плануємо!”.
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Висновки та рекомендації
Отже, коли ми говоримо про відкритість правоохоронної системи,
то маємо на увазі, що:
1. Створено умови, за яких кожен матиме реальне право на доступ
до публічної інформації, яке гарантоване законодавством України.
2. Дотримується підхід — діяльність працівника поліції є публічною! Кожен має право фіксувати дії співробітника поліції під
час виконання ним службових обов'язків, зокрема для захисту
свої прав.
3. Усі проекти рішень (крім внутрішньоорганізаційних) оприлюднюються задля обговорення й процедура розгляду рекомендаційних листів з боку громадськості є простою і зрозумілою.
Прозорий процес прийняття рішення має включати в себе:
- інформування громадськості про ініціювання розробки рішення;
- оприлюднення проекту рішення;
- можливість обговорення — наприклад, шляхом онлайн-голосування;
- інформування про прийняті рішення.
Зв'язок, реалізований за допомогою мережі Інтернет, повинен
включати: обов'язкову публічність всіх пропозицій, можливість
голосувати і висловлювати підтримку висловлених ідей, обов'язкову публічну реакцію відповідальних осіб Національної поліції
України на всі пропозиції, які набрали максимальну підтримку
громадян та ін.
4. Створені умови, де кожен має безперешкодний доступ до
вестибюлю відділків поліції — зокрема для маломобільних груп
населення. Забезпечені належні умови для прийому громадян
тощо.
5. Вільний доступ до інформації щодо розміру заробітних плат
співробітників поліції, а також бюджетів, закупок, тендерів тощо.
Цю інформацію кожна людина має легко знайти на офіційному
веб-сайті поліції, або ж отримати на запит.
6. Поліція ефективно використовує соціальні медіа, що збільшує
поінформованість суспільства про діяльність, структуру, завдання, керівництво, контакту інформацію тощо.
7. Поліція інформує громадськість про виконану роботу. Зокрема,
на офіційних веб-сайтах органів поліції є звіти про їхню
діяльність — що було зроблено поліцією для громадського
порядку і безпеки, як на національному, так і на місцевому рівнях.
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Результати моніторингу показали, що є позитивні зміни у
порівнянні з попередніми роками: відповіді на запит надавалися
переважно у визначений Законом термін, було менше відмов у
задоволенні запиту із посиланням на обмеженість у доступі до
запитуваної інформації. Проте не всі підрозділи надали відповідь.
Деякі відповіли лише на частину запиту, а інші — надали інформацію, яка не відповідає запитуваній, що суперечить ст. 14 Закону,
яка визначає обов'язком розпорядника інформації надавати точну
та повну інформацію.
Отже, серед типових порушень, що було виявлено під час
отримання відповідей на інформаційні запити, можна виділити такі:
- порушення ч. 5 ст. 6 Закону: не може бути обмежено доступ до
інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, зокрема 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;
- порушення вимог п. 6 ст. 14 Закону: розпорядники інформації
зобов'язані надавати достовірну, точну та повну інформацію, а
також у разі потреби — перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації;
- порушення вимог ст. 20 Закону: розпорядник інформації має
надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту;
- ігнорування вимог ч. 2 ст. 22 Закону: відповідь розпорядника
інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті
запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Також існують проблеми з оприлюдненням інформації, відповідно до Закону, повнотою та актуальністю на більшості офіційних
веб-сайтів.
Рекомендації:
1.
Необхідно надавати інформацію про фінансування відомства (розпорядження бюджетних коштів та майна) у повному обсязі.
Зокрема, надати роз'яснення відповідальним особам, що інформація
про заробітні плати службовців (грошове забезпечення) не може
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бути обмежена в доступі й повинна надаватись на запит. Інформація про бюджет (перед усім використання бюджетних коштів)
надає можливість громадськості акцентувати увагу на випадках
необґрунтованих витрат.
2. Забезпечити доступність і зрозумілість інформації про роль
правоохоронних органів, їх структуру, функції та повноваження,
наочне донесення до широкої аудиторії та постійне оновлення у разі
потреби. Оскільки доступність такої інформації є важливим
елементом прозорості та зрозумілості роботи правоохоронців для
громадян. Зокрема це стосується інформації про діяльність міських
та районних відділів.
3. Наповнити інформаційні стенди, офіційні веб-сайти відомства,
відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
4. Удосконалити процедуру подачі електронної форми запиту
на офіційних веб-сайтах відомства. Систематично перевіряти чи
працюють скриньки електронної пошти.
5. Оприлюднювати прийняті нормативно-правові акти, акти
індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативноправові засади діяльності.
6. Забезпечити створення веб-сайтів або окремих веб-сторінок
на всіх рівнях відомства, зокрема районних управлінь, відділень.
Оскільки Інтернет-ресурси — один з найбільш популярних інструментів донесення інформації до суспільства.
7.
Проводити постійну роботу з налагодження взаємодії між
правоохоронцями та громадськістю. Діалог з суспільством у
діяльності правоохоронних органів є важливим елементом, що
потребує комплексного підходу, а не лише листування у порядку
Закону України «Про доступ до публічної інформації» та оприлюднення інформації. Тобто на регулярній основі працівники відомства
повинні проводити консультації з громадянами з питань власної
діяльності, здійснювати збір ідей, побажань, скарг та окремих
звернень, а також формувати публічні звіти про свою діяльність.
Діалог повинен включати використання сучасних інформаційних
технологій, зокрема соціальних мереж.
8. Систематично підвищувати професійний рівень співробітників поліції у сфері інформаційного законодавства (міжнародних
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та національних положень). Запровадити практику системних
занять на тему інформаційних прав людини (право на доступ до
публічної інформації та захисту персональних даних) у системі
службової підготовки, залучати громадських експертів для проведення спеціалізованих тренінгів з даної тематики та забезпечити
відповідальних осіб відповідними методичними матеріалами (які
можна отримати завдяки співпраці з громадськими організаціями)
тощо.
9. Забезпечити прозорість процесу прийняття рішень. Це
сприятиме зміцненню довіри громадськості до правоохоронних
органів як необхідної передумови ефективної державної політики.
Обмін досвідом між представниками громадянського суспільства й
службовцями сприятиме вирішенню важливих суспільних проблем
з питань правоохоронної діяльності. А також може стимулювати
розвиток та впровадження інновацій у їхню діяльність. Прийняття
ефективного управлінського рішення можливе за умови поєднання
досвіду, знань кваліфікованих спеціалістів-експертів у певній галузі
й можливості керівництва відомства створити умови для аналізу
ситуації, діалогу й взаємодії.
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ
УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Сергій Швець,
провідний національний експерт
у сфері захисту прав наркозалежних осіб
Злата Швець,
проектний менеджер, соціолог,
Експертний центр з прав людини
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Сьогодні законодавство України не містить вичерпного переліку
вразливих категорій осіб, як і критеріїв, відповідно до яких особу
можна віднести до тієї чи іншої групи. Втім, очевидно, що вразливою
особа може вважатися тоді, коли в силу певних обставин (фізичні
або психічні вади, вікові або соціальні особливості, наркотична або
алкогольна залежність тощо) вона має підвищену ймовірність
зазнати зловживань з боку держави. Так, вразливість наркозалежних осіб зумовлена тим, що вони мають стійку потребу у
систематичному прийнятті наркотичних речовин, а у разі переривання цієї системи переживають абстинентний синдром («ломку»),
який супроводжується сильним фізичним болем та моральними
стражданнями. У такому стані людина ладна на все, щоб лише
отримати препарат та припинити катування. Окрім цього, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, особа не може адекватно
оцінювати реальність, рівно як і захищати свої права.
Робітники комерційного сексу (далі — РКС) вразливі до зловживань з боку правоохоронців внаслідок своєї професійної
діяльності, яка сама по собі є незаконною. Як наслідок — вони фактично позбавлені будь-якого захисту від різного роду зловживань з
боку правоохоронців. Так, найчастіше затримання секс-працівників
відбуваються всупереч вимог законодавства: вимагання грошей та
безкоштовних сексуальних послуг, а також шантаж — стають
постійними атрибутами взаємодії РКС та представників силової
структури.
Міжнародні та національні стандарти
Визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і
рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та
загального миру — так проголошує Загальна декларація прав
людини. Документ затверджує, що кожна людина, незалежно від
свого становища, може користуватися всіма гарантіями захисту
своїх прав, бути захищеною від дискримінації.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
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Міжнародний пакт про громадянські та політичні права першим
пунктом статті 2 зобов'язує кожну державу-учасницю (якою Україна
є з 1976 року) поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах
території та під юрисдикцією особам права, визнані в цьому
Пакті, без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини .
Про те, що жодна ознака не може бути приводом для дискримінації, йдеться й у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , а саме у статті 14.
Ст. 21 Конституції України проголошує, що усі люди є вільні і
рівні у своїй гідності та правах . Згідно зі статтею 24 Основного
Закону, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
15 лютого 1995 року Верховною Радою України ухвалено Закон
України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» . Цим Законом були визначені правові та організаційні
засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, був встановлений порядок
державного контролю, повноваження органів виконавчої влади,
права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Також було
сформовано перелік засобів, що підпадають під категорію «наркотичні речовини, психотропні препарати та прекурсори». Цей Закон
поклав початок державного регулювання, контролю та протидії
незаконному обігу наркотичних речовин, а також визначив
політику держави в цій сфері.
Одночасно був схвалений та введений в дію від 15.02.1995 року
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
Ст. 21 Конституції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр
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засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними» . Законом визначено, що протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють
міліція, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України,
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному
обігу та інші органи виконавчої влади в межах, наданих їм законом
повноважень.
22.12.2006 року до цього Закону були внесені зміни, згідно з якими
наркотичну залежність осіб було визнано хворобою, яка потребує
лікування.
Також у Законі прописаний порядок проходження наркозалежними особами добровільного чи примусового (за рішенням суду)
лікування в державних закладах охорони здоров'я чи інших
закладах, що мають ліцензію на проведення таких заходів.
Це говорить про те, що держава усвідомила серйозність проблеми обігу наркотичних речовин та змінила своє ставлення до
споживачів наркотиків. З цього моменту почалось усвідомлення
того, що наркозалежність — не злочин, а хвороба, яку вкрай необхідно лікувати.
Державна влада України прийшла до висновку, що необхідно
вдосконалити, передивитися базовий нормативний документ, що
регулює сферу обігу наркотичних речовин та ставлення держави до
наркозалежних осіб. Після довгої підготовки, консультацій та нарад
з міжнародними експертами в галузі обігу наркотичних речовин,
базовим національним нормативним документом в Україні, спрямованим на дотримання прав наркотично залежних осіб, стала Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року,
що була схвалена КМУ від 28 серпня 2013 (далі — Стратегія) , яка містить низку важливих прогресивних положень, зокрема:
- визнання наркозалежної особи саме такою, за рахунок якої
паразитує наркобізнес, тобто жертвою наркобізнесу;
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр
Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80

193

194

Права людини в діяльності української поліції — 2016

- визнання того, що поширення в Україні наркоманії та супутніх

негативних явищ зумовлено об'єднанням наркобізнесу,
корупції, тероризму та інших форм організованої злочинності, а
також ускладненням доступу до наркотичних лікарських
засобів через надмірну зарегульованість порядку їх обігу.
Стратегія засуджує надання переваги силовим методам розв'язання проблеми, пов'язаної з вживанням наркотиків, що негативно
позначається на правах хворих людей, перешкоджає їх доступу до
наркотичних лікарських засобів, зумовлює прояви стигматизації та
дискримінації наркоспоживачів, особливо ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД, підміняє протидію наркозлочинності боротьбою із споживачами наркотиків.
Стратегія передбачає, між іншим, впорядкування замісної
підтримувальної терапії, підготовку професійних кадрів високої
кваліфікації у сфері діяльності щодо обігу наркотичних речовин.
Варто зазначити, що в багатьох країнах світу подібні нормативні
акти були давно прийняті та працюють на благо всього суспільства.
Стратегія, прийнята в Україні, на думку міжнародних експертів,
стала одною з найкращих у світі за своєю повнотою і змістом.
Проаналізувавши всі вищезазначені нормативно-правові акти в
сфері обігу наркотичних речовин, спостерігаємо позитивну
тенденцію в покращенні умов для наркозалежних осіб, розширенні
їх прав, що гарантуються державою.
Дуже важливим фактором є те, що у 2006 році внесені поправки
до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначили наркозалежність хворобою, що потребує
лікування. Продовжуючи шукати коріння проблеми у сфері обігу
наркотичних речовин, у 2013 році, згідно зі Стратегією державної
політики щодо наркотиків на період до 2020 року, Україна визнала
наркозалежних осіб жертвою наркобізнесу, а не головними винуватцями поширення цієї проблеми.
Загальний опис ситуації
Сьогодні у боротьбі зі злочинністю правоохоронні органи викоЗакон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр
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ристовують переважно карально-репресивні методи. Часто у погоні
за показниками своєї діяльності вони вдаються до зловживань та
порушень прав людини. Наркозалежні особи та робітники комерційного сексу, внаслідок своєї вразливості, стають «зручними»
категоріями, які можна використати щоб «закрити справу». Вразливі
групи часто неспроможні захистити свої права, до того ж пов'язані з
незаконною діяльністю, негативно сприймаються суспільством – це
все сприяє репресіям з боку правоохоронців. Останні системно
незаконно затримують, збирають персональні дані, застосовують
фізичне та психологічне насильство, провокують та фальсифікують
злочини, шантажують, вимагають гроші. Також вразливі групи
потерпають від порушень права на медичну допомогу, на захист від
дискримінації тощо.
Аналізуючи статистику за 2016 рік, що розміщена на сайті
Генеральної прокуратури України, можемо побачити щомісячне
збільшення кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків приблизно на 20 %. З
одного боку, така динаміка може свідчити про ефективну роботу
правоохоронних органів з протидії наркозлочинності, а з іншого –
про вдалу гонитву за показниками.
Таблиця 1. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у 2016 році

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
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Тут не можна не звернути увагу на велику відмінність статистичних показників боротьби з наркозлочинами, які мають на меті
збут, а також збагачення шляхом утримання «наркопритонів» та
злочинами без мети збуту.
Графік 1. Кількість зареєстрованих наркозлочинів у 2016 році

Такий розподіл наштовхує на думку, що сили правоохоронних
органів направлені не на боротьбу з реальним наркобізнесом, який є
причиною розвитку наркоманії в країні, а на полювання за хворими
на залежність від наркотиків людьми задля формування позитивних показників діяльності структури.
На думку Сергія Швеця, провідного національного експерта у
сфері захисту прав наркозалежних осіб, навіть при такому співвідношенні статистичних даних (наприклад за статтями 307 та
309 — ред.), якщо проаналізувати склад осіб, притягнених до
кримінальної відповідальності за фактами збуту наркотичних
засобів, то виявиться, що переважна частина притягнутих до
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів
Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів без мети збуту
Стаття 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів
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відповідальності збувачів — це наркотично залежні особи, які
займались так званим «вимушеним» збутом для отримання коштів, необхідних для придбання дози наркотику з метою зняття абстиненції. Фактично ж, до категорії «збувачі» також значною мірою
потрапляють наркозалежні особи, а не справжні наркоторговці .
Якщо порівняти кількість зареєстровані наркозлочинів у 2015
році з кількістю 2016 року, то ми також побачимо різке збільшення
показника за статтею 309 Кримінального кодексу України аж на
101 413 злочинів. Можна припустити, що такий ріст може бути пов'язаний і з реструктуризацією Управління з боротьби із обігом наркотичних речовин, а саме з необхідністю показати ефективність і
дієвість реформи.
Графік 2. Порівняння показників 2015 та 2016 років

Незаконний збір персональних даних
У травні 2016 року Альянс громадського здоров'я на своїй фейсбук-сторінці повідомив про те, що Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції звернувся до головного лікаря
Закарпатського обласного наркологічного диспансеру з вимогою

Дотримання прав вразливих груп населення (наркозалежні та працівники
комерційного сексу) у діяльності правоохоронних органів: [аналіт. звіт за
результатами дослідження] / Авт. кол. Ю. Бєлоусов, З. Швець, В. Семенюк, В.Чупров, С.
Швець. — К.: Паливода А.В., 2016. — 96 с.
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надати список осіб, які перебувають на обліку. Текст запиту був
такий:
«На виконання доручення Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та з метою формування
бази осіб, які стоять на обліку за наркозлочини та допускають
немедичне вживання наркозасобів та психотропних речовин
та у зв'язку зі службовою необхідністю, прошу Вас надати на
нашу адресу список осіб, які перебувають на обліку в наркодиспансері із зазначенням всіх установчих даних вказаних
осіб».
Даний випадок не міг залишитися поза увагою експертів
Асоціації УМДПЛ. Уляна Шадська та Євген Крапивін детально проаналізували запит і надали відповіді на такі питання:
1. Чи може поліція, зокрема Департамент протидії наркозлочинності запитувати таку інформацію?
2. Чи належним чином оформлений запит, якщо поліція, зокрема
Департамент протидії наркозлочинності, може запитувати таку
інформацію?
3. Чи може поліція, зокрема Департамент протидії наркозлочинності, формувати бази (банки) даних із використанням
запитуваної інформації?
Нижче наведена експертна оцінка
1. Поліція запитує список осіб, які перебувають на обліку в
наркодиспансері. Перелік осіб, що перебувають на такому обліку, є
персональними даними. Відповідно до статті 2 Закону України «Про
захист персональних даних», персональними даними є «відомості
чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або
може бути конкретно ідентифікована».
2. Запитувана інформація стосується здоров'я людини. «Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне
походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання,
членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження
до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних»
(частина 1 статті 7 Закону України «Про захист персональних
даних»).
Проте, положення частини першої цієї статті не застосовується,
якщо обробка персональних даних:
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- здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних

-

-

-

-

-

-

однозначної згоди на обробку таких даних (чи була згода цих
осіб? Ні);
необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із
забезпеченням відповідного захисту (чи стосується це трудових відносин? Ні);
необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта
персональних даних або іншої особи у разі недієздатності або
обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних
(чи стосується це цього випадку? Ні);
здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною
організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, політичною партією або професійною спілкою, що
створені відповідно до закону, за умови, що обробка стосується
виключно персональних даних членів цих об'єднань або осіб, які
підтримують постійні контакти з ними у зв'язку з характером їх
діяльності, та персональні дані не передаються третій особі без
згоди суб'єктів персональних даних (також ні);
необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги (знову ні);
необхідна в цілях охорони здоров'я, встановлення медичного
діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг за умови, що такі дані обробляються
медичним працівником або іншою особою закладу охорони
здоров'я, на якого покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на якого поширюється законодавство про лікарську таємницю (не стосується цього випадку);
стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом
та здійснюється державним органом в межах його повноважень,
визначених законом;
стосується даних, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних даних (такі дані не були оприлюднені).

3. Отже, п. 7 ч. 2 ст. 7 Закону «Про захист персональних даних»
дозволяє обробку даних про здоров'я особи, якщо це стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється
державним органом в межах його повноважень, визначених законом. Однак такої аргументації – номер справи ОРД чи кримінального
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провадження — в запиті ми не бачимо, отже це не є підставою для
отримання інформації в цьому випадку. Відповідно до запиту
Департаменту протидії наркозлочинності, метою обробки таких
даних визначено: «формування бази осіб, які стоять на обліку за
наркозлочини та допускають немедичне вживання наркозасобів та
службова необхідність». Тобто не стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної
діяльності, боротьби з тероризмом.
4. Питання полягає у тому, чи Національна поліція взагалі має
повноваження формувати такі бази та обробляти таку категорію
даних?
Відповідно до ст. 24, 25, 26, 27 Закону України «Про Національну
поліцію», поліцію наділено додатковими повноваженнями у сфері
інформаційно-аналітичного забезпечення, а саме поліція:
- формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної
системи Міністерства внутрішніх справ України;
- користується базами (банками) даних Міністерства внутрішніх
справ України та інших органів державної влади;
- здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну
роботу;
- здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та
міжнародними організаціями.
Отже, Національна поліція має право створювати бази (банки)
даних, однак за певних підстав та на певних умовах, визначених
законодавством.
5. Разом з тим, ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію»
передбачає перелік баз (банків) даних, які поліція має право формувати і підтримувати шляхом наповнення. З огляду на цей перелік,
формування бази осіб, які стоять на обліку за наркозлочини, є
законним. Однак мова йде про осіб, які допускають немедичне
вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, що не є
злочином відповідно до Кримінального кодексу.
Закономірно постає питання, що вони будуть робити зі списком
осіб, які перебувають на обліку в наркодиспансері? Оскільки формування поліцією такого інформаційного ресурсу не передбачено
законом.
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6. Понад того, ст. 16 Закону України «Про захист персональних
даних» визначає порядок доступу до персональних даних третіх
осіб, зокрема те, що «доступ до персональних даних третій особі не
надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе
зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або
неспроможна їх забезпечити».
Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (28.01.1981, ратифікована 06.07.2010 року), персональні дані, що стосуються, зокрема,
здоров'я, не можуть піддаватися автоматизованій обробці, якщо
внутрішнє законодавство не забезпечує відповідних гарантій.
Відтак, постає питання, яким чином Національна поліція, зокрема Департамент протидії наркозлочинності забезпечує захист
персональних даних?
Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», що регулює порядок доступу до персональних
даних, «суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними,
подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних
володільцю персональних даних». Ключовим елементом у такому
випадку є необхідність зазначення мети/правових підстав для
запиту, оскільки лише за цими відомостями володілець зможе
прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності передачі
персональних даних. Ненадання у запиті відомостей щодо мети та
підстав його направлення є формальною підставою для відмови у
його задоволенні.
Так, у Законі йде мова про те, що «у запиті зазначаються (тобто
запит поліції мав містити):
- прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка
подає запит (для фізичної особи–заявника);
- найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає
запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує
запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи–заявника);
- прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають
змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться
запит;
- відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається
запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
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- перелік персональних даних, що запитуються;
- мета та/або правові підстави для запиту (ч. 4 ст. 16 Закону

України «Про захист персональних даних»).
У нашому випадку у запиті на інформацію не зазначено:
- підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням

юридичної особи;
- відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається

запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
- правові підстави для запиту (!).
Далі ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних»
визначає загальні вимоги до обробки персональних даних. У ньому
зазначається, що «мета обробки персональних даних має бути
сформульована в законах, інших нормативно-правових актах,
положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють
діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних».
З огляду на цю норму, слід поставити такі запитання: чи може
дорученням Департаменту протидії наркозлочинності бути
сформована мета обробки персональних даних? Чи було надано це
доручення Наркологічному диспансеру, коли поліція давала запит
на ці дані?!
ВИСНОВОК:
Отже, маючи справу з системною проблемою, можемо виділити
такі порушення та проблемні питання:
- запит вих. № 196/40-ТУ/3-2016 від 19.05.2016 був поданий без належної правової аргументації, що не зобов'язує Наркологічний
диспансер надавати запитувану інформацію;
- Національна поліція продовжує практику роботи старої міліції в
частині безпідставного формування баз (банків) даних, куди
заносяться відомості про осіб із порушенням законодавства про
захист персональних даних;
- оскільки поліція, зокрема Департамент протидії наркозлочинності не надали відомостей про базу (банк) даних та гарантії
захисту персональних даних, що запитуються, відповідальність
за розголошення таких даних буде нести як розпорядник, так і
володілець бази даних (ст. 24 Закону України «Про захист
персональних даних»). Тобто як поліція, так і наркологічний
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диспансер. Отже, надання такої інформації нанесе шкоду не
тільки охоронюваним інтересам особи, а й керівництву наркодиспансеру, на який зазвичай, чиниться тиск з боку поліції .
Такий випадок непоодинокий. Органи правопорядку системно
збирають інформацію про вразливі групи населення, не пояснюючи
ні правові підставі цього, ні мети формування баз даних. Зокрема:
«Дільничний лікар-нарколог відправив Наталю (ім'я змінено з
етичних міркувань), яка розпочала лікування від наркотичної
залежності, до відділення поліції, щоб зареєструватись як
наркозалежна особа. Незважаючи на те, що жінку це обурило,
вона все ж пішла у відділок, де їй довелось повідомити про себе і
свою залежність. Ні лікар-нарколог, ні поліція не пояснили
Наталі правових підстав такої реєстрації, ні мети отримання
таких даних про неї.
Артема та Сашка (імена змінено), які перебігали дорогу у
невстановленому для цього місці у одному з районів міста,
зупинила патрульна поліція разом з громадською вартою. Через
кілька хвилин з'ясувалась, що хлопці лікуються від наркотичної
залежності — проходять замісну підтримуючу терапію в
одному з наркодиспансерів. Перевірили їхні документи, чи
знаходяться у розшуку (виявилось, що ні), розпитали про рід
діяльності. Потім документи (посвідчення учасника замісної
підтримуючої терапії з ім'ям та прізвищем) сфотографували
та відзняли на відео, яке виклали в інтернеті.»
За цими історіями стоять реальні люди з непростою долею.
Вживання наркотиків стало для них випробуванням через хворобу.
На тих, хто відважується на лікування, чекає непростий шлях реабілітації — багаторічне проходження замісної підтримуючої терапії
(ЗПТ). Ще одним випробуванням для хворих на наркозалежність
стає питання приватності та збереження таємниці про їхній діагноз
— багато для кого з них дуже важливо, щоб про їхню залежність не
дізналися родичі, друзі, сусіди, колеги. «Бо коли дізнаються, то
виженуть з роботи, будуть показувати пальцями, обходити десятою
дорогою. Наркоманом може стати будь-хто. Це страшна хвороба,
позбутися залежності не так легко. Коли я звертаюсь по допомогу, то
Шадська У., Крапивін Є. Експертний коментар щодо запиту Департаменту протидії
наркозлочинності від 19.05.2016 (про незаконне формування бази наркозалежних осіб)
/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://police-experts.info/2016/06/07/ekspertnyjkomentar-schodo-zapytu-departamentu-protydiji-narkozlochynnosti-vid-19-05-2016-pronezakonne-formuvannya-bazy-narkozalezhnyh-osib/
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не хочу, щоб про це знали інші. Ми теж люди», — ділиться своїми
міркуваннями Дмитро, учасник замісної підтримуючої терапії» .
Незаконні затримання
Відповідно до ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути
заарештований або триматися під вартою інакше як за
вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом;
у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його
перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний
захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має
бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється,
якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не
вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою;
кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати
себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника .
На жаль, дуже часто працівники правоохоронних органів нівелюють ці положення Конституції та масово затримують наркозалежних осіб та працівників комерційного сексу без наявності
законних підстав.
Подібні факти, зокрема, були зафіксовані Національною гарячою
лінією з питань замісної підтримуючої терапії (ЗПТ):
- «м. Слов'янськ, звернулась група пацієнтів зі скаргою на те, що
поліція забрала 70 чоловік з сайту ЗТ»;
- «м. Маріуполь, у нас з сайту ЗТ співробітники поліції забрали
пацієнта до райвідділу, його там утримують більш як 3 години
без пред'явлення обвинувачень, як бути?»
Гончарук Т. Поліція продовжує незаконно збирати інформацію про людей із
наркозалежністю (щодо запиту Департаменту протидії наркозлочинності)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umdpl.info/news/politsiya-prodovzhuyenezakonno-zbyraty-informatsiyu-pro-lyudej-iz-narkozalezhnistyu-shhodo-zapytudepartamentu-protydiyi-narkozlochynnosti/
Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Дотримання прав вразливих груп населення (наркозалежні та працівники
комерційного сексу) у діяльності правоохоронних органів: [аналіт. звіт за результатами дослідження] / Авт. кол. Ю. Бєлоусов, З. Швець, В. Семенюк, В.Чупров, С. Швець.
— К.: Паливода А.В., 2016. — 96 с.
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Порушення права на свободу та особисту недоторканість — одне
з найпоширеніших порушень прав представників вразливих груп
населення. Так, наприклад, у березні 2016 року стало відомо про
порушення прав 40 осіб, які є учасниками замісної підтримувальної
терапії.
Зазначені особи були затримані працівниками поліції Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області біля будівлі Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру. За інформацією
працівників поліції, свої дії вони мотивували розслідуванням
злочину, який був нещодавно вчинений неподалік наркологічного
диспансеру. Такі дії працівників поліції явно не відповідали належній правовій процедурі, яка передбачена КПК України і призвели
до застосування надмірного процесуального примусу стосовно 40
учасників замісної підтримувальної терапії .
Фахівці Експертного центру з прав людини у 2016 році реалізували дослідження щодо дотримання прав представників вразливих
груп населення правоохоронними органами. У межах дослідження
експерти провели низку інтерв'ю, під час яких наркозалежні особи,
представники неурядових організацій та адвокати, серед видів
порушень прав представників вразливих груп найчастіше вказували незаконні затримання: «якщо правоохоронні органи — то це
порушення прав на свободу. Вони взагалі не притримуються думки,
що кожна людина має право не бути затриманою. Не має розуміння
того, що людина не може бути затримана без рішення суду. Це є
порушення. Те ж саме можна сказати про подальше утримання у
приміщенні правоохоронних органів. Щодо наркозалежних — це
взагалі не розглядається як утримання» .
Порушення права на медичну допомогу
Порушення права на медичну допомогу щодо наркозалежних
осіб найчастіше проявляється у перериванні замісної підтримуючої
терапії та не проведенні медичних заходів з детоксикації при
поміщенні особи до слідчого ізолятора. Це спричиняє сильні фізичні
та моральні страждання, викликані абстинентним синдромом та
можуть бути прирівняні до катувань.
Поширеність цього виду порушення підтверджується й даними
Національної гарячої лінії з питань замісної підтримуючої терапії,
Ibid.
Ibid.
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на яку систематично надходять дзвінки від клієнтів ЗПТ та їх
родичів зі скаргами на порушення права на медичну допомогу
(ненадання ЗПТ під час затримання та не проведення медичних
заходів з детоксикації при поміщенні особи до слідчого ізолятора).
Наведемо приклади подібних звернень:
- «З 24.02.2016 пацієнтка сайту затримана, перебуває в СІЗО, препаратом не забезпечують, допоможіть».
- «м. Мелітополь, мій племінник пацієнт ЗТ, наразі перебуває в
СІЗО м. Запоріжжя, останній раз отримував метадон 6 днів тому,
допоможіть».
- «м. Рубіжне, пацієнта сьогодні було арештовано в залі судового
засідання, зараз він перебуває в ІТТ м. Рубіжне, на програму для
прийому метадону його не доставили, допоможіть» .
Поряд з цим, відомий факт припинення отримання ЗПТ трьома
клієнтами, у зв'язку із взяттям під варту у м. Одеса.
З метою з'ясування фактів переривання ЗПТ пов'язаних із затриманням поліцією (взяттям під варту) 17.05.2016 Голові ГУНП в
Одеській області до Департаменту охорони здоров'я та соціального
захисту населення Одеської обласної державної адміністрації
фахівцями Експертного центру з прав людини було направлено
відповідні запити. У відповідь на зазначені запити ГУНП в Одеській
області повідомлено, що жодного учасника замісної підтримувальної терапії з початку року затримано не було. Водночас, у своїй
відповіді Департамент охорони здоров'я та соціального захисту
населення облдержадміністрації зазначив, що протягом поточного
року офіційної інформації щодо затримання або взяття під варту
пацієнтів замісної підтримувальної терапії не надходило, лікарінаркологи на консультації до органів внутрішніх справ та слідчих
ізоляторів не викликались. Згідно усної інформації родичів
пацієнтів, які отримують замісну підтримувальну терапію, протягом поточного року 3 пацієнта припинили отримувати замісну
підтримувальну терапію у зв'язку із взяттям під варту. Зазначена
інформація була частково підтверджена під час перевірки ізолятора
тимчасового тримання м. Одеси працівниками Відділу спеціальних
проваджень Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини .

Ibid.
Ibid.
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Протиправне тримання та вимагання зізнання у вчиненні злочину
Практика протиправного тримання та вимагання зізнання у
вчиненні злочину продовжує мати місце у роботі правоохоронних
органів. Так, за даними сумської регіональної команди з протидії
порушенням прав вразливих груп населення, до них по допомогу
звернулись двоє мешканців міста Суми, Іван та Анатолій (імена
змінені), один з яких є пацієнтом програми ЗПТ. 11 жовтня чоловіки
повертались з дачі, власником якої є один із них. Дорогою додому їх
зустріли працівники поліції, які доставили хлопців до райвідділу. У
райвідділі їх протиправно протримали майже добу, погрозами та
насиллям вимагали визнання у вчиненні крадіжок. Після того, як
інформація про їх причетність до крадіжок не підтвердилась,
чоловіків просто відпустили, навіть не вибачившись.
З метою більш ефективного реагування на виявлені порушення,
регіональна команда вперше звернулась до представника новоствореного Управління забезпечення прав людини Національній поліції
в Сумській області Аліни Курової. Після майже 3-х годинного спілкування з чоловіками разом виробили алгоритм подальших дій для
захисту представників уразливих груп, права яких були порушені
працівниками міського відділу НПУ. Постраждалі від поліцейського
свавілля чоловіки написали заяви на представника Управління
забезпечення прав людини, яким проведено попередню перевірку
отриманої інформації в ході якої було підтверджено відомості,
отримані від постраждалих .
Робітники комерційного сексу
Сьогодні, за неофіційними даними, в Україні працює близько
30 000 робітників комерційного сексу. В Україні комерційний секс
іде пліч-о-пліч з насильством, стигмою та дискримінацією, торгівлею людьми, експлуатацією неповнолітніх, поширенням ВІЛ та
СНІД, захворювань, що передаються статевими шляхом. На сьогодні
в нашій країні не існує жодних механізмів, окрім караючих, які б
конструктивно та дійсно ефективно вплинули на цю ситуацію.
Існуюча «палочна» або «показникова» практика роботи правоохоронних органів лише погіршує ситуацію, адже змушує поліціантів
«кидатися в погоню за протоколами». Секс-працівники, у свою чергу,
щоб сплатити штраф, не маючи інших доходів, змушені знову вдаватися до нелегального заробітку й потрапляють в замкнене коло.
Ibid.
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До цієї й інших проблем комерційного сексу привернули увагу
експерти Асоціації УМДПЛ у фільмі «Білий танець», презентація
якого відбулася у липні 2016 року. Зокрема, Євген Крапивін, експерт
групи «Поліція під контролем» зазначив, що «В Україні вже багато
років відсутня належна правова політика щодо такого соціального
явища, як проституція. З одного боку, ми визнаємо, що воно існувало
і буде існувати, з іншого — намагаємось пеналізувати його та
боротися з ним. Саме поліція має боротися із таким явищем, однак,
навіть офіційна статистика говорить про зворотнє: кількість
адміністративних протоколів за цією статтею регулярно низька,
адже довести наявність складу такого адміністративного правопорушення зазвичай важко. Це ідеальний варіант, якщо особу
застануть «на гарячому», в іншому разі виникає багато питань для
доказування. Понад того, навіть та адмінпрактика за ст. 181-1
«Заняття проституцією» КУпАП, що наявна у відділах поліції,
здебільшого є гонитвою за показниками — «палицями», а не реальною боротьбою з ним. Тобто поліція просто закриває показники
та створює видимість боротьби з проституцією. Але така боротьба
була б неефективною, навіть якщо б вони дотримувалися законодавства. Тут проблема глибша, адже дієвий юридичний механізм
притягнення до відповідальності за заняття проституцією відсутній, а необхідність пеналізації цього явища взагалі ставиться
багатьма під сумнів. Така ситуація є неприпустимою у правовій
державі, необхідно або боротися за допомогою належних юридичний конструкцій, що передбачають відповідальність, або легалізувати, а отже й депеналізувати діяльність працівниць комерційного сексу» .
Поряд з цим, існує проблема неформальних економічних практик, зокрема кришування, сутенерство, створення точок забезпечення охорони, силове підприємництво. Часто в містах між сутенерами і конкретним поліцейським керівництвом є певна домовленість про те, що вони забезпечують неформальну охорону, неформально закривають очі на існуючу ситуацію і неформально отримують з цього прибуток. Все це — на рівні особистих домовленостей,
і як тільки якийсь сутенер виходить з цієї системи, набуває певної
публічності або починає заробляти більше грошей тощо, він з цієї
системи силою викидається — наприклад, заводиться стаття по 303
(сутенерство), тобто застосовуються кримінальні репресії .
Гончарук Т. Відбулась презентація документальної стрічки «Білий танець» про
життя працівниць комерційного сексу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://umdpl.info/news/vidbulas-prezentatsiya-dokumentalnoyi-strichky-bilyj-tanetspro-zhyttya-pratsivnyts-komertsijnogo-seksu/
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Так, у грудні 2016 року у мережі Інтернет з'явилася інформація
про затримання працівниками СБУ поліцейських, які покривали
будинки розпусти. Повідомлено, що поліцейські систематично
отримували сотні тисяч гривень за «кришування» столичних вебстудій і будинків розпусти, які діяли під вивіскою масажних салонів.
Зокрема вимагачі жадали у одного з нелегальних ділків 250 тис.
грн. за неперешкоджання його незаконній діяльності. Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини
неправомірної вигоди в 148 тис. грн.
Висновки та рекомендації
У 2016 році ситуація із дотриманням прав вразливих груп населення залишається невтішною. Працівники правоохоронних
органів використовують представників вразливих груп для формування статистичних показників своєї діяльності, при цьому грубо
порушуючи їх права. Так, має місце практика незаконного збору
персональних даних про наркозалежних осіб, незаконних затримань, протиправного тримання та вимагання зізнання у скоєнні
злочину, порушення права на медичну допомогу, хабарництва тощо.
Працівники правоохоронних органів продовжують брати активну участь у секс-бізнесі з метою власного збагачення, паразитуючи на уразливості секс-робітниць, тим самим розвиваючи
торгівлю людьми та поширюючи рівень стигматизації, насильства,
розповсюдження хвороб, що передаються статевим шляхом (зокрема ВІЛ, СНІД, гепатити) в державі тощо.
Щоб подолати ці ганебні явища, державі, по-перше, потрібно
скерувати свою діяльність на боротьбу з реальним нарко- та сексбізнесом, а не на репресії людей із залежністю й складними
життєвими обставинами та гуманізувати політику щодо зазначених категорій осіб. Це включає захист їх персональних даних та
медичної інформації від передавання такої правоохоронним органам, декриміналізацію використання та зберігання невеликої

Три погляди на секс-роботу в Україні [Електронний ресурс] / Веб-сайт ГО “Фемініс
тична майстерня” – Режим доступу: http://femwork.org/intervyu/tri-poglyadi-na-seksrobotu-v-ukrayini/
Поліковська Ю. У Києві СБУ затримала поліцейських, які покривали будинки
розпусти [Електронний ресурс] / Інтернет-портал «Zaxid.net» – Режим доступу:
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_kiyevi_sbu_zatrimala_politseyskih_yaki_pokrivali
_budinki_rozpusti&objectId=1411801
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кількості наркотиків та легалізацію проституції. По-друге, відмовитися від кількісних показників діяльності та направити зусилля
розкриття реальних злочинів. По-третє, суспільство має переглянути своє ставлення до наркозалежних осіб та РКС, викорінити дискримінацію та стигматизацію.
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Розділ X

ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Юрій Чумак,
член правління Асоціації УМДПЛ
Голова Центру правових та політичних досліджень “ДУМА”
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Розділ X. Дотримання права на мирні зібрання в діяльності поліції

