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Вступ 
Однією з основних ознак демократії є участь громадян в управлінні 

державними справами. Така участь може виявлятися в різних формах, наприклад: у 
висуванні своєї кандидатури на виборах, у голосуванні, поінформованості про 
політичне життя країни, обговоренні проблем, що хвилюють суспільство, 
відвідуванні зборів і мітингів, роботі в громадських організаціях, сплаті податків і 
навіть у вираженні протесту. Саме участь громадян в управлінні сприяє зміцненню 
демократичного суспільства, демократизації влади. У демократичній державі обрані 
особи та призначені чиновники відповідальні за свої дії перед народом. Люди 
знають, що відбувається в державі, влада працює відкрито. 

У демократичній державі існує реальний розподіл і достатня незалежність 
гілок влади – виконавчої, представницької та судової. Вони в рамках системи 
заборон і противаг здійснюють взаємний контроль. У демократичному суспільстві 
головним контролером виступає сам народ, який в ідеалі у процесі виборів або в 
інших формах громадської участі оцінює якість роботи тих чи тих виборних 
політиків. Разом з тим, такий тип політичної системи характерний поки що лише 
для деяких країн, передусім для так званих західних демократій. Водночас для 
багатьох країн пострадянського простору і до сьогодні характерний інший тип 
політичного режиму, згідно з яким джерелом легітимності влади є зовсім не "воля 
народу", а відносини "монарх – підданий". У таких умовах виникає гостра потреба у 
запровадженні зовнішнього контролю за діями влади. 

Найвідомішою структурою, що виконує функції зовнішнього контролю 
(нагляду) в Україні є органи прокуратури. Проте головною проблемою діяльності 
прокуратури як органу ефективного контролю, є її жорстка вертикальна структура. 
Ця вертикаль у поєднанні з радянською традицією вибірковості дії цієї структури 
(відповідно до волі вищого керівництва), часто призводить до того, що прокуратура 
швидше обслуговує інтереси окремих осіб з керівництва країни, аніж стоїть на варті 
закону і прав людини.  

У такій ситуації об'єктивно зростає роль громадського контролю. Адже 
громадський контроль (громадський моніторинг, громадська експертиза) 
реалізується передусім за ініціативою самих громадських організацій, їх силами, у 
разі потреби із залученням фахівців та експертів і, як правило, без використання 
державних ресурсів. Громадська експертиза є не лише констатацією існуючих 
проблем в роботі органів влади, а запланованим, систематизованим, експертним та 
об’єктивним дослідженням обраної сфери діяльності, яке проводиться за прийнятою 
схемою з метою досягнення конкретних змін.  

Будь-яка громадська експертиза (моніторинг) має на меті змінити ситуацію на 
краще, тому її результати завжди доносять до населення і тих осіб, котрі можуть 
якимось чином вплинути на вирішення окресленої громадською експертизою 
проблеми. По суті, громадський моніторинг (експертиза) – це плановий збір даних 
про конкретну проблему, діяльність, а також опрацювання, аналіз і доведення 
підсумків аналізу та рекомендацій до всіх зацікавлених осіб.  

Громадська експертиза є способом підвищення прозорості дій влади; 
забезпеченням участі громадян в управлінні та розв’язку проблем, що зачіпають їхні 
інтереси; забезпеченням можливості громадян контролювати дії та рішення влади; 
активною участю громадян в ухваленні рішень з питань соціального та 
економічного розвитку на противагу пасивному споживанню їхніх результатів.  
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Окрім того, громадський контроль фактично виступає додатковим експертним 
ресурсом для демократичної влади, яка хоче отримати зовнішню оцінку своєї 
діяльності. Саме за допомогою громадської експертизи міністр зможе отримати дані 
та оцінки, які ніколи йому не підготує апарат міністерства.  

В Україні вже сформований цілий ряд інститутів громадянського суспільства, 
здатних проводити якісну оцінку дій органів влади. В державі є безліч позитивних 
прикладів проведення громадської експертизи окремих дій місцевих органів влади з 
наступним успішним втіленням результатів такої експертизи. На кінець 2011 року 
інститутами громадянського суспільства було ініційовано понад 50 громадських 
експертиз. Зокрема, експертизою було охоплено діяльність міністерств (Мінюст, 
МВС, ДПтСУ, Мінтранс, Мінсоцполітики, Мінохорониздоров’я), обласних 
державних адміністрацій (Львівська, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, 
Луганська, Кіровоградська та інші), а також понад 80 райдержадміністрацій різних 
областей. Ціна піднятих громадськістю питань та запропонованих нею шляхів 
вирішення найболючіших суспільних проблем становила понад 400 мільйонів 
гривень - коштів, фактично, зекономлених для уряду України. 