I. Міжнародні та національні стандарти в сфері дотримання свободи мирних зібрань
Конституція України (ст. 39) гарантує кожному «право збиратися
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 цього права може встановлюватися судом відповідно до
закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей».
Частиною українського законодавства є міжнародні документи
щодо свободи мирних зібрань — Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Європейська конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод, практика Комітету ООН з прав
людини та Європейського суду з прав людини.
Зокрема, питанням реалізації права людини на свободу мирних
зібрань Європейський суд присвятив у рішеннях в справах «Станков
та об'єднана македонська організація «Ілінден» проти Болгарії»
(2001), «Іванов та інші проти Болгарії» (2005), «Християнська народна
демократична партія проти Молдови» (2006), «Оллінджер проти
Австрії» (2006), «Вєренцов проти України» (2013), «Шмушкович проти
України» (2013) та інших.
У справі «Шмушкович проти України» Європейський суд
посилається на постанову пленуму Вищого адміністративного суду
України від 21.05.2012 р. №6:
«...У судовій практиці під час вирішення справ щодо обмеження в
правах на мирні зібрання мають місце випадки застосування
Порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій, встановленого Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 28 липня 1988 р. № 9306-ХІ «Про порядок організації і проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР». Такий
підхід судів є помилковим.
Оскільки норми цього Указу встановлюють дозвільний (реєстраційний) порядок проведення мирних зібрань та надають право
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органам влади та місцевого самоврядування заборонити їх проведення, у той час як норми Конституції України передбачають
повідомний порядок проведення зібрань (шляхом сповіщення органів
влади) та надають повноваження заборонити проведення мирного
зібрання тільки суду, зазначений акт не підлягає застосуванню
судами під час вирішення судами справ розглядуваної категорії» .
Європейський Суд з прав людини у справі «Вєренцов проти України» прямо вказав на системний характер проблеми і закликав негайно реформувати законодавство й адміністративну практику
України для приведення їх у відповідність до висновків Суду та
вимог Конвенції. Рішення ЄСПЛ засвідчило наявність структурної
проблеми, а саме законодавчу прогалину, яка стосується свободи
зібрань, що залишилася в Україні з радянських часів. У рішенні,
зокрема, говориться:
«…Тоді як Конституція України вимагає завчасного повідомлення
органів влади про намір провести демонстрацію та закріплює, що
будь-яке його обмеження може встановлюватися лише судом, Указ
1988 року, розроблений відповідно до Конституції СРСР 1978 року,
передбачає, що особи, які бажають провести мирну демонстрацію,
повинні отримати дозвіл від місцевих органів влади, які також
мають право заборонити будь-яку таку демонстрацію. З преамбули Указу зрозуміло, що він був призначений для абсолютно інших цілей, а саме — надання органами влади засобів для висловлення
своїх поглядів на користь певної ідеології лише деяким категоріям
осіб, що саме по собі є несумісним з самою суттю свободи зібрань,
що гарантується Конституцією України» .
Також варті уваги документи так званого «м'якого» права, які
мають рекомендаційний характер — Керівні принципи зі свободи
мирних зібрань Бюро демократичних інститутів і прав людини
(БДІПЛ) ОБСЄ і Ради Європи. Керівні принципи дають досить детальні та засновані на міжнародних нормативних актах і нормативній практиці різних країн пояснення щодо забезпечення права
на мирні зібрання. Вони включають окремий розділ щодо забезпечення охорони порядку під час мирних зібрань, у якому описуються
вимоги, яким мають відповідати дії правоохоронних органів .
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На національному рівні організацію та проведення мирних зібрань
і відповідальність за порушення регламентують, крім Основного
Закону, окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та рішення Конституційного Суду України у
справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання № 4-рп/2001
від 19.04.2001 р .
А 8 вересня 2016 року Конституційний Суд України прийняв
історичне рішення за конституційним поданням Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини щодо визнання положень частини 5
статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» такими, що не відповідають положенням статті 39 Конституції
України.
У поданні Уповноваженого наголошувалось, що до будь-якого
публічного богослужіння, релігійного обряду, церемонії або процесії, які за своїм характером є мирними зібраннями, має застосовуватись стаття 39 Конституції України. Це означає, що такі заходи
мають проводитись за умови завчасного повідомлення органу
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися виключно
судом.
У своєму рішенні Конституційний Суд нагадав, що ЄСПЛ визнав
релігійні збори видом мирних зборів і відповідно визнав незаконним обмеження права громадян на їх проведення. Суд постановив визнати такими, що не відповідають Конституції України:
- положення частини п'ятої статті 21 Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987–XII
зі змінами;
- Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в
СРСР» від 28 липня 1988 року № 9306–XI .
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Таким чином було поставлено остаточну крапку у питанні про те,
чи повинні організатори мирних зібрань отримувати дозвіл органів
місцевої влади, чи досить лише повідомити їх про це, і напроти назви
зазначеного Указу — сумнозвісного рудименту радянської системи
— нарешті з'явилася позначка: «Документ v9306400-88, втратив
чинність, поточна редакція — визнання неконституційним від
08.09.2016».
На двадцять шостому році незалежності України, мирні зібрання
було нарешті декомунізовано.
Це рішення Конституційного Суду має надважливе значення для
реалізації свободи зібрань в Україні, адже вже протягом більше 20
років хаос в законодавчому регулюванні мирних зібрань приводив
до того, що громадяни не могли ефективно та безперешкодно
реалізувати своє право на зібрання та вираження поглядів.
«Це також призводило до свавілля органів місцевої влади при
вирішенні питань, пов'язаних із проведенням зібрань… Так, моніторингом, проведеним Українським незалежним центром політичних досліджень у 2015 році, було встановлено, що щонайменше 63
українських міста користувалися цим Указом у питаннях проведення мирних зібрань, що означає, що майже 5 млн людей продовжували жити згідно з радянським репресивним законодавством» .
Отже, канув у Лету нормативний акт, яким мітинги, походи і
демонстрації регулювалися ще в Радянському Союзі, натомість, в
Україні досі не з'явився відповідний вітчизняний закон.
У згадуваному вже рішенні «Вєренцов проти України», ЄСПЛ
Європейський суд відзначив, що «досі парламентом України не було
введено в дію жодного закону, який би регулював порядок проведення
мирних демонстрацій, хоча статті 39 та 92 Конституції чітко
вимагають того, щоб такий порядок було встановлено законом,
тобто актом парламенту України. Хоча Суд погоджується з тим, що
державі може знадобитися певний час для прийняття зако-нодавчих
актів протягом перехідного періоду, він не може пого-дитися з тим,
що затримка у понад двадцять років є виправданою, особливо коли
йдеться про таке фундаментальне право як свобода мирних зібрань» .
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Хоча упродовж тільки 6-8 парламентських скликань було зареєстровано десять законопроектів, які торкалися врегулювання проблем із правом на мирні зібрання. Робота над усуненням правової
прогалини, про яку йдеться, тривала з 2006 року. У грудні 2015 р.
зареєстровані й очікують розгляду проект Закону №3587 «Про
гарантії свободи мирних зібрань» (основний) та №3587-1 (альтернативний), а також ще в січні 2015 р. — №1779 — проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прав
громадян під час проведення мирних зібрань), яким пропонуються
зміни і до Закону, що був предметом конституційного подання
Омбудсмана до КСУ.
А крім того, «в системі Ради і досі «висить» проект «Про порядок
організації і проведення мирних заходів» №2450 2008 року. Власне, з
цього розкритикованого законопроекту, можна вважати, пішов
відлік часу у підготовці справді модерного законопроекту в цій
царині. Який був таки напрацьований і навіть дійшов до другого
читання парламентом у 2013-му за №2508а у консолідованій редакції. Історія останнього показова з двох причин: по-перше, законопроекти, які сьогодні припадають пилом, очікуючи розгляду ВР, є
значною мірою кальками з цього документа, а по-друге — його
прийняття у 2012-2013 рр. заблокували саме ті нинішні владні
політики, які тоді керували парламентською опозицією. Через
правки і трансформації, жорсткі дискусії, навіть протистояння,
через експертизи Венеційської комісії тоді все ж таки вдалося
створити на загал європейський законопроект» .
Якщо стисло зупинитися на 2-х законопроектах, які станом на
сьогодні розглядаються як основні в даній царині (№3587 «Про
гарантії свободи мирних зібрань» і 3587-1 «Про гарантії свободи
мирних зібрань в Україні»), можна зазначити, що обидва акти внесли групи народних обранців, у кожній з яких є представники як
провладних, так і опозиційних фракцій.
У проекті №3587 автори пропонують установити, що організатором мирного зібрання може бути фізична особа, яка є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, юридична
особа, а також громадське об'єднання. Окремо народні депутати
визначають, що організатори зібрання мають право без спеціального дозволу встановлювати намети, сцени та інші тимчасові
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споруди. Але лише якщо вони не перешкоджають руху транспорту і
не перекривають доступ до будівель.
Також передбачається, що про намір провести мирне зібрання
організатор письмово повідомлятиме відповідний орган виконавчої
влади або місцевого самоврядування не пізніше як за 48 год. до його
початку (хоча зараз владу про мирні зібрання фактично можна
повідомляти в будь-який момент до їх початку).
Визначено і випадки обмеження реалізації права, зокрема, якщо
мета зібрання — ліквідація незалежності України, зміна конституційного ладу, територіальних меж чи перешкоджання діяльності
Збройних сил. А також якщо є реальна небезпека застосування сили
учасниками заходу.
Окремо прописано, що не можуть бути підставами для обмеження чисельність учасників, одночасне проведення іншого
мітингу чи будь-якого масового заходу.
У проекті №3587-1 пропонується більш радикальний підхід.
Зокрема, в ньому визначено, що орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування будуть повідомляти про проведення зібрання тільки в тому випадку, якщо його організатор вважатиме за
необхідне «забезпечити безпеку учасників зібрання». Інакше кажучи, на власний розсуд.
Проте в цьому проекті передбачено випадки обмеження свободи
мирних зібрань. І хоча в документі визначено, що «заборона
проведення зібрання застосовується як винятковий захід — у разі
неможливості досягнути законних цілей обмеження в інший спосіб», фактично підстави для недопущення проведення мітингу
існують і можуть трактуватись по-різному.
А поки спеціальний закон про мирні зібрання так і не прийнято,
Вищий адміністративний суд України звернувся до Президента
України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та всіх
народних депутатів України з проханням невідкладного вирішення
питання законодавчого врегулювання організації та проведення
мирних зібрань в Україні:
«Адміністративні суди в умовах правового вакууму застосовують конституційні норми як норми прямої дії. Разом із тим
відсутність належного нормативного врегулювання питання мирних зібрань може негативно впливати на якість судових рішень, а
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також призводить до ситуації, у якій незалежності суддів загрожує
серйозна небезпека, оскільки суди під час здійснення судочинства у
цій категорії справ стають свого роду «заручниками» суб'єктів
законодавчої ініціативи та парламенту як єдиного законодавчого
органу, який зволікає з прийняттям закону про мирні зібрання.
Відсутність спеціального законодавчого акта ускладнює не
лише реалізацію права на мирні зібрання на практиці, але й збурює
суспільство, негативно впливає на рівень довіри до суду та міжнародний імідж держави.
Події, що сталися напередодні та під час Революції Гідності, а
також події в Одесі 2 травня 2014 року, зокрема застосування сили
до учасників мирних зібрань і протестувальників, вимагають
негай-ного реагування з боку суб'єктів законодавчої ініціативи,
натомість попри численні обіцянки влади, вже протягом двох років
питання залишається відкритим» .
Тим часом до Конституційного Суду України надійшло нове подання від Омбудсмана. Уповноважений з прав людини просить
Конституційний Суд України визнати положення частини 6 статті
182 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до
якого постанова суду у справах про обмеження щодо реалізації
права на мирні зібрання виконується негайно, таким, що не відповідає положенням частини 1 статті 8, частини 1 статті 55, пункту 8
частини 3 статті 129 Конституції України.
«Вказане положення КАСУ зводить нанівець суть права на
ефективний судовий захист у зв'язку з неефективністю оскарження
відповідного обмеження в апеляційному порядку, за наявності
припису про негайне виконання встановленої судом першої інстанції заборони, таке оскарження не гарантує припинення порушення у
разі його визнання та ефективне відновлення права на свободу
мирних зібрань» , — наголошується у поданні.
Зауважимо, що в Національній стратегії у сфері прав людини,
затвердженій Указом Президента України від 25 серпня 2015 року
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№501/2015, одним зі стратегічних напрямів визначено забезпечення
свободи мирних зібрань та об'єднань, а однією з 26 системних проблем визначено відсутність якісного законодавства з питань мирних зібрань.
Очікуваними результатами реалізації Стратегії в цьому напрямі є
визначеність та забезпечення виконання позитивних обов'язків
держави щодо свободи мирних зібрань, зокрема гарантування їх
безпеки, а також унеможливлення безпідставного та непропорційного обмеження права на мирні зібрання.
Планом дій з реалізації Національної стратегії передбачено
розроблення законопроекту про правові гарантії та механізми
реалізації свободи мирних зібрань, з передбаченням, зокрема,
спонтанних мирних зібрань, контрзібрань, розробленням методичних рекомендацій щодо проведення медіаційних процедур.
Також передбачені заходи, направлені на імплементацію запланованого закону — розроблення методичних рекомендацій щодо
проведення процедур медіації та проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії для громадськості щодо положень закону.
На рівні відомчих нормативно-правових актів Стратегія передбачає, незалежно від прийняття спеціального закону:
1) розроблення нових та перегляд чинних нормативно-правових
актів, які регламентують дії працівників правоохоронних органів
під час мирних зібрань;
2) перегляд/встановлення принципу пропорційності застосування сили (затримання, відбиття насильницьких нападів тощо);
3) регламентування чіткого переліку підстав і способів застосування сили;
4) прийняття та перегляд відомчих нормативно-правових актів з
питань охорони мирних зібрань відповідно до сучасних міжнародних стандартів у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки
контроверсійних зібрань, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти.
«План дій передбачає також проведення різноманітних тренінгів
та утворення у структурі МВС групи перемовників з питань забезпечення свободи мирних зібрань. На жаль, план дій не охоплює
судову владу та місцеве самоврядування, які є важливими учасниками цих правовідносин» .
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На запити голови Харківського обласного осередку Асоціації
УМДПЛ Юрія Чумака до МВС України та Національної поліції щодо
прийняття протягом 2015-2016 років відомчих нормативних актів
(наказів, розпоряджень, вказівок, рішень колегій тощо), що регулюють діяльність працівників МВС щодо забезпечення громадського
порядку під час проведення мирних зібрань (масових громадських
заходів), обидві правоохоронні інституції відповіли: протягом
вказаного було видано лише наказ МВС від 10.08.2016 №773 «Про
затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії
України та Національної поліції України під час забезпечення
(охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку».
У п. 4 наказу зазначено, що взаємодія між НГУ та Національною
поліцією України здійснюється в межах, визначених законодавством, у тому числі цим Порядком, а саме шляхом:
- спільного патрулювання нарядами вулиць, площ, парків,
скверів, вокзалів, аеропортів, морських та річкових портів,
інших публічних (громадських) місць;
- забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і
порядку під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів,
демонстрацій, інших масових та спортивних заходів, а також під
час заходів у публічних (громадських) місцях за участю осіб,
щодо яких здійснюється державна охорона;
- проведення спільних заходів з метою стабілізації оперативної
обстановки в разі загострення в межах території однієї чи
декількох адміністративно-територіальних одиниць.
При цьому сили та засоби НГУ залучаються до забезпечення
(охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку для виконання
завдань, указаних в абзаці другому пункту 4 цього Порядку — «на
підставі Плану залучення сил та засобів військової частини 0000 до
служби з охорони громадського порядку (згідно з додатком), який
розробляється строком на місяць, затверджується командиром
військової частини НГУ та погоджується з начальником відповідного органу поліції у межах території його юрисдикції» .
Цей План фактично є таблицею-календарем, в якій розписується
кількість сил та засобів за днями місяця. І на кожен день визначаються:
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- кількість військовослужбовців, що залучаються на службу з

охорони публічного (громадського) порядку;
- кількість патрульних автомобілів, що залучаються на службу з

охорони публічного (громадського) порядку;
- кількість службових собак, що залучаються на службу з охорони
публічного (громадського) порядку.
За необхідності до Плану залучення сил та засобів військової
частини 0000 до служби з охорони громадського порядку вносяться
зміни, які затверджуються та погоджуються в установленому вище
порядку.
Слід відмітити, що для виконання завдань, указаних в абзацах
третьому та четвертому пункту 4 цього Порядку, сили та засоби
Національної гвардії України залучаються на підставі підписаного
начальником головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях і місті Києві
письмового запиту на ім'я начальника територіального управління
НГУ про виділення сил та засобів НГУ.
У письмовому запиті щодо виділення сил та засобів НГУ вказуються мета залучення військовослужбовців, їх кількість, необхідні засоби індивідуального захисту та спеціальні засоби, озброєння, вогнепальна зброя, бойова техніка, інші матеріально-технічні
засоби, час, місце прибуття, відповідальна посадова особа територіального органу поліції, яка здійснює контроль за несенням
служби.
Під час виконання завдань, зазначених у пункті 4 цього Порядку,
особовий склад військових частин (підрозділів) НГУ перебуває в
оперативному підпорядкуванні керівника органу поліції або особи,
яка виконує його обов'язки. З урахуванням оперативної обстановки
район виконання завдань (маршрут патрулювання, пост, квадрат)
визначається керівником (заступником керівника) органу поліції за
погодженням з командиром (заступником командира) військової
частини НГУ.
Викликає певні сумніви пункт 8 Порядку: «У разі раптового
загострення оперативної обстановки керівники головних
управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та
місті Севастополі, областях і місті Києві з метою своєчасного
реагування на загрози публічній (громадській) безпеці і порядку або
припинення їх порушення звертаються до начальника територіального управління НГУ в межах його зони відповідальності
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(оперативного реагування) з усним запитом про залучення сил та
засобів військових частин НГУ» .
І хоча далі йдеться про те, що запит у найкоротший строк (не пізніше 24 годин з початку несення служби) оформляється письмово та
надсилається в установленому порядку до територіального управління НГУ, сама можливість залучення Національної гвардії до
«спільних заходів з метою стабілізації оперативної обстановки» в
усному порядку, може призвести до того, що, в разі дійсного
загострення ситуації, потім може бути важко знайти тих, хто
ініціював застосування військовослужбовців НГУ. І ще пам'ятні події
силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року, які досі
розслідуються, можуть бути прикладом того, як не слід вчиняти
подібні кроки за усними вказівками.
Отже, розглянутий нами нормативний документ лише описує
механізм взаємодії в ході забезпечення громадської безпеки 2-х
органів МВС — Національної поліції та Національної гвардії, проте
він не прописує алгоритмів дій правоохоронців під час мирних
зібрань, не визначає їх прав, обов'язків і повноважень.
Ймовірно, МВС і Національна поліція не квапляться з прийняттям
таких документів, теж очікуючи на прийняття відповідного спеціалізованого закону, який мусить стати підґрунтям і для відомчих
нормативно-правових актів.
II. Загальний опис ситуації із дотриманням свободи мирних
зібрань в Україні у 2016 році
Відповідно до ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна людина має право на свободу мирних
зібрань. Виходячи зі змісту цієї Конвенції, обов'язком держави є не
лише забезпечення громадянам ефективного використання права
на мирні зібрання, а й невтручання при проведенні таких заходів.
При цьому держава зобов'язана вжити заходів щодо захисту осіб, які
реалізують своє право на мирні зібрання від насильства з боку
інших громадян чи демонстрантів із протилежними поглядами.
Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком
тих, які встановлені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві для захисту суспільства в інтересах національної або
громадської безпеки, для захисту прав і свобод інших осіб.
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В межах підготовки цього розділу, присвяченого забезпеченню
поліцейськими свободи мирних зібрань, ми надіслали запит до
Національної поліції з наступними питаннями:
1. Існує усталена практика — в разі, якщо масове зібрання є
небезпечним, то територіальні органи поліції звертаються до органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування з клопотанням
щодо звернення до суду з позовом про обмеження права громадян
на проведення відповідного зібрання. Чи були такі звернення від
органів поліції в 2016 році? Якщо так, то скільки їх було? Скільки
таких звернень закінчилися судовими рішення щодо обмеження
(заборони) зібрань громадян у 2016 році?
2. Чи видавалися протягом 2015-2016 років Національною поліцією відомчі нормативні акти (накази, розпорядження, вказівки,
рішення колегій тощо), що регулюють діяльність працівників поліції
щодо забезпечення громадського порядку під час проведення
мирних зібрань (масових громадських заходів)? Якщо так, то надати
копії даних документів в електронному вигляді.
3. Кількість проведених мирних зібрань (зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів тощо) в Україні у 2016 році.
Кількість осіб, що взяли в них участь.
4. Кількість проведених мирних зібрань (зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів тощо) в Україні у 2015 році.
Кількість осіб, які взяли в них участь.
5. Кількість припинених у 2016 році працівниками поліції мирних
зібрань, (зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів
тощо), що були організовані з порушенням встановленого порядку.
6. Кількість припинених у 2015 році працівниками поліції мирних
зібрань, (зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів
тощо), що були організовані з порушенням встановленого порядку.
7. Кількість працівників поліції, постраждалих в ході забезпечення громадського порядку під час проведення мирних зібрань,
(зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів тощо) у
2016 році.
8. Кількість працівників поліції, постраждалих в ході забезпечення громадського порядку під час проведення мирних зібрань,
(зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, пікетів тощо) у
2015 році.
9. Кількість осіб, притягнутих за ст. 185-1 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій)
Кодексу України про адміністративні правопорушення у 2016 році.
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10. Кількість осіб, притягнутих за ст. 185-1 (Порушення порядку
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення у
2015 році.
Національна поліція в листі №20/12/03-64зі від 01.02.2017 року
люб'язно повідомила, що саме нею підготовлено вже згаданий вище
«Порядок організації взаємодії Національної гвардії України та
Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку», затверджений наказом МВС
від 10.08.2016 №773.
Також поінформовано, що у 2016 році до адміністративної
відповідальності за ст. 185-1 (Порушення порядку організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій)
Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто
14 осіб, у 2015 році — 69.
А на решту питань було отримано занадто лапідарну відповідь:
«державна статистика за пунктами 1, 3-8 запиту у Національній
поліції не ведеться».
Хочеться зазначити: даремно! Оскільки саме за цією інформацією
можна чітко заміряти рівень умінь працівників поліції нести службу
з охорони громадського порядку, при цьому не порушуючи свободи
мирних зібрань.
До того ж, відверто кажучи, мало віриться в те, що інформація, яку
передають своєму керівництву присутні на кожному пікеті, мітингу
та демонстрації працівники поліції (щодо кількості учасників, їх
вимог та гасел тощо), в Національній поліції не аналізується та не
узагальнюється.
Проте, не маючи певних відомостей від Національної поліції,
скористуємося тією інформацією, що надала на наш запит Державна
судова адміністрація України (ДСА).
Спочатку розглянемо дані, які показують динаміку судових рішень
у справах про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій;
протидії діяльності організацій, які посягають на конституційний лад
та права і свободи громадян у 2015 році та у 2016 роках:
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Таблиця 1. Розгляд справ адміністративного судочинства

Стає очевидним, що з 41 позову, що надійшли в Україні протягом
2015 року від органів влади та місцевого самоврядування (розглядаються в рамках ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства
України: Особливості провадження у справах за адміністративними
позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання), були задоволені судами лише 20
(48,8%), а в 2016 році кількість і позовів, і судових рішень на користь
владників ще зменшилася: відповідно 19 позовних заяв про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання та 8 (42,1%) — із
задоволенням позову.
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Натомість, з 2 справ у 2015 році за ст. 183 КАСУ (Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення
обмежень у реалізації права на мирні зібрання), 1 (тобто 50%) була
завершена задоволенням позову. А в 2016 році у цьому питанні організаторам мирних зібрань взагалі вдалося досягти 100% результату
(щоправда, в, одній-однісінькій справі): 1 позов — 1 судове рішення на
користь позивачів.
Стає очевидним значний поступ у цьому питанні, якщо порівняти зі статистикою буремного 2014 року: зі 117 позовів про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання, 85 (тобто 72,6%) були
задоволені судами, а 1-єдина справа про усунення обмежень у
реалізації права на мирні зібрання), за інформацією ДСА, «залишилась нерозглянутою на кінець звітного періоду».
Себто, виходячи з даних судової статистики, можна дійти до
висновку, що виразною є динаміка на користь не обмеження мирних
зібрань.
Відносно позитивною для організаторів мирних зібрань у 2015
році була практика апеляційних судів та Вищого адміністративного
суду України. У чотирьох з семи випадків апеляційні суди постановили рішення на користь організаторів зібрань. Вищий адміністративний суд України був на боці організаторів зібрань у двох з
трьох випадків.
Лідером за кількістю рішень про обмеження свободи мирних
зібрань стала Харківська область. У 2015 році три чверті усіх заборон
мирних зібрань відбулися за рішеннями Харківського окружного
адміністративного суду.
Нагадаємо, що минулого «найчастіше мирні зібрання в Україні
забороняють в Одеській та Харківській областях. Саме там була
зафіксована найбільша кількість заборон у 2014-2015 роках (22 і 36
заборон відповідно)» .
Очевидно, це було певним чином викликано значним загостренням суспільно-політичної ситуації в зазначених регіонах у 2014 році.
Втім, сумнівна пальма першості щодо кількості рішень про заборону мирних зібрань належить Харківського окружного адміністративного суду останні 5 років . Інакше кажучи, харківські судді
мають вже узвичаєну практику у спорах щодо організації масових
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зібрань громадян з владниками ставати на бік останніх.
«Абсолютна більшість заборон мирних зібрань у Харківській
області пов'язана з тим, що суд визнав доведеною наявність терориcтичної загрози і неспокійної суспільно-політичної ситуації у місті.
Загроза здійснення теракту і справді є належною підставою для
заборони мирних зібрань. Однак реальність такої загрози має бути
чітко доведена.
У справі «Махмудов проти Росії» Європейський суд з прав людини
визнав незаконною заборону мирного зібрання через загрозу теракту, оскільки одночасно з забороною мирного зібрання, влада
дозволила проводити офіційні громадські заходи, організовані
урядом м. Москви.
Як виглядає з аналізу практики Харківського окружного адміністративного суду, рішення про заборону мирних зібрань приймаються на підставі однотипних листів від органів МВС і СБУ, які містять лише загальну інформацію про ризики терористичної загрози.
Натомість Європейський суд з прав людини вказав на неприпустимість посилання на «шаблонні» підстави для обґрунтування
заборони мирних зібрань.
Так, розглядаючи справу «Патіі та інші проти Угорщини», Європейський суд відзначив, що угорські органи влади спираються на
повторювану практику заборони мирних зібрань, яка ґрунтується
на одних і тих же причинах. На думку Суду, механічне посилання на
одні й ті ж обґрунтування, без взяття до уваги конкретних обставин проведення мирного зібрання становить порушення права на
свободу мирних зібрань» .
Крім того, в якості цільового сегменту дослідження ми взяли ті
судові резолюції, що були прийняті в сфері регулювання мирних
зібрань, де фігурував сумнозвісний Указ Президії ВР СРСР «Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій в СРСР» 1988 року.
У 2013 р. ми нарахували в Єдиному державному реєстрі судових
рішень 25 судових ухвал та постанов із посиланням на цей Указ.
Після того, як позначка «чинний» напроти даного документу зникла
на офіційному сайті Верховної Ради України, у 2014 році суди
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згадували радянський Указ лише 4 рази. В 2015 році нами було
зафіксовано 8 таких постанов та ухвал.
Натомість, 2016 рік розпочався з «реанімації» цього сумнозвісного Указу: вітчизняні суди прийняли десятки постанов та ухвал, в
яких він згадувався в якості «джерела права». І це, на жаль, стосується не тільки місцевих судів. Навіть Окружний адміністративний суд міста Києва у своїй постанові від 4 серпня 2016 року дозволив собі такий пасаж:
«Порядок проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та
інше, регулюється Указом Президії Верховної Ради СРСР “Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 року № 9306-XI, який відповідно
до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії
на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від
12.09.1991 року №1545-XII залишається чинним та застосовується у
порядку правонаступництва.
Згідно пунктів 1 зазначеного Указу №9306-XI про проведення
зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації робиться заява у
виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів.
Суд зазначає, що з матеріалів справи не встановлено, чи робилася заявка профспілкою для проведення акції протесту та чи
отриманий ними дозвіл у відповідності до норм чинного законодавства» .
Однак слід зазначити, що після Рішення Конституційного Суду
України від 8 вересня 2016 року, в якому нарешті було визнано
зазначений Указ Президії Верховної Ради СРСР неконституційним,
риторика судових рішень якісно змінилася. Суди почали використовувати в своїй правовій аргументації посилання на нечинність
радянського Указу.
З іншого боку, хоча, як вже зазначалося вище, в Україні досі
законодавчо не встановлено порядку організації та проведення
мирних зібрань, суди продовжували розглядати справи за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій (стаття 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Офіційна інформація від Державної судової
адміністрації:
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Таблиця 2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій (за ст. 185-1 КУпАП)

Як можемо переконатися, за порушення порядку організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у 2015
році накладено 29 адміністративних стягнень. З яких, за даними
ДСА, 18 попереджень та 11 штрафів.
Нагадаємо, за даними ДСА, у 2014 році за ст. 185-1 КУпАП, з 30 накладених судами адміністративних стягнень, було винесено 8 попереджень, 20 осіб притягнуто до штрафу та 2 — до адміністративного
арешту. Загальна сума накладеного штрафу склала 23 426 грн.
А вже за весь 2016 рік було накладено всього 1 (одне!) стягнення
(попередження) — за результатом розгляду 11 справ.
Отже, чинна досі стаття 185-1 КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій, за відсутності самого такого
порядку, у 2016 році практично перестала діяти. Чим це не довід на
користь тих представників правозахисного середовища, які виступають взагалі проти прийняття будь-якого окремого національного
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закону з регулювання мирних зібрань?!
Показовою можна назвати постанову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 22 вересня 2016 року в
справі про притягнення до адміністративної відповідальності особи
за ст. 185-1 КУпАП:
«Згідно протоколу від 01.08.2016 року, складеного ст. інспектором Світловодського ВП ст. лейтенантом поліції ОСОБА_2
встановлено, що 31.07.2016 року об 11 годині громадянин ОСОБА_1
здійснював порушення встановленого порядку проведення зборів, а
саме завчасно не повідомив органи виконавчої влади Подорожненської сільської ради…
В судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, вину у вчиненому правопорушенні не визнав та пояснив, що дійсно 31.07.2016 року близько 11 години 00 хвилин
він ініціював проведення зборів територіальної громади села
Нагірне з метою ознайомлення їх із Законом України «Про добровільне об'єднання громад», Законом України «Про місцеве самоврядування» та Конституцією України.
Виконуючи вимоги статті 39 Конституції України він завчасно,
а саме 09 годині 30 хвилин повідомив сільського голову ОСОБА_4 та
депутатів…
Порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій, встановлений Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 28 липня 1988 року №9306-XI «Про порядок організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в
СРСР» не може бути застосований до даних правовідносин оскільки
норми цього Указу встановлюють дозвільний (реєстраційний)
порядок проведення мирних зібрань та надають право органам
влади і місцевого самоврядування заборонити їх проведення, у той
час як норми Конституції України передбачають повідомний
порядок проведення зібрань (шляхом сповіщення органів влади) та
надають повноваження заборонити проведення мирного зібрання
тільки суду.
Крім цього Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988
року №9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» визнано таким,
що не відповідає Конституції України (є неконституційним) згідно
з Рішенням Конституційного Суду України від 8 вересня 2016 року
№6-рп/2016.
Отже, зазначений нормативний акт не підлягає застосуванню
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судами під час вирішення питання щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення у сфері мирних зібрань.
Спеціального закону, який регулював би суспільні відносини у сфері
мирних зібрань, на час складання протоколу про адміністра-тивне
правопорушення від 01.08.2016 року законодавство України не має.
Аналогічні висновки констатовані в рішеннях Європейського
суду з прав людини, зокрема Справа «Вєренцов проти України» та
Справа «Шмушкович проти України».
Частиною 1 статті 185-1 КУпАП визначена відповідальність за
порушення встановленого порядку організації або проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
З огляду на те, що на час складання протоколу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 відсутнє національне
законодавство, яким врегульовано порядок організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, суд вважає,
що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-1 КУпАП» .
Як згадувалося вище, за даними Національної поліції, у 2016 році
до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 (Порушення
порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів
і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 14 осіб, у 2015 році — 69.
Очевидно, що статистика, яка ведеться правоохоронцями та Державною судовою адміністрацією, суттєво відрізняється. Ймовірно,
поліція рахує в якості «притягнутих до відповідальності» тих,
стосовно кого були складені протоколи про адміністративні правопорушення (навіть якщо останні не дійшли до суду), а ДСА — осіб,
щодо яких винесені судові рішення із відповідними санкціями.
Останній показник, беззаперечно, виглядає більш обґрунтованим.
Характерною є й ситуація щодо кримінальних правопорушень за
статтями 293 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) та 340 (Незаконне
перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

Розділ X. Дотримання права на мирні зібрання в діяльності поліції
Таблиця 3. Кількість осіб засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито

За 2016 рік, як бачимо, у графах про кількість покараних за
даними видами кримінальних правопорушень, значаться «нулі».
Зазначимо, що за інформацією ДСА, серед 4 осіб, що притягалися
до відповідальності за групове порушення громадського порядку у
2015 році, справи у відношенні 3 було закрито «у зв'язку зі зміною
обстановки», щодо ще 1 особи — «з інших підстав».
А 1 особа, покарана у 2015 році за незаконне перешкоджання
організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
була засуджена з випробуванням.
Нагадаємо, у 2014 році за групове порушення громадського порядку було засуджено 12 осіб.
А ст. 340 КК України щодо незаконного перешкоджання організації
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або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій в Україні вже
тривалий час залишається «мертвою».
Як зазначають експерти Центру політико-правових реформ
(ЦППР), «після Революції Гідності ситуація з мирними зібраннями в
країні значно покращилась. У 2015-2016 роках зменшилася кількість
судових заборон, порідшали випадки притягнення учасників мирних
зібрань до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Для
порівняння: у піковому 2012 р. суди прийняли 349 заборон та
обмежень мирних зібрань (84% поданих позовів задоволено), у 2015 р.
– 20 (48%), у першій половині 2016 р. — лише 6 (46%).
У столиці України та деяких інших містах міська влада взагалі
перестала звертатися до суду для заборони мирних зібрань.
Водночас поліція посилила заходи безпеки під час мирних зібрань
після вибуху гранати влітку 2015 р. з жертвами серед правоохоронців під час протесту проти змін до Конституції щодо
особливого статусу Донбасу. У деяких регіонах досі застосовуються місцеві акти, що регулюють проведення мирних зібрань за
радянським зразком, а окремі суди й надалі забороняють мирні зібрання, лише імітуючи застосування практики ЄСПЛ, а насправді
ігноруючи » .
ІІІ. Порушення свободи мирних зібрань з боку працівників
Національної поліції
Найчастіше поліція, присутня на протестах, забезпечує громадський порядок та розмежовує конфліктуючі сторони. «Окрім цього,
силовики вдаються до перешкоджання проведенню, зриву акцій,
обмеження руху протестувальників» .
Експерти Асоціації УМДПЛ раніше виділяли такі типові порушення в галузі свободи мирних зібрань, що допускалися працівниками правоохоронних органів:
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- спонукання судів обмежувати право на мирні зібрання через за-

-

-

яви міліції щодо неможливості забезпечення охорони громадського порядку під час їх проведення;
навмисні дії з перешкоджання людям взяти участь у зібраннях;
безпідставне затримання учасників зібрань;
надмірне і невиправдане застосування сили і спеціальних засобів проти учасників зібрань;
застосування сили та інших обмежень до журналістів та спостерігачів, які висвітлюють зібрання;
бездіяльність працівників міліції під час сутичок, що виникають між різними сторонами в ході мирних зібрань та надання
свідомої переваги одному з контрзібрань;
переслідування учасників після завершення мирного зібрання;
неможливість ідентифікувати правоохоронців, які забезпечують громадський порядок під час мирних зібрань.

Наш моніторинг у 2016 році найбільшими проблемними питаннями в цій царині виявив наступні:
Спонукання судів обмежувати право на мирні зібрання через
заяви міліції/поліції щодо неможливості забезпечення охорони
громадського порядку під час їх проведення
Дізнатися про точну кількість обмежень права на мирні збори,
прийнятих судами на підставі листів від головних управлінь (відділів) поліції, в яких правоохоронці просили заборонити проведення
зібрань, не видається можливим, адже поліції, за ствердженнями,
не веде такої статистики.
Втім, хоч статистика й не ведеться, але практика така продовжується. Це підтверджується й даними Єдиного державного реєстру
судових рішень, в якому нараховуються десятки десятків судових
постанов та ухвал, прийнятих за ст. 182 КАСУ, в яких органи влади та
місцевого самоврядування в якості аргументів щодо необхідності
обмеження (заборони) масових зібрань посилаються саме на відповідні листи від поліції.
Як приклад, можна навести постанову Одеського окружного
адміністративного суду від 29 квітня 2016 року. В ній, зокрема, мова
йде про:
«Під час розгляду справи судом встановлено, що 13.04.2016 року на
адресу Одеського міського голови надійшов лист Головного
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управління національної поліції в Одеській області (а.с. 22) з
проханням розглянути питання щодо ініціювання в судовому
порядку обмеження реалізації права проводити 02 травня 2016 року
на території м. Одеси будь-яких мирних мітингів, зборів, походів і
демонстрацій. В обґрунтування цього зазначили, що 02 травня 2016
року друга річниця трагічних подій з людськими жертвами, що мали
місце в м. Одесі 02.05.2014 року… Не виключена можливість 02.05.2016
року провокацій, які можуть дестабілізувати оперативну
обстановку в м. Одесі та регіоні в цілому, з грубими порушеннями
публічної безпеки та порядку.
Радник голови СБУ Тандит Ю., в ефірі «5 каналу» зазначив, що на
роковину трагічних подій 2 травня в місті готуються провокації» .
На підставі цієї інформації суд вирішив обмежити право на мирне
зібрання шляхом заборони кільком організаціям проводити будь-які
акції та зібрання 02.05.2016 року за адресою: м. Одеса, площа
Думська, 1.
Минулого року той же Одеський окружний адміністративний
зробив несподіваний висновок у постанові від 13 серпня 2015 року.
За обставинами справи, організаційний комітет «Одеса-Прайд 2015»
мав намір провести демонстрацію «Марш Рівності» у місті Одесі.
Головне управління МВС України в Одеській області тоді у
поясненнях зазначило, що «забезпечення охорони громадського
порядку та безпеки громадян при проведенні подібних заходів
потребує залучення значної кількості особового складу підрозділів
підпорядкованих ОМУ ГУМВС України в Одеській області, військовослужбовців Національної гвардії України, працівників та курсантів вищих учбових закладів системи освіти МВС України, а
також додаткових сил та засобів з інших регіонів держави, що
негативно впливає на стан правопорядку в інших районах міста,
примушує перекривати рух автотранспорту на вулицях, що
прилягають до місць проведення заходів» .
Суд взяв до уваги саме доводи правоохоронців і заборонив мирне
зібрання. При цьому суд послався на рішення Європейського суду з
прав людини у справі «Олінжер проти Австрії», в якій ЄСПЛ вказав,
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що побоювання органів влади щодо вчинення насильства учасниками мирних зібрань не були підтверджені інформацією про те, що у
минулих роках випадки насильства справді мали місце при проведенні аналогічних заходів. На підставі інформації від міліції суд
встановив, що у попередні періоди під час проведення аналогічних
акцій були зафіксовані випадки насильства щодо їх учасників, і
тому заборонив мирне зібрання.
«Насправді ж у рішенні «Олінжер проти Австрії» йшлося про
недоведеність вчинення насильницьких дій під час мирних зібрань у
минулих роках організацією, яка планувала мирне зібрання.
Заборона мирних зібрань… сталася через те, що проти учасників
цих зібрань вчинялися насильницькі дії у минулому. Таким чином,
Одеський окружний адміністративний фактично спонукає вчиняти насильство щодо мирних зібрань, оскільки у майбутньому це
може стати причиною для їх заборони» .
Навмисні дії з перешкоджання можливості взяти участь у зібраннях
Відповідно до ст. 39 Конституції України, обмеження щодо реалізації свободи мирних зібрань може встановлюватися судом і лише
в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення або захисту прав і свобод інших людей.
До того ж, з правової точки зору правоохоронці не наділені повноваженнями на власний розсуд вирішувати, яке зібрання дозволяти,
а яке — ні. Як би їм цього не хотілося, і якими б мотивами вони не
керувалися.
У 2016 році з боку керівництва МВС була спроба заборонити
вірянам Української православної церкви (Московського патріархату) пройти вулицями Києва під час так званої «хресної ходи». Тоді
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поширював заяву:
«В текущей ситуации я, как Министр внутренних дел, не руководствуюсь категориями религиозных ритуалов, а руководствуюсь
категориями приоритета общественной безопасности.
Именно поэтому, сегодня, получив соответственную информацию, в порядке предотвращения возможных террористических угроз
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и провокаций вокруг крестного хода православной церкви (МП) — я
дал указания вмешаться в порядок анонсированной организаторами ходы по городу Киева.
Обнаруженные с утра муляжи мин и реальные боевые закладки с
гранатами — по планируемому маршруту следования — не оставили у нас сомнений в реальности угроз и провокаций.
Силами Нацполиции и Нацгвардии МВД заблокировало проход
Ходы по улицам Киева. Безопасность граждан — выше религиозных
ритуалов» .
Втім, згодом риторика міністра змінилася і він запевнив, що
держава може не допустити будь-якої ескалації порушень в столиці:
«У нас достаточно сил, решимости и воли, чтобы эту ситуацию
пресечь. Киевлянам не о чем переживать. Мы связались и очень ясно
дали понять свои пожелания руководителям церкви, которые
организовывают это мероприятие, и политикам мы очень ясно
сказали, чего от них ожидаем и как нужно делать, чтобы не получились, например, события 2 мая в Одессе», — отметил министр.
Глава Национальной полиции Хатия Деканодзе подтвердила,
что правоохранители контактируют с СБУ и контролируют
ситуацию» .
Таким чином, поліція виконала свій обов'язок з охорони громадського порядку, а громадяни, що воліли провести релігійні обряди —
здійснили їх.
Застосування сили та інших обмежень до журналістів, які висвітлюють зібрання
Згідно з Керівними принципами ОБСЄ щодо свободи мирних
зібрань , роль ЗМІ як громадського спостерігача полягає в поширенні інформації та ідей з питань, що становлять суспільний
інтерес. Отже, забезпечення свободи слова та права ЗМІ на доступ до
інформації є важливим аспектом у гарантуванні дотримання свободи мирних зібрань.
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Загалом «У 2016 році на неокупованій території України було
зафіксовано 262 випадки порушень свободи слова (станом на 27
грудня), що приблизно на 15% менше, ніж минулого року (у 2015 році
ІМІ зафіксував 310 порушень свободи слова в Україні, у 2014 році — 995
випадків). Такими є дані щорічного дослідження Інституту масової
інформації «Барометр свободи слова» .
Досліджуючи повідомлення «Барометру свободи слова», можна
дійти до висновку, що основна претензія, яку висловлювала
журналістська спільнота до правоохоронців — неналежне розслідування інцидентів за ст. 171 Кримінального кодексу України
(Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
Наприклад, у результатах моніторингу ІМІ за 2016 рік є інформація про застосування сили до представника ЗМІ:
«У Києві 16 листопада поліцейські-спецпризначенці у балаклавах і
без розпізнавальних знаків намагалися зірвати фотокамеру
штатному фотографу видання LB.ua Максиму Трєбухову та вдарили
у тулуб, коли фотокореспондент фіксував сутичку між активістами
і поліцейськими під національним палацом мистецтв «Україна».
Як розповів ІМІ фотокор, поліцейські не реагували на вимогу
журналістів і депутатів «представитись, хто ці люди в масках і без
розпізнавальних знаків» .
Зазначимо, що відповідно до Керівних принципів ОБСЄ щодо
свободи мирних зібрань, правоохоронці повинні розрізняти учасників зібрання та сторонніх осіб (перехожих чи незалежних
спостерігачів), забезпечуючи їхню безпеку і під час конфліктних
ситуацій, що виникають на зібранні.
Тим більше, що повідомлення ЗМІ можуть бути особливим інструментом звітності перед суспільством як для організаторів мирного
зібрання, так і для працівників правоохоронних органів. Тому журналістам має бути забезпечений максимально можливий доступ на
будь-яке мирне зібрання та гарантована присутність під час усіх дій,
що пов'язані з забезпеченням громадського порядку.
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Бездіяльність поліції під час сутичок, що виникають між різними
сторонами в ході мирних зібрань та контрзібрань
Найбільше нарікань у громадських активістів і правозахисної
спільноти у 2016 році викликали саме кричущі випадки, коли
поліція знехтувала своїми обов'язками щодо захисту учасників
мирних зібрань.
Ще на початку року було здійснено напад на учасників акції
пам'яті правозахисника Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової біля столичного кінотеатру «Жовтень». На захід
прийшли 7 активістів. Таку малу кількість організатори акції пояснюють мобілізацією ультраправих активістів, яких на площі перед
кінотеатром було близько 60.
«Полиция не смогла справиться со своими обязанностями, и сообщила заявителю акции, что не сможет обеспечить общественный порядок и прекратить нападения, говорят организаторы.
По их информации, у входа на станцию метро Тараса Шевеченко,
группа ультраправых побила редактора журнала «Спільне»
Артема Тидву.
«Его повалили на землю и нанесли серию ударов по голове. Полиция не сделала попыток задержать нападавших», — говорится в
пресс-релизе организаторов акции» .
Такі дії ультраправих і бездіяльність поліції дали підстави голові
громадської організації «Інститут Республіка» Володимиру Чемерису
заявити: «Такие атаки насилия в отношении участников оппозиционных, правозащитных акций в Украине происходят в течение
последних двух лет очень часто» .
Подібні ситуації у 2016 році, на жаль, не були поодинокими.
Так, 8 квітня у Міжнародний день ромів активісти у Чернігові
планували пройтися ходою, однак їм завадила група молодиків.
«За словами активістів ГО «Романо дром», вони хотіли пройти
від Кооперативного технікуму до центральної площі міста. У них
були з собою плакати. Вони також роздавали дітям кульки в
кольорах ромського прапора.
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Близько 14:10 до них почали сходитися невідомі з питаннями: «А
ви що, цигантва? Ви Майдан не визнаєте, напевно? Що цигани
взагалі зробили для України?». Правоохоронці, які супроводжували
ходу, порадили не реагувати на провокаторів. Молодики почали
виривати з рук активістів плакати» .
При цьому навіть колишня очільниця Національної поліції дозволила собі висловлювання на предмет того, що охорона мирних
зібрань забирає занадто багато поліцейських сил: «На засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Хатія Деканоідзе повідомила, що поліція
столиці не може ефективно виконувати свої обов'язки у зв'язку з
тим, що більшість
співробітників зайняті охороною мирних
зібрань» .
Ці та інші події, пов'язані з практикою «закривання очей» працівників поліції на грубі порушення прав громадян, спонукали Групу
громадського спостереження «ОЗОН» на відкриту заяву щодо
системних проблем у реалізації свободи мирних зібрань в Україні:
«…Починаючи ще задовго до розгону мирної студентської демонстрації на Майдані 30 листопада 2013 року та завершуючи подіями
довкола Фестивалю Рівності 19 березня 2016 року у Львові, наші
волонтери фіксують системні порушення з боку правоохоронних
органів у виконанні цього позитивного обов'язку…
Проблемою є сприйняття суспільством свободи мирних зібрань
як привілею, який належить виключно людям із прийнятною для
більшості точкою зору. Гібридна війна, яку розпочала та
провадить Росія проти України, не може бути підставою для
неправомірного обмеження свободи вираження поглядів. Усі обмеження прав людини мусять бути законними та необхідними в
демократичному суспільстві. Інакше, ми перетворимося на точну
копію держави-агресора, в якій захист «єдиноправильної точки
зору» уже призвів до ціннісного «дефолту» у суспільстві.
Насправді силовий розгін учасників радикального лівого мітингу
у березні в Києві членами громадського корпусу батальйону «Азов»
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мало чим відрізняється від силового розгону протесту шахтарів за
виплату заробітної плати у січні на окупованому Донбасі силами
незаконних збройних формувань.
Позиція міської ради та березневе судове рішення щодо повної
заборони проведення масових заходів у рамках «Фестивалю
рівності» у Львові дуже подібне на запроваджену на тиждень раніше
окупаційною адміністрацією заборону проведення будь-яких масових заходів в Сімферополі.
Організоване «сафарі» на учасників «Фестивалю рівності» викликано таким самим запереченням прав та свобод, які демонструють представники так званої «кримської самооборони», що нападають на учасників мирної акції до Дня народження Т.Шевченка.
Група громадського спостереження «ОЗОН» закликає суспільство поважати цінності недискримінації, свободи самовираження
та плюралізму поглядів. Нагадуємо, що людська гідність, яка виражається також і в активній громадянській позиції, не залежить від
«кольору» ціннісних орієнтирів носіїв.
Вимагаємо від Національної поліції підвищити ефективність
захисту учасників мирних зібрань із суворим дотриманням принципу недискримінації, а також провести ефективні розслідування
такого роду порушень прав людини та притягнути винних до
юридичної відповідальності» .
Неможливість ідентифікувати правоохоронців, які забезпечують
громадський порядок під час мирних зібрань
Зі вступом у силу Закону України «Про Національну поліцію»,
який, відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень», набрав
чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування (6 серпня 2015 року), у ч. 3 ст. 20 (Однострій поліцейських)
було законодавчо закріплено норму:
«На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із
чітким зазначенням його спеціального жетона.
Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати
нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати
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прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за допомогою
технічних засобів.
Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов'язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає
проведенню негласної слідчої (розшукової) дії.
Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої і на шоломі
таким чином, щоб його було можливо прочитати або зафіксувати
за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли такі поліцейські відповідно до рішень уповноважених осіб поліції виконують
завдання в режимі секретності».
І хоча Урядовий портал ще 30 вересня 2015 року повідомив, що
зразки повсякденного форменого одягу поліцейських вже затверджено, результати громадського моніторингу, проведеного Асоціацією УМДПЛ, свідчать про те, що міліціонери, які пройшли переатестацію, ще нерідко носять стару форму із написом «міліція».
«За даними моніторингового звіту, 23% з опитаних працівників
поліції досі не видали жетони; тільки 12% з тих, у кого жетони є –
носять їх на однострої; 7% дозволили сфотографувати жетони на
перше прохання моніторів; Поліцейський однострій є тільки в
працівників патрульної поліції. Однострій колишніх працівників
міліції або старий, або куплений за власні кошти» .
Про це було зауважено 3 лютого 2017 року під час оголошення
результатів проведеної моніторингової кампанії «Поліція під контролем» щодо перевірки виконання поліцією нових вимог законодавства в частині ідентифікації. Монітори наголосили, що наявні у
поліції жетони не виконують функцію ідентифікації — вони нечитабельні з близької відстані, а зафіксувавши їх на фотографії,
неможливо потім розгледіти персональний номер поліцейського.
Хоча жетон поліцейського мусить виконувати важливу дисциплінуючу функцію: «Зафіксувавши номер, можна потім його вказати
у скарзі на неправомірні дії поліцейського. Таким чином можна
уникнути відписок з боку поліцейського керівництва, що «неможливо
встановити особу порушника» , — зазначив Сергій Перникоза,
координатор моніторингових кампаній Асоціації УМДПЛ.
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За підсумками моніторингу, що виявив порушення вимог
законодавства щодо ідентифікації правоохоронців, громадськість
рекомендувала передбачити в Законі України «Про Національну
поліцію» відповідальність поліцейського за відсутність жетону та за
заборону його фіксувати на фото/відео пристрої.
З іншого боку, неможна не визнати, що є й певні позитивні тенденції з дотриманням працівниками поліції прав людини під час
проведення мирних зібрань. Так, громадськими моніторами, на
відміну від попередніх років, майже не фіксувалося випадків
безпідставного затримання учасників зібрань, надмірного і невиправданого застосування сили і спеціальних засобів до мітингувальників, переслідування учасників після завершення мирного
зібрання.
Натомість, працівникам поліції вдалося забезпечили охорону
публічного порядку під час проведення «Маршу рівності» за права
ЛГБТ у Києві 12 червня та в Одесі 13 серпня. Не було допущено
масових заворушень і під час Хресної ходи в столиці 27-28 липня.
Показово, що, можливо, вперше в історії незалежної України, у
2016 році відбулися масові зібрання на підтримку правоохоронців –
працівників нової патрульної поліції:
«У неділю, 21 лютого, у Києві та Львові пройшли акції на підтримку патрульної поліції, в яких взяли участь більше тисячі осіб,
повідомляє прес-служба Національної поліції України. Акції є
відповіддю на арешт київського патрульного Сергія Олійника, якого
прокуратура звинувачує в умисному вбивстві пасажира BMW в ніч
на 7 лютого. Учасники акції принесли з собою саморобні та роздруковані в друкарнях плакати. Організатори роздавали присутнім
стрічки з написом «Захисти поліцію» й пропонували вручити
першому зустрічному патрульному. Поліція не зафіксувала під час
акцій жодного випадку порушення громадського порядку та інших
правопорушень. «23 роки працюю в органах, але такого ще не бачив»,
— прокоментував акцію начальник Головного управління Нацполиції
Києва Андрій Крищенко» .
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Висновки та рекомендації:
Узагальнюючи:
У 2016 році так і не з'явилося закону, який би на рівні держави
регулював порядок організації та проведення мирних зібрань.
Однак було прийнято історичне рішення Конституційного Суду
України, яким не тільки признано релігійні збори видом мирних
зборів і визнано незаконним обмеження права громадян на їх
проведення, а ще й, нарешті, оголошено неконституційним Указ
Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28
липня 1988 року, на якому засновувалася ледь не вся практика щодо
обмеження/заборони мирних зібрань в Україні.
І одразу ж намітилося зменшення судових постанов у справах за
позовами про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. А
чинна досі стаття 185-1 КУпАП, що передбачає відповідальність за
порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій, за відсутності самого такого
порядку, у 2016 році практично зійшла нанівець.
В умовах відносно невисокої протестної активності, за групове
порушення громадського порядку та за незаконне перешкоджання
організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
в Україні не було притягнуто до кримінальної відповідальності
жодної людини (хоча правову оцінку діям осіб, які вчинили злочини
під час подій під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року,
сподіваємося, ще буде надано).
Майже не фіксувалися випадки безпідставного затримання
учасників зібрань, надмірного і невиправданого застосування сили
і спеціальних засобів до протестувальників, переслідування учасників після завершення мирного зібрання.
Звісно, не було й «полювань» на журналістів з боку силовиків, як
це відбувалося за часів протистояння на Євромайдані. Однак стверджувати, що поліцейські навчилися правильно поводитися з працівниками ЗМІ під час масових зібрань, ще зарано.
Проте продовжувалася практика використання органами влади
та місцевого самоврядування листів від головних управлінь
(відділів) поліції в якості обґрунтування адміністративних позовів
про обмеження (заборону) мирних зібрань. І нерідко аргументація
правоохоронців у даних листах виглядала як прикриття нездатності
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або небажання виконувати свої обов'язки. Що ні в якому разі не може
бути підставою для обмеження конституційних прав і свобод
громадян.
Питання ідентифікації працівників органів внутрішніх справ під
час виконання завдань з охорони громадського порядку на мирних
зібраннях так і залишилося не до кінця вирішеним.
На жаль, неодноразовими були випадки «закривання очей»
працівників поліції на силові розгони мирних зібрань, що відбувалися з боку окремих ультраправих сил, наближених до представників нинішньої влади, по відношенню до їх опонентів.
Отже, головною проблемою у царині гарантування свободи
мирних зібрань у контексті діяльності поліції, наразі залишається
саме неспроможність або небажання правоохоронців забезпечувати охорону громадського порядку під час таких зібрань. Хоча
певні позитивні приклади, продемонстровані поліцією протягом
року, свідчать, що, за наявності політичної волі, вдається досягати
того, що працівники поліції виконують свій службовий обов'язок
належним чином — навіть у складних ситуаціях масових зібрань.
Пропонуємо:
1. Не чекаючи на прийняття відповідного профільного закону,
розробити, за участю представників правозахисних громадських
організацій, новий регламентуючий документ щодо дій працівників
органів внутрішніх справ під час підготовки та проведення масових
заходів, обравши за основу міжнародні стандарти.
2. Припинити практику спонукання судів обмежувати право на
мирні зібрання через заяви поліції щодо неможливості забезпечення охорони громадського порядку під час їх проведення. (Такі
листи можуть готуватися лише як виключення — у випадках, коли
загроза інтересам національної безпеки та громадського порядку
походить від організаторів заходу, небезпека є не уявною, а ґрунтується на конкретних фактах чи даних).
3. Запровадити збір та систематизацію даних і ведення відповідної відомчої статистики щодо масових зібрань в Україні та правопорушень під час їх проведення — для аналізу та планування роботи
поліції у подальшому.
4. Забезпечити неухильне виконання статті 20 Закону України «Про
Національну поліцію», яка запроваджує систему індивідуальних
номерних знаків.