Результати цих експертиз, а також реакція на них органів влади доступна на 
урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада» в рубриці «Електронний реєстр 
громадських експертиз», http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/exam/search 

Окрім того, для посилення спроможності інститутів громадянського 
суспільства ефективно проводити громадську експертизу Творче об'єднання 
«ТОРО» разом із партнерами розробило спеціалізований портал "Електронний 
робочий стіл громадського експерта" (www.civicexpert.in.ua). На ньому доступні 
актуальні методичні рекомендації щодо планування та проведення громадської 
експертизи; надаються консультації знаних в Україні громадських експертів та 
розміщено приклади документів, які подають вже готові рішення з окремих аспектів 
здійснення громадської експертизи. Все це дозволяє кожному користувачеві ресурсу 
почуватися впевнено у вирії українського законодавства чи методів збору та аналізу 
даних.  

Запропонований посібник покликаний допомогти громадським активістам у 
належному плануванні та проведенні власних громадських експертиз у сфері 
діяльності правоохоронних органів України.  

Бажаємо успіху та натхнення у здійсненні ваших громадських експертиз та 
чекаємо їх результатів. 
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1. Громадська експертиза діяльності правоохоронних органів - крок за 
кроком 

 
1.1. Сутність громадської експертизи діяльності правоохоронних органів 
Процедура громадської експертизи регулюється постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976, якою було ухвалено «Порядок 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». 
(текст постанови наведено у відповідному розділі). 

Громадська експертиза – це оцінка інститутами громадянського суспільства 
(ІГС) ефективності діяльності органів виконавчої влади з прийняття та виконання 
державно-управлінських рішень у певній сфері та підготовка ІГС на цій основі 
пропозицій стосовно розв’язання суспільно значущих проблем, які існують. 
Громадська експертиза є інструментом розв’язання суспільно значущої проблеми, 
яка знаходиться у компетенції того чи іншого органу влади і яку береться 
вирішувати разом із владою ІГС. 

Але завдання громадської експертизи не зводиться лише до виявлення 
розходжень між заданим і фактичним. Головна мета громадської експертизи – 
усунення та попередження причин, які породжують цю невідповідність, 
забезпечення додержання органами влади відповідних норм і вимог.  

Ініціаторами громадської експертизи можуть бути інститути громадянського 
суспільства, до яких належать не тільки громадські організації, а й професійні і 
творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи 
самоорганізації населення, недержавні ЗМІ та інші непідприємницькі товариства і 
установи, легалізовані відповідно до законодавства. 

Об’єктами громадської експертизи є органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування. 

Предметом громадської експертизи може бути діяльність вказаних органів у 
підвідомчій їм сфері щодо захисту прав і реалізації свобод громадян, задоволення їх 
потреб та інтересів. Що може дати громадська експертиза органам влади і 
громадянам видно з даних таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Переваги від громадської експертизи для різних цільових груп 

Громадяни (ІГС) Влада 
Стають учасниками вироблення 
державної політики в різних сферах та 
громадськими контролерами за її 
реалізацією 

Безкоштовно отримують зовнішній 
аудит своєї діяльності 

Проводять оцінку ефективності 
діяльності певного органу виконавчої 
влади або якоїсь посадової особи, 
оцінити ефективність виконання певної 
державної програми, законність 
витрачання бюджетних коштів, оцінити 
якість надання адміністративних послуг 
на виконання законодавства тощо. 

Органи влади отримують додатковий 
консультативний ресурс, волонтерів в 
особі ІГС, а також цінні рекомендації 
щодо очікувань соціальних груп, 
пріоритетів політики, бажаних заходів 
для її реалізації тощо. Все це має 
призвести до покращення управлінських 
рішень, ефективного використання 
державних ресурсів та громадської 
підтримки урядової політики. 
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Громадська експертиза в жодному випадку не повинна використовуватися з 
недоброчесною метою, як то для політичного тиску, зведення рахунків, 
навмисного погіршення репутації тощо. Доброчесні та професійні ІГС не можуть 
собі дозволяти подібного використання громадської експертизи та не повинні 
дозволяти цього робити іншим ІГС, які можуть бути створені політиками для 
політичних переслідувань опонентів. 
 