Розділ X. Дотримання права на мирні зібрання в діяльності поліції

5. Підвищити ефективність захисту учасників мирних зібрань із
суворим дотриманням принципу недискримінації.
6. Проводити ефективні розслідування за кожним випадком
бездіяльності поліції під час нападів на учасників мирних зібрань та
журналістів.
7. У системі службової підготовки персоналу Національної поліції
окремими питаннями передбачити вивчення норм міжнародного та
вітчизняного права щодо свободи мирних зібрань. Залучити до
участі в такій правоосвітній роботі експертів правозахисних організацій.
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1. Загальний огляд стану боротьби з корупцією в країні
Оцінюючи результати роботи правоохоронної системи України з
протидії корупції у 2016 році, можемо констатувати — незважаючи
на усвідомлення як владою, так і громадянським суспільством всіх
ризиків, що несе в собі це негативне явище, корінних змін на краще
не відбулося. Ані Президент, ані Уряд, ані парламент країни не
змінили сталу й випробувану часом тактику — поєднувати гучні
піар-акції з популяризації окремих антикорупційних новацій з
одночасним гальмуванням процесу їх практичного запровадження.
Якщо 2014-2015 роки стали періодом невиправдано довготривалого
розроблення та прийняття концептуальних нормативно-правових
актів у сфері протидії корупції, зокрема законів України «Про національне антикорупційне бюро», «Про Державне бюро розслідувань»,
«Про прокуратуру», «Про забезпечення права на справедливий суд»,
«Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів», змін до Кримінального процесуального кодексу тощо, то
2016 рік характеризується не менш затягнутим у часі процесом їх
апробації і постійними спробами чиновництва адаптувати пакет
прогресивних законодавчих нововведень у стару корупційну
систему. Державний бюрократичний механізм на всіх рівнях
відчайдушно чинив і продовжує чинити спротив будь-яким змінам,
а тому без жорсткої й послідовної політичної волі перших осіб
країни досягнути успіхів у антикорупційних ініціативах неможливо. На думку численних вітчизняних й закордонних експертів,
керівництво України продемонструвало свою неготовність до
рішучих і безкомпромісних дій у цьому напрямку, а вжиті ним
заходи мали скоріше показово-декоративний, ніж практичний
характер. Складається стійке враження, що влада вдається до
антикорупційних реформ виключно через фінансову залежність від
міжнародних донорів в уособленні США та Євросоюзу, які постійно
наголошують, що допомога Україні буде надаватися лише за умов
позитивних зрушень у цьому реформуванні.
Політична корупція в Україні завжди була фундаментом для всіх
інших
видів. До того ж, жодного прогресу у подоланні такого
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«патронату» політичної корупції в 2016 році не досягнуто — антикорупційні органи продовжують перебувати під кураторством провладних політиків та пов'язаних з ними впливових бізнес-кланів. Це
наочно підтверджують політичні інтриги, аж до змін у законодавстві, навколо призначення Генерального прокурора України,
гальмування надання Національному антикорупційному бюро
права на проведення окремих негласних заходів, спроби змінити
порядок е-декларування тощо.
Крім цього, до відвертого саботажу антикорупційних реформаторських зусиль призводила і вже традиційна для України політична криза. Лідери діючої коаліції виявилися неспроможними до
консенсусу і заради реалізації власних амбіцій фактично відмовилися від конструктивної співпраці. У той же час, опозиція, оговтавшись від репутаційних втрат 2014 року, значно підвищила
публічну активність і вміло поєднувала справедливу критику
антисоціальних змін в країні з критиканством прогресивних нововведень, постійно підживлюючи в суспільстві зневіру у можливості
реформування країни. Втім, подібне протистояння політиків мало й
певний позитивний ефект — протиборчі сторони активно «зливали»
у засоби масової інформації компрометуючі матеріали щодо прибутків та причетності до корупційних схем своїх опонентів.
Восени 2016 року українців, без перебільшення, шокували оприлюднені електронні декларації депутатів та членів Уряду, в яких
були показані надвеликі по міркам України статки як провладних,
так і опозиційних політиків. Показово, що результати е-декларування хоча й підірвали народну довіру до реформаторських
лозунгів Уряду та розвіяли сподівання щодо його намірів викоренити корупцію в державі, але не призвели до акцій протесту чи
громадської непокори, що свідчить про спад громадської активності
в антикорупційному протистоянні з владою. Слід зазначити, що у
2016 році зусилля найбільш радикально налаштованого прошарку
суспільства, який завжди виступав каталізатором антикорупційних
процесів, були відвернуті на протидію збройній агресії на Сході
країни, і багато активістів знайшли себе у військовій службі чи
волонтерстві. У свою чергу, влада вміло використовувала війну для
виправдання своєї бездіяльності і за допомогою мілітаристичної
риторики «спочатку перемога, все інше — потім» намагалась
представити громадську критику очевидних провалів у боротьбі з
корупцією як брак патріотизму, «розкачування човна» або «пособництво агресору».
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Остаточне фіаско ідеї прорідити лави чиновників за допомогою
люстрації та атестації, ситуативні і відверто політичні кадрові
призначення, затягування процесу перебудови судової системи,
асинхронність у запровадженні реформ правоохоронних структур,
звільнення команди реформаторів з ГПУ, розгорнута війна за повноваження між НАБУ та прокуратурою — ці та інші фактори у 2016 році
також суттєво зменшили ефективність діяльності антикорупційних
органів і практично не давали їм шансів досягнути позитивної
динаміки у протидії корупції.
Відсутність реальних перемог на антикорупційному фронті
керівники правоохоронних відомств намагалися компенсувати
потужною піар-кампанією з поширення у мас-медіа публікацій про
затримання дрібних корупціонерів та проведенням прес-конференцій з «оголошенням намірів», що мало створити у суспільстві
враження про активізацію боротьби з корупцією в Україні. Проте
результати соціологічних досліджень засвідчили — ця інформаційна політика значного успіху не мала. Українці очікували більш
суттєвих досягнень, які б вплинули на їх повсякденне життя: з одого боку, зменшили корупційний тиск чиновників на малий бізнес
та у соціально-побутовій сфері, з іншого — надали б можливість
Уряду не вдаватися до значного підвищення цін за рахунок
перекриття корупційних витоків з бюджету.
За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження «Громадяни України про безпеку: особисту, національну та
складові» (проведене Центром Разумкова), саме корупцію українці
визнали найбільшою внутрішньою загрозою для національної
безпеки країни. Корупція обійшла у рейтингу можливих загроз
навіть економічну кризу, зростання злочинності, діяльність незаконних збройних формувань, існування олігархічних груп.
76,6 % опитуваних повідомили, що відчувають себе абсолютно
незахищеними від вимагання грошей чиновниками і корупції, а 77,3
% — взагалі вбачають для себе загрозу в діях української влади. Судова система, на думку громадян, є чи не найбільш корумпованою, 79 %
опитаних вказали поширеність корупції в прокуратурі, 70,6 % — в
правоохоронних органах.
Критичною є ситуація з довірою громадян до судів і прокуратури,
яким не довіряють 83,5 % і 80,2 % відповідно. Новостворене Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ) також не користується високою
суспільною довірою — НАБУ довіряють лише 14,5 % і не довіряють 59,3 %
при найбільшій частці тих, кому важко відповісти (26,1 %).
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Лише на думку 11,1 % громадян, антикорупційні реформи в
Україні є успішними, 54,7 % — не помітили жодних успіхів. Увійшла
корупція і до трійки головних причин низької ефективності
діяльності структур, що відповідають за безпеку країни (54 %
опитуваних).
Українці витрачають на хабарі 10-20 % свого доходу. Близько 85 %
громадян вважають, що в Україні немає активної боротьби з корупцією і лише 21 % вірить, що за 5-10 років цілком реально подолати.
Європейська бізнес-асоціація спільно з Dragon Capital провела
опитування більше сотні іноземних інвесторів, які прийшли в
Україну або розмірковують над цим. «На першому місці серед перешкод для інвестицій в Україну — корупція (8,5 балів з 10), на другому —
відсутність довіри до судів і системи правосуддя (7,5 балів) і лише на
третьому — військовий конфлікт з Росією (6,1 балів).
В Україні 46 % підприємців вимушені давати хабарі, розмір яких
складає в середньому 1,76 % від сукупного доходу бізнесу. В
українському представництві міжнародної організації Transparency
International нагадують, що за 2,5 роки «активної боротьби з корупцією» Україна покращила свою позицію у глобальному рейтингу
сприйняття корупції лише на один пункт.
За даними опитування, проведеного Американською торговельною
палатою (АСС), 73 % українських і працюючих в Україні європейських
компаній не бачать прогресу в боротьбі з корупцією за останні два роки.
При цьому практично всі компанії (98 %) вважають корупцію поширеним явищем, а переважна більшість (88 %) стикається з нею в ході
ведення бізнесу в Україні. 51 % компаній констатували відсутність будьяких істотних успіхів в боротьбі з корупцією. У той же час, найбільшими
перешкодами для подолання цього явища компанії вважають брак
політичної волі (48 %) та опір реформам з боку влади (27 %).
На відсутність вагомих зрушень у боротьбі з корупцією вказують
не лише експерти і соціологічні дослідження. Про це свідчить навіть
офіційна державна статистика: протягом трьох останніх років
правоохоронним органам так і не вдалося виконати свою обіцянку і
досягнути принципово нового рівня підходу до протидії корупції.
Результати діяльності правоохоронців практично залишилися на
«дореволюційному» рівні, а за окремими показниками навіть дещо
погіршилися.
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Таблиця 1. Результати діяльності з протидії хабарництву у 2013-2016 роках

Вочевидь, є міфом і проголошений владою принцип «нульової
толерантності» до корупції. Статистика вказує на більш поблажливе
ставлення системи, зокрема і судової, до корупціонерів, а різке
збільшення кількості виправданих та закритих кримінальних проваджень — на незадовільний професійний рівень роботи правоохоронців.
Таблиця 2. Відомості щодо притягнення осіб до відповідальності
за корупційні правопорушення у 2013-2016 роках

Зрозуміло, що подібне застосування принципу «невідворотності
покарання» скоріше не відлякує, а заохочує чиновників до здирництва та корупційних оборудок.
Таким чином, у 2016 році влада так і не наважилася вдатися до обіцяної суспільству «тотальної війни» з корупцією та практичного
розгортання масштабного й повноцінного антикорупційного реформування державного апарату.
2. Корупція в Національній поліції України
Завдяки анонсованому першими особами держави курсу на кардинальне оновлення правоохоронної системи, а також зважаючи на
безпрецедентну фінансову підтримку запровадженню новацій в
МВС з боку іноземних спонсорів та залучення громадськості до
розроблення концепції реформування відомства, саме Національна
поліція України (НПУ) опинилася у фокусі уваги експертів й
суспільства. Реформування поліції стало своєрідним експериментом щодо можливості змінити на краще у стислий термін
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окремий державний орган при створенні для цього порівняно
сприятливих умов. Можна констатувати, що в частині мінімізації
рівня поліцейської корупції цей експеримент закінчився невдачею
— три роки є достатнім періодом для такого висновку. На думку
громадян, українська поліція так і залишається у когорті самих
корумпованих урядових інституцій.
Наразі НПУ продовжує мати негативний баланс довіри/недовіри
населення (довіряє 40,7 %; не довіряє 41,9 %, опитаних). Констатуючи
позитивну динаміку у зміні громадської думки (порівняно з 20132015 роками частка тих, хто довіряє поліції зросла майже вдвічі), слід
зауважити, що вона зумовлена прихильним ставленням українців
до нової патрульної поліції і є своєрідним авансом поліції в
очікуванні подальшого просування по шляху реформ. Саме на це
вказують дещо парадоксальні результати цього ж соціологічного
опитування. За 5-бальною шкалою («1» означає те, що змін майже або
зовсім немає), реформа правоохоронних органів отримала у громадян лише задовільну оцінку. Тільки 15,6 % опитаних вказали, що
не вважають корупцію поширеним у поліції явищем. Надзвичайно
мало респондентів (11,1 % від загальної кількості) визнали антикорупційні програми та реформи в Україні успішними, при тому що
54,7 % не помітили жодних успіхів. Лише 24,5 % опитуваних згодні з
тим, що «працівники поліції не підтримують корупцію», натомість
40,2 % — вважають, що підтримують, а кожен третій з громадян не
визначився з відповіддю.
У межах дослідження, яке було проведене Європейською бізнесасоціацією спільно з Dragon Capital, інвесторів спитали про першочергові завдання для поліпшення інвестиційного клімату України.
Лідерами серед відповідей стали варіанти — «оновлення судової
системи» (7,6 балів з 10) і «очищення правоохоронної системи від
корупції» (7,4 балів).
За даними онлайн-моніторингу сприйняття реформ, який провела компанія TNS спільно з Національною радою реформ, 56 %
громадян вважають, що передусім потрібно розпочати боротьбу з
корупцією в правоохоронних органах.
Подібна суспільна думка є цілком закономірною, адже й офіційна
статистика підтверджує — істотного пожвавлення процес боротьби
з корупцією в МВС протягом 2014-2016 років не зазнав, а досягнуте у
2016 році зростання окремих показників з протидії корумпованості
персоналу МВС вряд чи може бути підставою навіть для самого
обережного оптимізму. Зважаючи на загальну штатну чисельність
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співробітників НПУ (понад 100 тисяч особового складу), на порядок
менші цифри щодо кількості виявлених й покараних за корупцію
поліцейських свідчать — кардинального очищення лав поліції від
хабарників не відбулося, а принципове ставлення до покарання
корумпованих поліцейських у державі відсутнє.
Таблиця 3. Результати діяльності щодо боротьби з корупцією
в органах внутрішніх справ у 2013-2016 роках

Жоден з попередніх керівників МВС не роздавав стільки обнадійливих обіцянок реорганізувати підпорядковане відомство, як
Арсен Аваков, який навіть застосував до українських поліцейських
девіз їх американських колег та проголосив метою реформи принцип «Служити і захищати замість карати і кришувати». Проте його
підлеглі продовжували не тільки «кришувати», а й закривати за
гроші справи кримінального та адміністративного провадження,
будувати корупційні схеми, брати хабарі, чинити тиск на підприємців та у інший спосіб використовувати своє службове становище
для власного збагачення.
У 2016 році в поліції, з тим чи іншим ступенем успішності, продовжували існувати всі традиційні складові розгалуженого незаконного поліцейського бізнесу, серед яких доцільно вказати на
найпоширеніші.
2.1. Оплачуване звільнення правопорушника від передбаченої
законодавством відповідальності.
Навіть поверховий аналіз оприлюднених фактів корупційних
вчинків співробітників поліції невтішно свідчить — для Національної поліції право є не тільки об'єктом охорони, а й торгівлі.
«За словами опитаних журналістами експертів, розміри хабарів
варіюються від сотень до десятків тисяч доларів. “Чим тяжче злочин,
тим дорожче коштує вносити до нього якісь корективи. Якщо злочин
резонансний і про нього пишуть ЗМІ, це коштує дуже дорого, до 1
мільйона доларів. Менш резонансний, але тяжкий злочин — 100
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тисяч доларів мінімум”, — пояснює джерело. І додає, що брати стали
більше відсотків на 10 — за ризик бути спійманим, адже зараз за
всіма стежать.
Адвокати вказують, що, наприклад, “забути” в ході розслідування не дуже тяжкої справи одного з декількох фігурантів коштує від 3 тисяч доларів. А в дрібних справах, якщо мова йде про
перекваліфікацію статті для юридичної особи, вона може розрахуватися не грошима, а своїми профільними послугами (наприклад,
медобслуговуванням). У маленьких містах й селах хабар можуть
брати як дорогим гаджетом, так і вантажівкою цегли. У столиці та
великих містах за перекваліфікацію статті можуть розрахуватися
цілої квартирою або земельною ділянкою».
Втім, така ситуація притаманна всім без виключення ланкам
правоохоронної системи України, лояльність якої купується як у
поліції, так і в судах та прокуратурі. Незважаючи на те, що подібний
вид корупційних злочинів не завдає значних матеріальних збитків
безпосередньо державі, він суттєво загрожує суспільній стабільності в країні. Можливість «відкупитися» породжує у правопорушників впевненість у своїй безкарності та підштовхує їх до
вчинення нових злочинів, що негативно впливає на криміногенну
ситуацію. У свою чергу, зневіра громадян щодо досягнення справедливості законним шляхом призводить до правового нігілізму та
примушує їх вдаватися до протиправних дій для захисту своїх
інтересів. Торгівля правом руйнує і саму поліцію як орган служіння
суспільству та нищить авторитет влади в цілому, що завжди
призводить до зростання вірогідності соціальних потрясінь.
Буде помилковим вважати, що оплачувана допомога злочинцю в
уникненні від покарання є прерогативою виключно працівників
слідства. Діапазон контролюючих та каральних функцій поліції
доволі широкий, а отже кожна галузева служба давно знайшла і
займає свою нішу у цьому протиправному бізнесі. Специфіка
структурної побудови поліції, виконання однакових завдань
різними службами та наділення посадових осіб на всіх щаблях
поліцейської ієрархії правом самостійного прийняття рішення,
дають можливість звільнювати правопорушника від відповідальності достатньо великому колу поліцейських. Аналіз опублікованих
у ЗМІ повідомлень свідчить, що саме «купівля-продаж» справ кримінального та адміністративного провадження є чи не найбільшим
сегментом поліцейської корупції.
«СБУ затримала на хабарі заступника начальника відділу
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управління захисту економіки поліції Полтавщини. Майор поліції
вимагав 30 тисяч доларів від фермера за непритягнення його до
кримінальної відповідальності за користування послугами “конвертаційного” центру».
«Затримано одного з керівників управління по боротьбі з торгівлею людьми ГУ НП в Дніпропетровській області, який вимагав і
отримав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч
доларів за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження та повернення вилученого під час обшуку майна».
«Під час одержання хабара затриманий заступник начальника
одного з відділень поліції Хмельницького відділу поліції. За 800
доларів правоохоронець та його цивільний спільник обіцяли хмельничанці не реєструвати заяву про вчинення нею та
знайомим
пограбування. Після того як жінка передала гроші, поліцейський одразу знищив документи, що вказували на вчинення нею злочину».
«На хабарі затриманий слідчий районного відділення поліції у
Вінницькій області, який вимагав 1 тисячу доларів від місцевого
мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за
крадіжку. Поліцейський, який добре обізнаний зі всіма тонкощами
слідчих дій, намагався уникнути можливого контакту з міченими
купюрами та брав гроші у медичних рукавичках».
«У Тернополі в момент одержання неправомірної вигоди затримано старшого інспектора місцевого відділу поліції. 1 тисячу гривень правоохоронець вимагав у громадянина за непритягнення до
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху».
«Працівники СБУ затримали у Волинській області на хабарі двох
інспекторів патрульної служби. Зловмисники систематично вимагали гроші за безперешкодний проїзд українськими шляхами
автомобілів з іноземними номерами. Такса за непроведення додаткових перевірок законності перебування машин в Україні становила
500 гривень з кожної».
2.2. Штучне створення умов для отримання незаконної винагороди.
Недосконалість вітчизняного кримінально-процесуального та
адміністративного законодавства, а також пануюча в органах суду й
прокуратури атмосфера ігнорування прав підозрюваного надають
поліцейським можливість провокувати затриманих на дачу ними
хабара.
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Кримінальний кодекс містить достатньо багато споріднених
видів злочинів і в окремих випадках поліцейські умисно розпочинають кримінальне провадження з штучно «завищеною» кваліфікацією вчиненого особою правопорушення, а у подальшому пропонують за винагороду перекваліфікувати злочин на іншу, більш
м'яку у плані відповідальності статтю. За тією схемою поліцейські
намагаються взяти підозрюваного під варту лише з метою створення ситуації, коли затриманий буде вимушений пропонувати
хабар за сприяння у призначенні йому запобіжного заходу,
непов'язаного з позбавленням волі.
«СБУ викрила на хабарництві двох керівників райвідділу поліції у
Кропивницькій області. “Перевертні” вимагали 3 тисячі доларів США
за зміну кваліфікації дій підозрюваного у хуліганстві на менш тяжку
частину цієї статті Кримінального кодексу».
«На одержанні неправомірної вигоди викрито двох старших
оперуповноважених одного з відділів поліції Хмельниччини.
Вказані правоохоронці, погрожуючи підозрюваному у вчиненні
грабежу притягненням до кримінальної відповідальності, вимагали
надати 3 тисячі доларів за перекваліфікацію його дій на більш
“м'яку” частину статті Кримінального кодексу України».
«СБУ затримала на хабарі слідчого одного з райвідділів Нацполіції у Харківській області. Офіцер поліції вимагав від чоловіка 7,5
тисяч гривень за перекваліфікацію кримінального провадження
щодо нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень на менш
“серйозну” статтю. Також здирник обіцяв не направляти до суду
клопотання щодо тримання чоловіка під вартою».
«На лаву підсудних потрапили начальник і два оперуповноважених Лубенського міськвідділу. Правоохоронці запропонували
затриманому ними порушнику заплатити їм 5 тисяч гривень, за що
вони обіцяли домогтися того, щоб кримінальне провадження було
розпочате за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотиків
без мети збуту), а не по ст. 307 КК України (незаконне виробництво
або продаж наркотиків).
«Начальник одного з слідчих відділень дніпровської поліції пообіцяв затриманому кваліфікувати його злочин за частиною
першою, а не частиною третьою статті 185 КК України, що дозволить
обмежити покарання штрафом замість в'язниці. За це затриманий
був повинен сплатити 10 тисяч гривень».
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Непоодинокими є й випадки, коли правоохоронці, обґрунтовуючи своє рішення сумнівними правовими аргументами, вилучають у громадян речі й документи з метою створення умов для їх
повернення за винагороду.
«Прокуратурою Києва затриманий слідчий Голосіївського управління поліції, який вимагав від громадянина неправомірну вигоду за
повернення документації та комп'ютерної техніки. Вимагача
затримали після одержання ним хабара в сумі 8 тисяч 500 євро».
«У Дніпровській області затриманий один з керівників управління по боротьбі з торгівлею людьми. Поліцейський вимагав та
отримав від громадянина 10 тисяч доларів за закриття кримінального провадження та повернення вилученого під час обшуку
майна».
«У ресторані Кривого Рогу під час одержання хабара затриманий
начальник одного з відділень поліції. Підполковник вимагав від
місцевої мешканки 1 тисячу 500 доларів США за зняття арешту з
майна, що їй належить».
«Під час отримання хабара затримано старшого слідчого
Бородянського відділення ГУ НП в Київській області, який вимагав
від потерпілого у ДТП неправомірну винагороду в розмірі 2 тисяч
гривень за повернення автомобіля зі штрафного майданчика».
З метою створення умов для отримання хабара співробітники
поліції можуть вдаватися до фальшування матеріалів кримінального або адміністративного провадження, шахрайства та інших
відверто незаконних дій.
«У вересні 2016 року на хабарництві викрили експерта-криміналіста Мар'їнського відділення поліції. Капітан вимагав від громадянина 10 тисяч гривень за фальшування результатів експертизи у
кримінальному провадженні щодо незаконного поводження зі
зброєю та бойовими припасами».
«У Хмельницькій області за одержання 3 тисяч 500 гривень
неправомірної вигоди затримано інспектора патрульної служби
поліції в області. Встановлено, що за ці кошти поліцейський
пообіцяв водієві автомобіля не направляти для розгляду в суд
протокол про нібито керування ним транспортним засобом у стані
алкогольного сп'яніння. У разі відмови передати вказану суму
інспектор погрожував водієві доставити авто на штрафмайданчик.
При цьому поліцейський знав, що складений ним протокол про
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адміністративне правопорушення суперечить законодавству».
«До управління поліції звернувся заявник та повідомив, що на
нього напали і відібрали цінні речі, в тому числі й мобільний
телефон. Але вже вдома, оговтавшись від стресу, чоловік виявив
мобільний в одязі, про що одразу розповів слідчому. Проте 23-річний
слідчий вирішив використати чесність чоловіка на свою користь.
Погрожуючи, що потерпілий може перейти в статус підозрюваного
(за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, ст.383
КК України), поліцейський запросив “відкуп” у розмірі 5 тисяч
гривень».
«До внутрішньої безпеки поліції у Вінниці звернулися двоє
іноземців, які повідомили, що поліцейські провели несанкціонований обшук їхнього будинку. Під час обшуку працівники поліції
нібито виявили недопалок з наркотичною речовиною після чого
вкрали з квартири 700 доларів та 500 євро, паспорти та інші документи іноземців. За повернення вилучених документів і непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів, співробітники поліції висунули чоловікам вимогу —
заплатити 5 тисяч доларів через свого посередника. Під час обшуку
у приватному автомобілі одного з правоохоронців був виявлений
згорток подрібненої речовини рослинного походження вагою 20 г».
«Оперуповноважені Кропивницького відділу поліції вимагали
кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності мешканця обласного центру за надуманими звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх. Правоохоронців затримали під час отримання
частини неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч доларів».
«У Миколаєві капрал патрульної поліції вимагав 500 гривень з
водія, який був за кермом автомобіля з молдавськими номерами.
Патрульний переконував чоловіка у тому, що в Україні з такими
номерами їздити заборонено і погрожував адміністративною відповідальністю».
2.3. Одержання незаконної винагороди за належне виконання
своїх обов'язків.
У ситуації, коли право є об'єктом торгу, громадяни часто не в змозі
добитися від поліції захисту своїх прав і інтересів без додаткового
матеріального стимулювання співробітників до належного виконання
ними своїх обов'язків. Поліцейські не гребують під різноманітними
приводами (значний обсяг роботи, погана матеріальна забезпеченість
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підрозділу, брак часу тощо) вимагати у громадян побічної «вдячності»,
натякаючи, що за відсутності не будуть добросовісно виконувати
свою роботу. «Допоможіть мені і я допоможу Вам» — подібний бартер
до теперішнього часу є звичним для правоохоронних органів явищем,
якому сприяють послаблений контроль за діями підлеглих з боку
керівників, відсутність ефективно діючого механізму оскарження дій
правоохоронців, бюрократія та байдужість до проблем людини у
поліції.
Використовуючи можливості процесуального та адміністративного законодавства, а іноді прямо нехтуючи своїми посадовими
обов'язками, поліцейські неякісно здійснюють заходи з розкриття
злочину, вдаються до тяганини під час відшкодування нанесених
потерпілому збитків, зволікають з поверненням речових доказів,
чим умисно створюють умови для пропонування винагороди за
прискорення чи підвищення ефективності своєї роботи.
«Під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 700 доларів
затримано старшого оперуповноваженого Департаменту карного
розшуку Національної поліції України. Вказані кошти капітан
поліції вимагав та отримав від громадянина за якісне виконання
своїх службових обов'язків щодо розшуку викраденого автомобіля».
«СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого Головного управління Нацполіції в Полтавській області. За повне та об'єктивне
розслідування пограбування приватного помешкання майор поліції
вимагав від потерпілого 5 тисяч гривень та 200 доларів».
«У Запоріжжі двоє слідчих одного з відділів поліції обласного
центру вимагали від місцевої мешканки неправомірну вигоду в
розмірі 3 тис доларів за повернення їй викраденого автомобіля.
Зловмисники затримані».
«У Житомирі затримано слідчого після одержання ним неправомірної вигоди у сумі 2 тисячі гривень. За ці гроші слідчий обіцяв
місцевому жителю сприяти у поверненні його транспортного засобу, який був визнаний речовим доказом за фактом дорожньотранспортної події».
«Старший інспектор сектору безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції Черкас систематично одержував хабарі від
підприємців за погодження розміщення автостоянок. Здирника
затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у
розмірі 3 тисячі гривень».
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2.4. Одержання незаконної винагороди при виконанні дозвільних
та сервісних функцій.
Розгортання діяльності сервісних центрів подається керівництвом МВС як взірець реформування правоохоронного відомства в
частині виконання поліцією сервісних функцій. Дійсно, презентована модель центрів, за умов належної організації їх роботи, має
суттєво знизити корупційні ризики та сприятиме викорененню
посередництва при наданні поліцією адміністративних послуг.
Проте навіть нетривалий досвід роботи центрів вказує, що лише
модернізація технічного обладнання чи підвищена прозорість дій
обслуговуючого персоналу для відвідувачів не є гарантією позбавлення від корупції. Послуги поліції стали для громадян більш
доступними, але й за цю доступність їх примушують платити гроші.
«На Волині у вересні 2016 року на систематичному вимаганні
хабарів затримано начальника обласного територіального сервісного центру МВС України. Задокументовано понад 40 фактів отримання ним неправомірної вигоди, гроші вимагались за попередньою
змовою з двома підлеглими. Чиновники вимагали хабарі за прискорення видачі громадянам документів державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачу та обмін посвідчення
водія. Під час обшуку у службовому кабінеті начальника центру
вилучено понад 3 тисячі доларів та 20 тисяч гривень, а за місцем
його проживання — понад 3 тисячі доларів та золоті злитки».
«Співробітники СБУ затримали заступника начальника одного з
київських територіальних сервісних центрів МВС за вимагання 10
тисяч гривень у жінки на дев'ятому місяці вагітності. Таку суму
поліцейський хотів отримати за реєстрацію автомобіля та видачу
номерів. Під час обшуку у службовому кабінеті чиновника вилучено
понад 20 тисяч гривень готівкою».
«36-річна жінка за гроші допомагала зацікавленим особам вирішувати питання отримання ними посвідчень водія. За словами,
частину грошей вона передавала працівникам сервісного центру.
Жінку затримали на виході з сервісного центру після отримання
нею від місцевого жителя хабара у розмірі 2,5 тисячі гривень за водійське посвідчення».
«На хабарництві викрито оператора територіального центру з надання сервісних послуг МВС у Харківській області. Правоохоронці
встановили, що службовець вимагав у місцевого мешканця 11 тисяч
гривень за постановку на облік транспортного засобу, який був
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зареєстрований на території Криму».
«На Прикарпатті затримали корупціонерів з сервісного центру та
автошколи. За успішне складання іспитів та видачу водійського
посвідчення посадовці вимагали від громадянина 5 тисяч гривень
неправомірної вигоди. Окрім суми хабара вилучено 22 тисячі
гривень, 150 доларів та 50 євро».
«Автошколи збирають по 200 доларів з кожної людини за здачу
іспитів на право керування транспортними засобами і отримання
водійського посвідчення. По 500 доларів беруть з іноземних
громадян, яким, за окрему плату, забезпечують отримання посвідки
на проживання. У 50 доларів обходиться обмін водійського посвідчення на посвідчення нового зразка, у 100 доларів — відновлення
втраченого посвідчення. Крім того, організована схема по так
званому заочному навчанню громадян, які не з'являються на
заняття в автошколі, але за суму у 1 тисячу доларів стають
власниками водійських прав. У цілому кожен з 7 сервісних центрів
Києва тільки з автошкіл збирає близько 100 тисяч доларів щомісяця».
Незважаючи на окремі позитивні зрушення, досягнуті МВС у
сфері обслуговування громадян (зменшення кількості необхідних
для отримання адміністративних послуг документів, певне
спрощення та підвищення прозорості процедури їх надання),
«поліцейський сервіс» ще не відповідає очікуванням суспільства і,
передусім, через корупційну складову — про це свідчать негативні
відгуки громадян на Інтернет-форумах.
«“Рішали” (посередники між громадянами та працівниками
сервісного центру) ще працюють. До кабінетів відвідувачі намагаються їх не пускати, але вони кажуть “нам тільки запитати”. Схема
працює через начальника або начальника “віконець” сервісного
центру. Коли я подавав свої документи у віконце, оператору принесли пакет паперів і поклали на робочий стіл, щоби зробив. “Рішали”
заходять через службовий вхід до начальника “віконець”».
«Мій чоловік робив перереєстрацію авто. Промурижили весь
день. То програма зависла, то ще щось «висло і падало». Пропонували прийти то завтра, то на наступному тижні. А коли хлопець,
який стояв попереду, всунув в документи гроші і мій чоловік побачив, як вони розсипалися на столі у співробітника, то всі злякалися,
заметушилися і все оформили. І деруть же не копійки, а тисячі за
офіційне оформлення».
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«Зараз, після реформи, права водія коштують 2 тисячі гривень (це
хабар, якщо хтось не зрозумів, що це за гроші), до війни коштували
250 доларів. Виходить зараз коштують менше ста. Це реально
перемога!»
«У Черкаської області ніякої реформи не було, була зміна назви та
збільшення штату працівників сервісних центрів. Зайдіть в Умані
подивитися на зміни: тарифи на права тільки виросли, номерів й
бланків немає, а за 500 гривень відразу знаходять. “Круті” номери від
2 000 гривень і до 1 000 доларів, експертний огляд знову став обов'язковим і тільки підхід експерта до машини — 200 гривень. Якщо
грошей не сунув, ніхто до машини не підійде півдня. Працівники та
“рішали” – все на Лексусах та Ауді. Ніхто нічого не боїться, щомісяця
план для начальства виконав і коси бабло далі».
Навіть самі працівники сервісних центрів підтверджують
існування корупції у своїх установах та звертаються до громадських
організацій з відкритими листами у спробі привернути увагу
керівництва МВС до головної проблеми — залучення до функціонування центрів представників колишніх підрозділів МРЕВ, які не
без успіху поєднують технічні новації зі звичними здирницькими
методами роботи.
«Ситуація всередині структури ніяк не змінилася. Поміняли
назву на територіальні сервісні центри, скоротили їх кількість,
скасували довідку-рахунок… А головні дійові особи залишилися все
ті ж, і робота проводиться за старою схемою. Цікаво, як прокоментує
директор Головного сервісного Центру МВС України той факт, що
людина, яка не є співробітником територіального сервісного центру,
має у нас свій особистий кабінет, вільний доступ до національної
автоматизованої інформаційної системи (НАІС) та спецпродукції
(державні номерні знаки, бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів) в той час, коли їх в центрі начебто немає взагалі.
Кожен день ця людина в особистому кабінеті веде прийом
перекупників автомобілів, менеджерів автосалонів, “рішал-бігунків”
та інших добре знайомих громадян. Ну як же, за стільки років роботи
на керівних посадах зібралася ціла армія клієнтів. Договір купівлі —
продажу, який повинен реєструватися безкоштовно, у нього коштує
800 гривень. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу,
коли останній відсутній взагалі, у нього є за 500 гривень. Реєстрація,
перереєстрація, зняття з обліку автомототранспорту — 200-400
гривень. Державні номерні знаки у нього є завжди і будь-якого
регіону, з будь-якою комбінацією цифр на будь-який гаманець!