Щодо кого можна застосовувати громадську експертизу?  
Відповідно до Постанови КМУ №976 можна проводити громадську 

експертизу діяльності органів виконавчої влади. Проте не усі правоохоронні органи 
мають статус органів виконавчої влади. Такими, наприклад, не є органи 
прокуратури  та органи Служби безпеки. Решта правоохоронних органів, визначені 
ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 
органів», цілком підпадають під визначення органів виконавчої влади: 
- органи внутрішніх справ; 
- органи військової служби правопорядку у Збройних Силах України; 
- митні органи; 
- органи охорони державного кордону; 
- органи державної податкової служби; 
- органи та установи виконання покарань; 
- органи державної контрольно-ревізійної служби; 
- органи рибоохорони; 
- органи державної лісової охорони. 

Таким чином, громадській експертизі може бути піддана діяльність: 
1. МВС України. 
2. Міністерства оборони України. 
3. Державної митної служби України. 
4. Адміністрації Державної прикордонної служби України. 
5. Державної податкової служби України. 
6. Державної пенітенціарної служби України. 
7. Державної фінансової інспекції України. 
8. Державного агентства рибного господарства України. 
9. Державного агентства лісових ресурсів України. 
10. Усіх структурних та територіальних підрозділів вищезгаданих органів 

виконавчої влади та їх посадових осіб. 
Загальний алгоритм проведення громадської експертизи є таким: 

• Визначити мету громадської експертизи. 
• Визначити предмет громадської експертизи. 
• Визначити методи громадської експертизи.  
• Визначити джерела інформації і спосіб їх отримання. 
• Визначити експертну групу. 
• Сформувати і надіслати запит на проведення громадської експертизи. 
• Отримати інформацію від органу влади і іншого сприяння. 
• Здійснити моніторинг, оцінку і аналіз отриманих даних. 
• Підготувати експертний висновок та направити його на розгляд органу 

виконавчої влади. 
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• Оприлюднити висновок громадської експертизи. 
• Взяти участь в засіданні колегії органу влади під час розгляду експертизи, або 

особистий прийом у керівника органу.  
• Отримати офіційне рішення органу влади про врахування/не врахування 

висновків громадської експертизи. 
• Оскаржити дії або бездіяльність органу виконавчої влади в разі потреби. 

Із запропонованого алгоритму випливає, що під час проведення громадської 
експертизи вкрай важливо вірно визначити фахівців, які потрібні для її якісного 
проведення. Предметом громадської експертизи може бути перевірка виконання 
плану щодо обладнання пандусами будівель підрозділів правоохоронних органів. 
Для того, щоб перевірити наявність пандусів та оцінити можливість їх практичного 
використання, не потрібні спеціальні знання. Однак, якщо ви вирішили оцінити 
ефективність виконання і доцільність заходів Концепції Державної програми 
профілактики правопорушень, вам обов’язково доведеться запросити до роботи в 
експертній групі, зокрема, професійних юристів та кримінологів з відповідною 
кваліфікацією. 

Громадську експертизу може здійснювати як одна особа, так і експертна 
група. Бажано вказати в офіційному запиті на проведення експертизи імена і 
кваліфікацію всіх експертів, що будуть здійснювати експертизу. Також доцільно в 
експертних пропозиціях за результатами експертизи вказати імена експертів, що 
здійснювали експертизу. 

Під час визначення складу експертної групи не забувайте про можливий 
конфлікт інтересів цих осіб. Перевірте, щоб визначені експерти не були залежними 
від правоохоронного органу, що підлягає експертизі, або його посадових осіб, щоб 
експерти не мали зобов’язань перед об’єктом експертизи або фінансового інтересу, 
родинних зв’язків, тощо. 

 
1.2. Формулювання мети та предмету громадської експертизи  
Перед початком громадської експертизи необхідно визначитися, з якою метою 

вона проводиться, тобто яку ціль планується досягти у разі успішного проведення 
експертизи. Метою громадської експертизи, наприклад, є покращення державної 
політики в сфері правоохоронної діяльності, або стану дотримання прав людини під 
час реалізації різних напрямків правоохоронної діяльності. 