Розділ XІ. Корупція в Національній поліції

Навіть, якщо виявиться, що якогось номерного знака немає, тоді
одним дзвінком він все знайде і організує. Головне, що б платили
гроші. У той час як люди з черги чекають номерний знак по два
місяці.
Кожен день під його кабінетом стоїть натовп людей. Це десятки
тисяч гривень кожен день! Найцікавіше, що він нічого не підписує і
не проводить реєстраційних дій в автоматизованій системі НАІС. Все
це робимо ми, рядові співробітники сервісного центру, а він
проводить реєстраційні дії під чужими кодами і паролями наших
співробітників. І ми всі розуміємо, що несемо відповідальність саме
ми, в тому числі і кримінальну. І в разі виникнення серйозної
проблемної ситуації відповідати перед законом буде хтось із нас.
Вже є і пара нових хлопців, які потрапили під його вплив і яких він
схиляє до вчинення потрібних йому дій».
«Реформа МРЕВ у справжні сервісні центри може провалитися і
винуватими будемо ми, співробітники. Вибачте, не можемо назвати
себе, бо в такій самій ситуації, як і співробітники ТСЦ (територіальний сервісний центр) 8045 м. Києва. У дописі хтось назвав їх
слабаками та слабохарактерними, можливо. Так, ми боїмось розправи, можливо й фізичної.
З нас гроші збирають щотижня по 300-1000 гривень. Хоча є деякі
працівники, переважно з “молодих” (що можуть “злити”), яких не
чіпають. І нікого не хвилює, де ти візьмеш ці гроші. З працівників
збирають додаткові гроші на прибиральниць та сторожів, хоча у
штаті ТСЦ передбачена посада прибиральниці.
На словах йде боротьба з “рішалами”, а на справді процвітають
“свої рішали”, які від шефа. Бейджі до електронних дверей у
реєстраційні зали мають сторонні люди — такий собі додатковий
штат “волонтерів”. Процвітає бізнес на гарних цифрах у номерних
знаках, на запитах в інші регіони України та відповідях по Інтерполу
(тут працює окрема недоторканна особа).
Здати екзамен з ПДР коштує 600-700 гривень “для своїх”. “Рішали”
чи викладачі автошкіл вимагають на порядок більші суми. Носить
документи на підпис по екзаменах такий собі хлопчина — Мирон
(також “волонтер”), він же й грошенята збирає та передає куди слід.
Запросто можна “купити” права за два тижні. Ціна питання — 600
доларів. Запитаєте як? Та знову таки через свої автошколи — заднім
числом виписують документ про курси, а потім підміняються списки групи і все. Експерту “відкат” по квитанціях за експертизу 50
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гривень. Ставить печатку і тоді додатково в касу платити не треба.
Зібрали з нас по 1 200 на ремонт у кабінетах для працівників РСЦ,
з них зібрали по 4 000.
Повторимось, ці всі факти перевіряються елементарно грамотними фахівцями. Камери спостереження, де записи фіксуються, є по
всьому приміщенню.
Допоможіть зупинити це свавілля! Люди прийдіть і переконайтесь, що серед нас є нормальні працівники, які хочуть працювати
для держави та можуть навчати цьому новачків!
Свідомі працівники ТСЦ»
Сервісні функції поліції не обмежуються обслуговуванням власників транспортних засобів через сервісні центри. І численні випадки корупції, що спостерігалися при оформленні громадянам
інших адміністративних послуг, ще раз підтверджують — проблема
залишається системною і не вирішеною.
«Інспектор дозвільної служби одного з відділів харківської поліції систематично вимагала гроші від громадян, які хотіли придбати спецзасоби для відстрілу гумових куль, але не мали правових
підстав для оформлення дозволу. Співробітники СБУ задокументували факт одержання нею 12 тисяч гривень за незаконне
оформлення дозволу на травматичну зброю. У вересні 2016 року
хабарницю затримали під час одержання такої ж суми неправомірної вигоди від чергового клієнта».
«У Херсоні поліцейський систематично вимагав гроші за оформлення дозвільних документів на травматичну зброю. Хабарника
затримали у службовому автомобілі під час одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 550 доларів».
«У Рівненській області до керівника Управління інформаційної
підтримки і координації поліції звернувся очільник організації
щодо отримання довідок про несудимість для своїх працівників. Не
дивлячись на те, що подібні довідки видаються абсолютно безкоштовно, підполковник поліції захотів отримати 3 тисячі гривень
“винагороди”. Поліцейський у своєму службовому кабінеті отримав
ці гроші, але відразу був затриманий на місці злочину співробітниками внутрішньої безпеки та прокуратури області».
«У Миколаєві 26-річний інспектор дозвільної системи погодився
сприяти місцевому жителю в отриманні дозвільних документів на
гладкоствольну зброю. Хоча заявник не мав для цього правових
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підстав, працівник відділу превентивної діяльності запевнив, що
допоможе в цьому питанні за 6,5 тисячі гривень. Чоловік приніс
інспектору обумовлені гроші двома частинами. На отриманні другої
старший лейтенант поліції був затриманий».
Взагалі питання доцільності виконання органом охорони
громадського порядку та протидії злочинності, яким є НПУ,
повноважень з надання цивільних адміністративних послуг завжди
було приводом для дискусій, у яких громадськість та МВС традиційно займали протилежні позиції. Представники громадянського
суспільства справедливо вказують, що саме існування таких
повноважень є сприятливим підґрунтям для процвітання корупції,
яка у подальшому неминуче переноситься і на іншу, правоохоронну
сферу, діяльності поліції. У свою чергу, керівництво МВС під
приємним слуху суспільства лозунгом про зміну пріоритетів
діяльності на «сервіс та слугування» завжди намагалось зберегти та
всіляко розширити спектр послуг з обслуговування населення,
відволікаючи на них значну кількість персоналу, який мав би бути
задіяний на боротьбу зі злочинністю. Зрозуміло, що таку позицію
МВС зміцнює і хронічне державне недофінансування правоохоронного відомства, адже, за твердженнями його керманичів, без
додаткових джерел фінансування у вигляді прибутку від надання
адміністративних послуг поліція не зможе повноцінно виконувати
покладені на неї завдання.
У результаті – у 2016 році МВС продовжувало у будь-який спосіб
підтримувати діяльність власних комерційних структур: державних підприємств МВС, методи роботи яких на межі закону
завжди обурювали суспільство. У окремих випадках ці правоохоронні суб'єкти підприємницької діяльності залучались до фінансових махінацій та корупційних оборудок з державними коштами.
«Директору державного підприємства МВС “Спецсервіс” оголошено підозру за привласнення, розтрату майна та заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем. Встановлено, що він,
за попередньою змовою з групою осіб, в тому числі й з посадовими
особами МВС, незаконно заволодів річковим піском, який належить
одній з сільрад і був переданий державному підприємству МВС на
зберігання. Загалом обсяг розкраденого державного піску сягнув
160 тисяч тонн на суму понад 5 мільйонів гривень».
«У Миколаєві “правоохоронні” фірми влаштували бізнес на трупах. Міський бюджет виділяв мільйони на вивезенні тіл померлих,
хоча їх було всього сотня. Ця послуга вперше з'явилася з необхідності
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доставляти на судово-медичну експертизу тіла безрідних та
самотніх громадян, про яких немає кому потурбуватися. Та згодом
зметикували, що бюджетним коштом можна возити всіх підряд і
непогано на цьому заробляти. Якщо раніше це було комунальне
підприємство “Миколаївська ритуальна служба”, то з 2013-го все
змінилося — гроші стали віддавати міліцейським фірмам, у яких немає ані власного транспорту, ані відповідного штату. Спочатку
підприємство МВС “Інформ-ресурси”, яке у 2014-2015 роках отримало
з міського бюджету майже три з половиною мільйона гривень, а до
цього спеціалізувалося на видачі довідок про несудимість та
організації штрафмайданчиків. Потім естафету перейняла інша
правоохоронна фірма — “Спецсервіс”, з якою департамент ЖКГ уклав
договір ще на мільйон шістсот тисяч гривень. “Спецсервіс” —
підприємство, яке не володіє нічим, і за офіційними документами
журналістам його не вдалося відшукати. ДП МВС “Спецсервіс”, яке
отримує з міського бюджету кошти на поховання померлих громадян, не має навіть власного офісу. У тендерній документації
вказана його адреса: проспект Героїв Сталінграда, 4, але тут
знаходиться басейн. Не знайшли “ритуальників” і за адресою
проспект Героїв Сталінграда, 1б/1 — там ніхто про “Спецсервіс” не чув.
У поліції також нічого не прояснили: “Я взагалі не можу уявити,
чим вони займаються. Вони у нас не присутні на нарадах, взагалі
чую про них перший раз”, — зазначає начальник управління комунікацій обласної поліції Ольга Передеренко».
«МВС продало будинок фірмі партнера екс-заступника генпрокурора за 29 мільйонів, але отриманий прибуток до державного бюджету так і не перерахувало. Чотирьохповерховий будинок за адресою Ярославів Вал, 18 з 1980 року є пам'яткою історії Києва. У 2012
році Кабінет міністрів передав його МВС, але і в рішенні Київради, і в
акті приймання-передачі не було вказано, що передається об'єкт
культурної спадщини. До передачі МВС у будинку розміщувався
відділ міліції, який відразу ж з'їхав після зміни власників. Будинок
кілька років стояв пустим, поки в 2014 році міністерство не оформило на нього право власності. Відразу після цього нерухомість
передали на баланс одному із своїх структурних підрозділів — ДП
МВС “Розвиток”, основна діяльність якого є видача довідок про
несудимість. Того ж року тодішній директор “Розвитку” звернувся до
ФДМУ з пропозицією продати нерухомість. Оцінку вартості будівлі
провели в період нестабільного курсу гривні: починають процес в
кінці грудня 2014 року за курсу 15 грн./$, а завершують в лютому,
коли курс складав 18 грн./$. Через тиждень після підписання оцінки
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курс вже був 24 грн./$. Втім, оцінку майна зробили по 15 грн./$, а
землю, яка дорожча від будівлі, взагалі оцінювати не стали. Будинок
купила фірма “Арнікаінвест”, яка заплатила за нього 29 мільйонів. А
вже через три дні новий власник виставив будинок на продаж за
$2,49 мільйонів, що становило 55 мільйонів гривень. У звіті про
використання 29 мільйонів гривень від продажу будинку вказано,
що після виплати боргів та зарплати у підприємства МВС
залишилось 24 мільйони гривень, які воно мало сплатити в
держбюджет. Але не зробило цього, і де ці кошти – не відомо. При
цьому колишній директор ДП “Розвиток” Киризлієв тепер займає
посаду голови селищної ради села Чабани під Києвом. На початку
2016 року його дружина придбала земельну ділянку у цьому селі і
відразу почала будувати двоповерховий будинок. Крім того, вона
придбала квартиру на Софієвській Борщагівці і зареєструвала
автомобіль Tayota Camry. Тетяна Киризлієва зареєстрована ФОП і
минулого року офіційно вона заробила 8 тисяч гривень».
Спеціальні підприємства МВС у 2016 році продовжували
здійснювати посередницький бізнес, виконуючи свою головну
функцію — виступати у ролі непотрібної, але оплачуваної з кишень
громадян додаткової ланки між МВС та одержувачами адміністративних послуг.
«У приміщенні УМВС в центрі Вінниці відкрито заробляють гроші
на довірливих українцях, не попереджаючи людей, що довідка про
несудимість є безкоштовною. На сайті ГУНПУ вказано, що прийом
заяв на отримання довідки здійснюється у кабінеті № 28 по вул.
Театральній, 10. Проте вже на вході людей зустрічає оголошення про
прийом у іншому кабінеті — № 27. Відвідувачів 28 кабінету
працівники теж одразу скеровують у 27-й, в якому перебуває зовсім
не структура МВС, а фірма, яка надає платні послуги. На стіні вивішено тарифну сітку: довідка, яку зроблять за 30 днів, коштуватиме
50 гривень, проста консультація — 20. Якщо Ви одразу не скажете, що
хочете безкоштовну довідку, то вам
зроблять мінімум за 50
гривень. У організації є два різновиди бланків: для тих, хто знає закони і тих, хто не знаючи, готовий трусити гаманцем попід кожні
двері. Бланки заяви на платну і безкоштовну послугу відрізняються
лише тим, що в платному варіанті знизу є пункт “Акт виконаних
робіт” з датою здачі “роботи”. Тобто під бланк заяви замаскована цивільно-правова угода. Фірма продає за гроші послуги, які МВС має
надавати безкоштовно, адже доступ до баз даних мають лише
працівники поліції. На дверях кабінету № 27 — вивіска Державного
підприємства “Вінниця-Інформ-ресурси”, яке згідно з реєстром
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юридичних осіб перебуває на стадії припинення. Рахунок на оплату
послуг взагалі видають на підприємство з іншою назвою – ВФ ДП
“Інформ-ресурси”. Юрист вважає, що основним порушенням у
даному випадку є свідоме приховування від людей їх права
отримати довідку безкоштовно. Людей свідомо вводять в оману
просто в стінах МВС, підсовуючи їм замість заяв договори та
вимагаючи кошти за безкоштовну роботу. Фірма просто бере заяву і
перекладає в іншу папку, отримуючи за це мінімум 50, максимум
210 гривень з людини, адже працівники МВС довідки виписують в
межах своїх посадових обов'язків безкоштовно».
До цієї схеми «викачування» з населення побічних коштів активно долучилися сторонні фірми, які остаточно перетворили законодавчо визначений механізм отримання громадянами адміністративних послуг в державній установі у прибутковий бізнес приватних комерційних структур. Наразі Інтернет переповнений їх оголошеннями щодо надання допомоги бажаючим в отриманні довідок
про несудимість, прав водія, дозволів на зброю, закордонних
паспортів тощо. Рекламуючи свої послуги, ці фірми не без нахабства
зазначають, що поліцейський сервіс — це зайві витрати часу і грубість персоналу, а вони гарантують отримання послуги у прийнятний для замовника термін, в обхід загальної черги, а у разі потреби —
і без передбаченої законодавством процедури.
«Допомога в отриманні категорій та посвідчення водія! Ціна на
послугу вже враховує в себе усі офіційні платежі. Усі документи на
100 % оригінальні і внесені у реєстри. Заощадження Вашого часу і
нервів. Максимально швидке і якісне надання послуг. Забудьте про
черги і хамських держслужбовців, ми беремо їх на себе! Заміна водійського посвідчення для управління автомобілем є актуальним,
але важким питанням для багатьох. Наша компанія знайде вирішення цієї проблеми швидко і при цьому повністю легально. Ми звільнимо Вас від потреби чекати своєї черги під кабінетами, посміхатися
і кланятися чиновникам. Все що потрібне від вас — лише здати
потрібні документи нам, а ми зробимо все, щоб Ви законно отримали
право на керування. Заміна чи придбання посвідчення за допомогою нашої компанії — це збережений час і нерви. Умови доставки
та оплати обговорюються в індивідуальному порядку».
«Допомога в отриманні посвідчення водія всіх доступних категорій. Документи оформляються офіційно, без вашої присутності, в
найкоротші терміни, незалежно від регіону проживання і прописки.
Конфіденційність гарантована. У нас є сайт на якому Ви можете
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більш детально ознайомитись з переліком наших послуг. Ми будемо
раді Вам допомогти! Телефонуйте!».
«Ми можемо допомогти Вам за таким прейскурантом: відкриття
нової категорії за 2 місяці — 5 700 гривень, отримання посвідчення
водія вперше за 2 місяці — ціна за окремою домовленістю, заміна
прав за 1 робочий день — 2 600 гривень, видача прав замість
втрачених за 5 робочих днів — 2 800 гривень».
«Зверніть увагу на те, що отримання довідки про несудимість при
супроводі нашої компанії можливо в лічені дні незалежно від місця
Вашого перебування. Наші співробітники здійснюють прийом
заявок Onlıne через Інтернет. Ми практикуємо кваліфікований супровід у вирішенні складних питань, що виникли при оформленні та
пов'язаних з попередніми судимостями. Надаємо допомогу в підготовці довідки про відсутність судимості без нотаріального доручення».
«У МВС на утримання Нацполіції не вистачає грошей, зате є гроші
у тих, хто «присмоктався» до поліції. Служба ГУНП в Одеській
області видає так звані довідки про несудимість безкоштовно, але
довго, протягом 30 днів. Цей термін завищений раз в 10. Якщо пройти
по цій же вулиці, де розташована поліція, метрів 50, то можна
побачити ще одну “точку”, де видають довідки. Це “Довідка-інформ”, і
тут цим займається фізична особа-підприємець. Вона робить
довідку швидко, але за гроші. Якщо пройти ще метрів 30, то там
побачимо третю “точку”, де видають довідки про несудимість. Тут
розташувалося дуже “хитре” ДП “Інформ-ресурс”, яке видає довідки
за гроші, але дешевше, ніж ФОП. У “Інформ-ресурсу” є ще одна
“солодка” грошова тема — штрафмайданчики. Згідно із законодавством, всі довідки громадянам державні органи видають
безкоштовно, тому “комерсанти” придумали брати гроші не за довідки, а за консультаційні послуги. Громадяни йдуть до “комерсантів”.
Чому? Тому що, як пише один з них на своєму сайті, “без бюрократії у
поліції”.
Зрозуміло, що існування таких приватних бізнес-проектів без
співпраці з поліцією неможливе, оскільки саме вона є власником
необхідної для надання послуги інформації, бланків та технічних
ресурсів.
Подібна практика в Україні надзвичайно поширена і притаманна
не тільки системі МВС: 80 % громадян зазначили, що сплачували за
послуги, які мають право отримати безкоштовно. Про рівень
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поліцейської корупції, пов'язаної з наданням адміністративних
послуг, свідчить і те, що в Інтернеті, наряду з фальшивими
дипломами, атестатами та свідоцтвами за 250 доларів можна придбати підроблену, але оформлену на справжньому бланку МВС
довідку про несудимість.
2.5. Одержання незаконної винагороди від суб'єктів підприємництва за невтручання в їх діяльність.
У арсеналі влади завжди було достатньо інструментів для чинення тиску на бізнес і, за твердженням підприємців, «будь-яка
“біла” господарська операція може бути розцінена правоохоронними органами як протиправна економічна діяльність. При цьому
наслідками такого довільного трактування бізнес-процесу буде внесення відомостей до ЕРДР за зручною для правоохоронців статтею
Кримінального кодексу та подальше здійснення процесуального
впливу — доступ до речей, допити, обшук, арешт майна, призначення перевірок, ревізій, “листи щастя” контрагентам тощо».
В Україні відсутня сприятлива атмосфера для розвитку малого та
середнього бізнесу. Надмірне фіскальне та адміністративне навантаження, значна кількість контролюючих органів, необхідність
отримання безлічі дозвільних документів та пов'язані з цим бюрократичні процедури, недосконалий порядок звітування про діяльність та декларування доходів — ці та інші чинники не тільки заганяють бізнес у «тінь», а й викликають у підприємців зневіру у спроможності досягнути успіху законним шляхом та прищеплюють їм
звичку працювати напівлегально, поєднуючи свою діяльність з
сумнівними комерційними схемами. За таких умов поліцейські
вбачають у представниках малого та середнього бізнесу потенційних порушників законодавства у сфері економіки, але за плату
готові позбавити їх від прискіпливих перевірок та утисків. «Тиск на
бізнес з боку силових структур нікуди не зник, він існує і з ним
потрібно боротися», — підсумував у вересні 2016 року на зустрічі з
обговорення системних порушень прав суб'єктів господарювання
бізнес-омбудсман Альгірдас Шемета.
«На хабарі викрито працівника одного з райвідділів поліції на
Одещині. Здирник висунув вимогу декільком директорам приватних автотранспортних компаній про сплату йому 75 тисяч гривень.
За це “перевертень” гарантував вирішити питання про припинення
вигаданих ним перевірок комерційної діяльності бізнесменів».
«Поліцейський у селищі Марківка Луганської області вимагав 20
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тисяч гривень від місцевого підприємця за непроведення перевірок
фінансово-господарської діяльності. Майор поліції був затриманий
під час отримання всієї суми хабара».
«Прокуратура затримала інспектора одного з відділів поліції за
хабарництво. Поліцейський за 3 тисячі гривень пообіцяв підприємцю, що торгує кавою, не втручатися в його господарську діяльність».
«На Житомирщині капітан поліції вимагав та отримував щомісячну систематичну “винагороду” у розмірі 2 тисяч гривень від приватного підприємця за не створення перешкод у його діяльності з
перероблення деревини. У такий спосіб він двічі одержував від
бізнесмена кошти».
«У червні 2016 року викрито начальника одного із підрозділів
Березнівського відділення ГУ Національної поліції в Рівненській
області під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 1 тисячі
гривень. Вказані кошти майор поліції одержав від приватного
підприємця за не перешкоджання його господарській діяльності».
2.6. Захист за винагороду злочинних оборудок та нелегального
бізнесу.
Так зване «кришування» криміналу та злочинного бізнесу продовжує залишатися прибутковим, а отже поширеним варіантом
незаконного збагачення працівників правоохоронних органів. Співробітники поліції виявляють і протягом певного часу відслідковують факти скоєння правопорушень, умисно не вживаючи заходів
з їх припинення. У подальшому, коли ці порушення набувають
ознак системності, поліцейські вимагають у організаторів та учасників протиправних схем матеріальні блага за неприпинення їх
функціонування, а іноді й самі очолюють та забезпечують організаційну діяльність цих злочинних груп.
«У Харкові підполковник управління карного розшуку обклав
“даниною” працівників одного з газодобувних підприємств, яких
викрив на дрібних крадіжках палива з бурових установок. За
непритягнення їх до кримінальної відповідальності зловмисник
отримував 12 тисяч гривень у місяць. Співробітники СБУ задокументували чергову передачу грошей підполковнику поліції та затримали його у робочому кабінеті».
«Очільник одного з відділень Очаківської поліції прикривав
злочинні дії групи осіб, яка розкрадала дизпаливо на залізниці. За
своє “піклування” поліцейський регулярно отримував “подяку” у
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вигляді значної суми — до 50 тисяч гривень щомісяця. Під час
отримання 34-річним майором поліції чергової частини грошей,
затримали його та посередника, який приніс йому кошти».
«Начальника, заступника начальника та старшого оперуповноваженого одного з управлінь поліції Києва викрили на хабарництві.
“Перевертні в погонах” систематично отримували сотні тисяч гривень за “кришування” столичних веб-студій та будинків розпусти,
які діяли під вивіскою масажних салонів. Зокрема здирники вимагали в одного з нелегальних ділків 250 тисяч гривень за неперешкоджання його незаконній діяльності».
«У Київській області під час отримання чергової частини неправомірної вигоди був затриманий начальник територіального відділення поліції. Підполковник хотів отримати від наркоза-лежного
50 тисяч гривень за можливість безперешкодно зберігати і поширювати наркотичні засоби. У подальшому з'ясувалося, що поліцейський з метою власного збагачення систематично сприяв незаконному обігу наркотичних засобів на території Київської області».
«Оперуповноважений одного з відділень Національної поліції в
Запорізькій області обклав “даниною” місцевих крадіїв. Капітан
поліції, розслідуючи випадки крадіжок особистого майна громадян,
викривав злодіїв. Але замість притягнення їх до кримінальної
відповідальності, вимагав певний відсоток з отриманого крадіями
доходу. За умови сплати третини кримінального заробітку, він
дозволяв зловмисникам і надалі здійснювати крадіжки. Оперуповноваженого затримали під час отримання ним чергових 15 тисяч
гривень хабара. Крім цього, задокументовано ще декілька епізодів
вимагання поліцейським грошей від злочинців».
«На хабарництві викрито заступника начальника одного з
райвідділів управління Національної поліції в Херсонській області.
Встановлено, що поліцейський протягом кількох місяців збирав
“данину” з нелегальних торговців у курортному райцентрі. Залежно
від обсягів виручки, сума хабарів становила від 1 до 4 тисяч гривень
щомісяця. За попередньою інформацією, капітан поліції контролював 15-20 незаконних торговельних точок».
2.7. Одержання незаконної винагороди за розголошення
службової інформації.
Існування подібного виду корупційних правопорушень обумовлено як специфікою роботи поліції, так і створенням в МВС
розгалужених інформаційних баз даних, до яких має доступ значне
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коло співробітників поліції. Сфера формування, зберігання та обігу
службової інформації у правоохоронних органах завжди приваблювала корумпованих чиновників та злочинців, а тому легко
перетворювалася зі складової безпеки окремої особи, суспільства й
держави в інструмент корупції. У зв'язку з виконанням службових
обов'язків, поліцейський володіє не тільки інформацією про час,
методи та форми здійснення заходів з припинення злочинної
діяльності кримінальних структур, а й може ознайомлюватися з
установчими даними конкретної особи, конфіденційними та компрометуючими фактами
біографії, відомостями про роботу
суб'єктів підприємництва та інше. Слід зазначити, що часто
правоохоронець має можливість не тільки повідомляти стороннім
особам службову інформацію, а й у різний спосіб приховувати або
коригувати .
«Під підозрою в корупційному правопорушенні виявився перший заступник начальника райвідділу. Поліцейський був викритий
у розголошенні з корисливою метою інформації, яка стала йому
відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків — він заздалегідь попереджав організаторів точок грального бізнесу про майбутні перевірочні рейди».
«СБУ викрила протиправну діяльність оперативника карного
розшуку одного з райвідділів Національної поліції у Київській
області. Маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи
МВС, “перевертень” систематично продавав інформацію про наявність судимостей та дозволи на зброю громадян України. Поліцейського затримали на зупинці громадського транспорту, де він
отримував три тисячі гривень від чергового клієнта».
«Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос стверджує, що деякі співробітники бюро Інтерполу в Україні перешкоджали спрямуванню до головного офісу організації матеріалів для
оголошення осіб в міжнародний розшук. Військовий прокурор заявив: «У нас є свідчення, оперативні та документальні дані, що були
виплачені й сплачуються щомісячні неправомірні вигоди за недопущення оголошення або доведення процедури оголошення в
розшук до кінця».
2.8. Внутрішньовідомча корупція.
Однією з причин, що сприяють корупції у правоохоронних органах, є надзвичайна поширеність так званої «внутрішньовідомчої
корупції», яка полягає у створенні викривленої системи стосунків
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між начальниками та підлеглими, коли останні повинні
заохочувати керівництво за неупереджене чи прихильне ставлення
до себе. Існування такої моделі взаємин зумовлено особливістю
управлінсько-виконавчої конструкції поліції, яка є воєнізованим
формуванням, що передбачає безумовне виконання співробітниками розпоряджень старших начальників та жорстке покарання
за порушення виконавчої дисципліни. Керівник завжди має можливість суттєво впливати на кар'єрне зростання свого підлеглого,
покращувати чи погіршувати умови проходження ним служби,
регулювати розмір грошового забезпечення, надавати відпустки
тощо. Розуміючи таку залежність, поліцейський намагається
всіляко уникати конфліктних ситуацій з начальником, аж до готовності сплачувати йому певні кошти за просування по службі або
просто за невибагливість під час перевірок чи при оцінюванні
результатів своєї роботи.
«У Донецькій області викрито групу працівників Головного
управління поліції, які систематично вимагали гроші як від цивільних осіб, так і від своїх підлеглих. За лояльне ставлення до своєї
роботи і не притягнення до дисциплінарної відповідальності 30
співробітників були змушені давати хабарі своєму керівництву».
«У Чернівецькій області затримано підполковника поліції за вимагання хабара від свого підлеглого — слідчого. Керівник погрожував звільнити поліцейського зі служби за вчинення ним дисциплінарного проступку, якщо той не принесе обумовлену суму грошей —
500 доларів та 500 євро. Підполковника було затримано біля будинку
під час одержання ним неправомірної вигоди».
«Керівник Сумського експертного центру поліції отримав від
начальника Сумського відділу поліції неправомірну вигоду у вигляді планшету вартістю близько 12 тисяч гривень за прискорювання
висновків експертних досліджень у різних кримінальних провадженнях».
«При заміні керівництва після початку “реформи ДАІ” відбувся
перерозподіл фінансових потоків, а також заміна “наглядачів” за
ними на користь найближчого оточення міністра внутрішніх справ.
З співробітників сервісних центрів збирають по 300 доларів — це
близько 20-25 тисяч доларів за місяць».
Необхідність здійснення регулярних «грошових пожертвувань»
своєму керівнику не тільки руйнує законність у підрозділах поліції,
а й нещадно калічить мораль співробітників, прищеплюючи їм
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усвідомлення безкарності здирництва та можливості порушення
закону людиною у формі. Поліцейський, одержавши від правопорушника гроші за звільнення від кримінального переслідування,
передає частину незаконного прибутку своєму начальнику, який за
це не реагує на приховування злочину своїм підлеглим. У результаті
замість одного належним чином покараного правопорушника
суспільство отримує трьох непокараних злочинців – самого
правопорушника, а також поліцейського та його керівника, які
вчинили посадовий злочин. Крім цього, необхідність сплачувати
данину керівництву, спонукає поліцейського постійно вимагати
кошти від цивільних осіб у якості своєрідного відшкодування
спричинених такими «пожертвуваннями» витрат. З отриманим завдяки начальнику досвідом існування в МВС подвійних стандартів
моралі й поведінки, співробітник вдається до самозаспокійливого
«Керівництво бере, а я чим гірше?» і вже не вважає себе злочинцем,
розцінюючи корупцію, як не афішовану складову поліцейської
субкультури, а хабарі від населення — як компенсацію за низьку
зарплату.
3. Основні причини існування корупції в поліції
Корупція — давнє й достатньо вивчене явище, з яким, без перебільшення, стикається кожна країна світу. І в залежності від національних «антикорупційних традицій» та рівня толерантності суспільства, кожна країна намагається вирішити цю проблему у свій,
іноді кардинально різний спосіб — від застосування до корупціонерів смертної кари до певного роду легалізації та «очолювання»
деяких корупційних проявів. Загальновідомо й те, що жодна держава не змогла остаточно й безповоротно позбавитися від корупції,
хоча успіхи окремих урядів у досягненні в стислий термін
мінімізації впливу на економіку та суспільство дійсно вражають.
Серед багатьох причин, що обумовлюють масштабність та варіативність корупції у вітчизняних правоохоронних органах, можна
виокремити такі:
- економічні — низький рівень економічного розвитку України
призводить до недостатнього фінансування правоохоронних
органів і обмеження обсягу соціальних пільг та заробітних плат
поліцейських, що провокує останніх на пошук незаконних
джерел прибутку;
- соціальні — соціальне розшарування населення, розподілення
жителів країни на відверто бідних та неприховано заможних,
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які, маючи значні доходи, готові без зайвих сумлінь вдаватися до
підкупу суддів, політиків, поліцейських та іншого роду «інвестувань» в корупцію;
політичні — поширеність політичної корупції в Україні є загальновідомим фактом. Підкуп виборців, зрощування бізнесових й
політичних еліт, продаж або розподіл посад з урахуванням
політичної приналежності, лобіювання можновладцями власних інтересів на шкоду національним стали для нашої держави
звичайним явищем. За таких умов боротьба з корупцією в країні
унеможливлюється, оскільки перетворюється у боротьбу з
існуючою владою і ця теза у повній мірі стосується й українського правоохоронного відомства.
професійні — поряд з боротьбою із злочинністю та охороною
правопорядку поліція виконує доволі широкий спектр дозвільних функцій, що створює для поліцейських можливість зловживати своїми службовими повноваженнями задля власних потреб;
організаційно-управлінські — зумовлені прорахунками керівництва МВС, неефективною роботою служби внутрішньої
безпеки, неорганізованим належним чином добором та перевіркою персоналу, слабким відомчим контролем за діяльністю та
законністю доходів поліцейських, відмовою від активного
залучення громадськості до запровадження антикорупційних
заходів в поліції;
нормативно-правові — відсутність відомчих директивних документів МВС, які б конкретизували і у певній мірі пристосували
положення антикорупційного законодавства до специфічних
особливостей діяльності поліції;
ідейні — відсутність в МВС цілеспрямованої комплексної роботи
по системному зміненню моральних цінностей поліцейських та
формуванню в колективах нульового рівня терпимості не тільки
до хабарництва, а й до усякого порушення закону.

Корупція у правоохоронних органах, як і будь яка корупція, має
свій своєрідний фундамент, три відомі всім загальні першопричини:
користь, аморальність та безкарність, які перебувають між собою у
тісному взаємозв'язку. Впливаючи хоча б на один із зазначених чинників, можемо досягнути певного прогресу у зменшенні корупції в
цілому. Проте ситуація, в якій перебуває Україна, не тільки не дає
можливості зруйнувати цей фундамент у сукупності його складових, а й навіть кардинально вплинути на кожну з них окремо.
Користь. Мотивом корупційної поведінки поліцейських, як
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правило, є бажання покращити свій добробут. І за відсутності можливості досягнути бажаного матеріального рівня життя вони вдаються і будуть вдаватися до порушень закону. Усунення корисливого мотиву завжди відігравало головну роль у подоланні корупції,
але наразі, за умов глибокої та довготривалої економічної кризи в
країні, Уряд просто не в силах суттєво збільшити грошове забезпечення поліцейських. Підвищення у 2016 році заробітної плати
можливо дещо знизить корупційні прояви серед поліцей-ських
нижчої ланки, проте до остаточного вирішення проблеми не
призведе — з урахуванням інфляційних процесів розмір офіційно
отримуваних поліцейськими коштів явно замалий і не усуне
спокуси одержувати додатковий «корупційний бонус», тим більше у
професійному середовищі, де це вважається нормою.
Аморальність. Корупційні злочини часто скоюють достатньо
забезпечені співробітники поліції, для яких незаконний прибуток є
не засобом виживання, а способом створення надмірних статків. У
короткий термін досягнути перегляду давно сформованих хибних
моральних цінностей у поліції надзвичайно складно, передусім
через відверту аморальність влади та запроваджений нею і очевидний для кожного правоохоронця принцип нерівномірного
розподілу ресурсів й благ між членами суспільства. «Привілейована» корупція на високих щаблях табелю о рангах української
правоохоронної системи є не просто копіюванням моделі загальної
корупційної поведінки політичної і чиновницької верхівки України,
а й невід'ємним сегментом, адже часто збагачення правоохоронців
забезпечується саме невжиттям заходів до високопоставлених
корупціонерів. Тривалий час українська еліта демонструвала суспільству, що фінансового благополуччя можна досягнути завдяки
корупції і в результаті такого «тренінгу» значна частина персоналу
поліції бачить у корупції своєрідний соціальний ліфт, а не руйнівне
для країни явище.
Оновлена поліція отримала від колишньої міліції у спадок старий
«негласний кодекс поведінки» співробітника у власному колективі –
замовчування фактів корупції з боку начальника, готовність до
виконання будь-яких його наказів, пріоритет інтересів відомства
над правами громадян, професійна солідарність та лояльність
навіть до колег-правопорушників, зневага до обов'язку неухильно
дотримуватися законів. Внаслідок цього корупція, як і раніше, не
піддається загальному осуду і не сприймається правоохоронцями
як викривлення моралі чи ганебний для всього колективу проступок. Навпаки, корупційні злочини поліцейські часто вчиняють у
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складі групи або під керівництвом своїх начальників.
«У Дніпрі підполковник поліції через свого підлеглого вимагав у
чоловіка 7 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної
відповідальності в зв'язку зі скоєнням ДТП».
«У Слов'янську під час отримання хабара затримано заступника
начальника сектору карного розшуку та трьох його підлеглих.
Встановлено, що співробітники поліції примушували громадянина
розповсюджувати наркотичні засоби наркозалежним особам з
метою їх подальшого затримання та вимагання грошових коштів за
непритягнення до кримінальної відповідальності. Під час
затримання наркозалежних осіб, до них застосовувалися протизаконні заходи фізичного впливу, а також здійснювалося незаконне
позбавлення волі та права на пересування».
«Начальник підрозділу поліції Сумської області спільно зі
старшим оперуповноваженим вимагали у місцевого жителя, який
вкрав каналізаційні люки, 7 тисяч гривень. За це вони обіцяли йому
“закрити очі” на злочин. У СБУ організували прослуховування
розмов начальника зі своїм підлеглим. Оперативник про кожен факт
вимагання ним грошей доповідав своєму керівнику і слухав його
поради».
«50 тисяч гривень — у таку суму начальник слідчого підрозділу
Національної поліції у Тернопільській області оцінив бійку у дворі.
Вимагаючи у учасника інциденту гроші, досвідчений слідчий не
захотів вести переговори самостійно і направив чоловіка до оперативника. Опер озвучив “хулігану” визначену суму хабара, а потім
приїхав за нею на таксі. Обидва поліцейські були затримані на
подвір'ї райвідділу, куди оперативник привіз гроші для слідчого».
У 2016 році остаточного фіаско зазнала спроба очистити лави
поліції від корупції за допомогою атестування особового складу.
Загальна непідготовленість МВС до такого процесу, зокрема й
відсутність виваженої нормативно-правової бази, формальне
ставлення поліцейського відомства до належної організації роботи
атестаційних комісій, постійні спроби зменшити вплив громадськості на результати атестування — ці та інші фактори призвели до
того, що 92 % колишніх міліціонерів залишилися служити в поліції
на тих чи інших посадах. «Сьогоднішня атестація не відрізняється за
своїми фінальними показниками від бюрократично-кулуарних
атестацій міліціонерів протягом всіх років незалежності України.
Керівники поліції не реагували на критику та до кінця всього
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процесу атестації не визнали тих помилок, яких припустились. А
головне — своєчасно не внесли необхідні зміни в процедуру
проведення атестації, а отже, саботували », — до такого невтішного
висновку дійшли експерти групи «Поліція під контролем».
Безкарність. В Україні загальновідома теза «безкарність породжує беззаконня» потребує доповнення — «беззаконня породжує
безкарність». Аналіз результатів судових рішень вказує на зростаючий рівень лояльного ставлення суддів до корупціонерів — якщо у
2013 році до реального позбавлення волі було засуджено 19,6 %
співробітників ОВС від загальної кількості звинувачених в одержанні неправомірної вигоди, то у 2015 році — лише 5 %. За такої
статистики українські суди старої формації, які протягом 2016 року
самі піддавалися нищівній критиці з боку суспільства за здирництво та продажність, можна розглядати скоріше як органи
потурання, а не викоренення корупції в правоохоронній системі.
У 2016 році не виправдало очікувань і Національне антикорупційне бюро з його більш ніж скромними результатами у протидії
поліцейській корупції — станом на 01.08.2016 тільки 3 % активних
кримінальних проваджень, що розслідувалися НАБУ, стосувалися
начальницького складу правоохоронних органів. Як і раніше,
виявленням й документуванням корупційних злочинів в поліції
займалась переважно Служба Безпеки України, традиційно
орієнтована на поліцейських корупціонерів нижчої та середньої
ланки. У свою чергу Поліцейська служба внутрішньої безпеки в силу
багатьох причин, передусім через відсутність можливості самостійно відкривати кримінальне провадження та здійснювати
досудове розслідування, на стан корумпованості персоналу МВС
суттєвого впливу не мала. У певній мірі показовим є й те, що
співробітники цього відомчого антикорупційного органу самі опинялися у центрі корупційних скандалів.
«СБУ затримала на хабарі майора Управління внутрішньої безпеки в Сумській області. Старший оперуповноважений в особливо
важливих справах щомісячно одержував гроші з сумчанина за
неперешкоджання у діяльності, пов'язаній з обміном валюти. Здирника затримали на території центрального ринку Сум під час
чергового отримання частини хабара у розмірі 5 тисяч гривень».
«Одного з керівників Управління внутрішньої безпеки поліції у
Чернівецькій області затримали на хабарі. Полковник поліції за
посередництва свого заступника та адвоката вимагав 11 тисяч доларів за перекваліфікацію кримінального провадження з одержання
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хабара на зловживання впливом. 5 тисяч доларів планувалося
передати до прокуратури, а решту хабарники мали розподілити між
собою».
«За систематичне вимагання хабарів і тиск на поліцейських, був
затриманий начальник одного з відділів Управління внутрішньої
безпеки поліції у Запорізькій області. Задля отримання незаконної
винагороди, 40-річний підполковник чинив тиск на поліцейських з
метою примусити їх відмовитися від проведення перевірки діяльності підприємства».
Корумпованість судів та прокуратури нівелювали будь-які
сплески активності у боротьбі з корупцією в поліції. Прокурори,
працівники СБУ та суду нерідко самі долучалися до традиційних для
поліції схем здирництва, утворюючи спільно з поліцейськими
своєрідні міжвідомчі правоохоронні корупційні групи.
«У Миколаєві слідчий, діючи за попередньою змовою з працівником суду, який виступив у ролі посередника, вимагав та отримав
від громадянина неправомірну вигоду в сумі 25 тисяч гривень за
повернення власнику належного йому транспортного засобу, який
використовувався на підставі підроблених документів».
«СБУ спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі
двох бійців спецпідрозділу Національної поліції в Одеській області.
Спецпризначенці, які за своїм службовим становищем мають
підтримувати порядок у судах, за гроші сприяли прийняттю
необхідних рішень суддями одного з районних судів Одеси.
Зокрема, свою допомогу щодо позитивного рішення суду в
цивільному позові вони оцінили у 2 тисячі доларів».
«Підполковник СБУ і майор поліції вимагали гроші від посадовця,
який організував контрабандний канал переправлення з України
підакцизних товарів. “Прикриття” нелегального бізнесу офіцери
оцінили у 22 тисячі гривень щомісяця. Затримали вимагачів в обласному центрі під час отримання грошей».
«На Донеччині до СБУ звернувся місцевий мешканець з інформацією про те, що співробітники правоохоронних органів
вимагають у нього хабар в сумі 2 тисячі 500 доларів. У подальшому
на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 тисяча доларів
викрито прокурора Артемівської місцевої прокуратури та старшого
слідчого Бахмутського відділу поліції в Донецькій області».
«Одеські люстратори представили докази причетності підполковника поліції зі столичного Департаменту захисту економіки до
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“розвалювання” справ по суддях-хабарниках — правоохоронець
умисно не доводив “корупційне” розслідування до суду. Всього
підполковник подібним чином “сприяв” рішенню приблизно у 10
справах».
У значній мірі відчуття безкарності виховується у співробітників
поліції через загальнонаціональне ставлення суспільства до
корупції. Хабарництво з боку чиновників українцями засуджується,
але водночас громадяни демонструють вражаючу байдужість до
активного сприяння припиненню корупції в державі. За даними
соціологічного дослідження Центра Разумкова, майже половина
респондентів висловила пасивну позицію у боротьбі з корупцією – у
разі виявлення фактів корупції 14,4 % не знають як будуть діяти, а 35
% опитаних повідомили, що взагалі не повідомлятимуть про випадки корупції відповідні органи чи посадових осіб.
4. Висновки та рекомендації
У 2016 році в Україні був відсутній весь комплекс передумов,
необхідних для мінімізації рівня корупції в поліції. Влада так і не
змогла стримати тривалий економічний спад, політичну і фінансову
кризу в країні та виконати свої обіцянки щодо подолання бідності
населення, підвищення соціальних стандартів, згортання військових дій, усунення олігархії, припинення тиску політиків на
правосуддя та правоохоронні органи, запровадження пріоритету
національних цінностей над інтересами політичних та бізнескланів.
Примусова зміна політичної еліти в країні у 2014 році не призвела
до сповідування можновладцями безкомпромісної антикорупційної
ідеології. Нова правляча верхівка України, як і попередня, постійно
намагалася поєднати боротьбу з корупцією із збереженням власних
інтересів, що призвело до звуження діапазону антикорупційних
заходів. Об'єктами діяльності антикорупційних структур у 2016 році
були переважно чиновники нижчої та середньої ланки. У результаті,
за висновком авторитетної міжнародної організації Transparency
International, Україна визнана не тільки самою корумпованою
країною Європи та Центральної Азії, а й найменш активною у
подоланні проблем корупції. І такий стан справ є цілком природнім,
адже корумпована влада за визначенням може існувати лише у
корумпованій країні і у винищені корупції просто не зацікавлена.
Слід констатувати, що більшість антикорупційних ініціатив впроваджувалися Урядом лише після активного тиску громадськості та
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ультимативних вимог міжнародних фінансових донорів.
Корупція в Україні стала настільки розгалуженим, багаторівневим та різнобічним явищем, що
подолання в окремо взятій
державній структурі, якою є Національна поліція, неможливе в
принципі, навіть при створенні для цього найсприятливіших умов.
Провал антикорупційної реформи в поліції підтвердила й колишня
голова цього відомства Хатія Деканоідзе, яка, подавши у відставку,
відверто заявила: «Я буду чесною і скажу, що нам не вдалося викоренити корупцію в наших органах. Очищення від корупції та
зловживань владою самого великого правоохоронного органу
країни потребує жорсткої політичної волі. Збереглася традиція втручання в роботу поліції політиків. Не повинні призначення у
правоохоронні органи узгоджуватися з політиками, не мають політики намагатися використовувати поліцію для захисту своїх
інтересів».
Обіцянка винищити корупцію у правоохоронній системі завдяки
кардинальному оновленню законодавства виявилася черговою
утопією, що було цілком передбачуваним. Найдосконаліші і
наджорсткі закони самі по собі не можуть бути панацеєю від
корупції в державних органах, оскільки дієвість правових норм
напряму залежить від правозастосовної практики й позиції
новостворених антикорупційних структур, які у 2016 році у
питаннях припинення корупції в МВС працювали мляво й неефективно. Діяльність НАБУ та антикорупційної прокуратури скоріше
створювали у громадян певний психологічний комфорт, ніж
захищали їх від поліцейської корупції на практиці.
Три роки безуспішних намагань викоренити корупцію у поліції
наочно свідчать, що будь-які антикорупційні програми, прогресивні
технології та фінансові вливання не вирішать проблему, якщо
корупція зберігається в Уряді, парламенті, Адміністрації Президента. Саме цей фактор позбавив МВС будь-яких шансів знизити
рівень поліцейської корупції, для ліквідації якої в Україні, передусім,
необхідно усунути живильне середовище, у якому вона існує —
корумповану владу.
Підсумовуючи, можемо стверджувати, що наразі українська
поліція продовжує залишатися одним з сегментів вкрай корумпованого, політизованого та інерційного у ставленні до реформ
державного апарату і повинна розглядатися не тільки як суб'єкт, а й
як об'єкт реалізації антикорупційних заходів.
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Незважаючи на те, що головну відповідальність за провал
антикорупційної реформи як в поліції, так і в країні в цілому
покладено на Президента, Уряд та парламент, навіть за самих
несприятливих умов МВС мало можливість знизити рівень корумпованості персоналу, передусім серед працівників молодшого та
середнього начальницького складу. Проте керівництво відомства
допустило фатальну помилку, не почавши загальне реформування
поліції зі стрімких та рішучих заходів — з очищення
лав від
корупціонерів, і звело розроблену за участю громадськості багатоскладову концепцію реформування МВС лише до запровадження
окремих структурних та організаційних змін. Відкладені у часі
заходи з наступальної протидії корупції дозволили старій
правоохоронній системі в черговий раз адаптуватися, формалізувати процес реформування та направити його у русло звичної
ідеології та традицій, вичавивши з себе найбільш активних
реформаторів. У певній мірі є знаковими слова екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоідзе, сказані нею одразу після
відставки: «Першими серед тих, хто “святкує” моє звільнення є люди
“системи”, які вважають, що поліція працює на них і впевнені, що
поліція не може мати людське обличчя».
Останнім часом владою пропагується теза про очікуване ближчим часом посилення протидії корупції завдяки створенню
чергових антикорупційних органів – спеціальних судів та Державного бюро розслідувань. Однак підстав (навіть для стриманих
оптимістичних прогнозів) щодо суттєвих змін на краще поки немає.
Практика минулих років показала, що новоутворення та комплектування персоналом правоохоронних структур в Україні – процес
складний, довготривалий і з непередбачуваним результатом.
Втім, МВС може і має вдатися до реалізації власних антикорупційних програм та заходів, які можливо запровадити у реаліях сьогодення. Зокрема:
1. Забезпечити ефективне функціонування механізмів внутрішньовідомчого контролю за дотриманням законності в поліції. З цією
метою кардинально переглянути пріоритети та методи роботи
Служби внутрішньої безпеки, яка повинна сповідувати концепцію
«раннього антикорупційного втручання» з виявлення серед
персоналу поліцейських, схильних до корупційних вчинків.
Діяльність служби внутрішньої безпеки слід зосередити на
проведенні заходів із превенції корупції шляхом проведення
провокаційних перевірок співробітників на непідкупність і
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доброчесність, для чого керівництву Міністерства внутрішніх справ
необхідно підготувати та надати Уряду пропозиції з нормативноправового врегулювання порядку реалізації в системі МВС
відповідних положень Закону України «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014-2017 роки». Міністерству внутрішніх справ доцільно виступити
ініціатором розширення повноважень Служби внутрішньої безпеки
в частині надання їй можливості отримувати інформацію про
використання поліцейськими телекомунікаційних послуг, відстежувати баланс їх платіжних карток та наявність кредитної
заборгованості.
2. Ввести до Закону України «Про Національну поліцію» норму,
відповідно до якої кожен поліцейський зобов'язаний доповідати про
відомі йому факти корупції в колективі своєму керівнику та
офіційно повідомляти про них орган досудового слідства, уповноважений розслідувати злочини, вчинені поліцейськими.
3. Відповідним нормативним документом створити при кожному
обласному управлінні національної поліції постійно діючі незалежні комісії для вивчення обґрунтованості звинувачень поліцейських у корупції, а також для проведення моніторингу рівня
матеріального добробуту співробітників поліції та членів їх родин.
До участі в роботі таких комісій залучити представників громадськості та мас-медіа.
4. Змінити політику ставлення до розгляду скарг громадян на
корупційні вчинки поліцейських. З цією метою оновити «Інструкцію
про порядок проведення службових розслідувань в органах
внутрішніх справ України», урівнявши в правах при проведенні
розслідування поліцейського і громадянина, який оскаржує його дії.
Зокрема надати останньому право самостійно збирати та долучати
до матеріалів розслідування докази вини поліцейського, користуватися допомогою фахівців в області права, використовувати
висновки незалежних експертиз та досліджень, залучати до участі у
розслідуванні правозахисників та представників мас-медіа.
5. Передбачити нормативним актом, що у разі висунення
поліцейському звинувачення у корупції, службове розслідування
стосовно нього поєднується з обов'язковою перевіркою службової
діяльності підрозділу, де він проходить службу.
6. З виховною метою запровадити практику присутності особового складу підрозділів поліції на відкритих судових процесах
над їх колегами-хабарниками.
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