Тобто громадська експертиза - це не самоціль, а лише інструмент впливу на 
органи виконавчої влади з метою покращення державної політики. 

Мета громадської експертизи вкаже нам і на предмет експертизи, тобто на те, 
що власне ми плануємо оцінювати і аналізувати. Наприклад якщо наша мета 
підвищити рівень інформаційної відкритості Державної податкової служби України, 
то предметом громадської експертизи може бути оцінка стану інформаційної 
наповненості сайту ДПА, або, говорячи бюрократичною мовою, оцінка стану 
виконання ДПА України вимог постанови Кабінету Міністрів України №3 «Про 
порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади» від 4 січня 2002 року. Хоча можна сформулювати предмет 
громадської експертизи більш широко, наприклад: оцінка стану виконання органами 
Державної податкової служби України вимог інформаційного законодавства 
України. Це означає що ми плануємо також перевірити стан виконання вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо надання відповідей на 
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інформаційні запити, інформування про свою діяльність та виконання інших 
нормативних актів у відповідній сфері. 

Пункт 2 Постанови №976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» визначає, що 
предметом громадської експертизи може бути оцінка діяльності органів виконавчої 
влади: «Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (далі - 
громадська експертиза) є складовою механізму демократичного управління 
державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства 
оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності ухвалення і виконання 
такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно 
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.» 

Предметом громадської експертизи діяльності правоохоронних органів можуть 
бути: 

 проекти актів правоохоронних органів та їх посадових осіб з питань, що 
стосуються дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і 
громадянина; 

 стан виконання відповідним правоохоронним органом та їх посадовими 
особами законодавства України; 

 стан виконання правоохоронними органами та їх посадовими особами 
державних та місцевих програм, що фінансуються за рахунок бюджетних 
коштів; 

 діяльність посадових осіб правоохоронних органів щодо якості виконання 
ними своїх посадових обов’язків;  

 інша діяльність правоохоронних органів та їх посадових осіб, пов’язана із 
виконанням покладених на них функцій. 

Окремо варто наголосити, що Постанова дає можливість проводити експертизу 
виконання посадовою особою своїх функціональних обов’язків, а також вимог 
Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства. Адже 
діяльність будь-якого правоохоронного органу є сукупністю діяльності посадових 
осіб цього органу влади. 

 
1.3. Визначення методів громадської експертизи 
Предмет і завдання громадської експертизи мають вам підказати, яким (-и) 

методом (-ами) найкраще здійснити це дослідження. Сьогодні існує багато методів 
оцінки роботи правоохоронних органів. Деякі з них використовуються для оцінки 
впливу державної політики з профілактики правопорушень на рівень громадської 
безпеки; деякі допомагають оцінити якість правоохоронних послуг; інші ж 
знадобляться для оцінки ефективності заходів, здійснених на виконання державних 
програм. Цілком зрозуміло, що залежно від сфери проведення громадської 
експертизи та її предмету ці методи будуть різними. Проте майже завжди будуть 
використовуватися такі універсальні методи, як аналіз документів, спостереження, 
контент-аналіз матеріалів у засобах масової інформації, соціологічне вивчення 
думки громадян щодо діяльності правоохоронного органу та його посадових осіб. 

Далі ми представимо основні з цих методів. Для зручності ми подаємо методи у 
вигляді таблиці 2, яка передбачає як короткий опис методу, так і поради по його 
використанню. 
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Таблиця 2. Методи проведення аналізу діяльності органів виконавчої влади та 
можливість їх використання при проведенні громадської експертизи 

Назва 
методу Суть методу 

Можливості використання 
методу при проведенні 
громадської експертизи 

Аналіз 
документ
ів 

Важливим джерелом даних про 
проблему, що вас цікавить, є 
документальний матеріал, який 
обов'язково збирається під час 
громадської експертизи - закони, 
нормативно-регулятивні акти, пропозиції 
для отримання фінансування, контракти, 
кореспонденція, протоколи зустрічей, 
звіти, брошури для громадськості та інші 
документи, пов'язані із діяльністю 
правоохоронного органу влади. Основна  
вада документів полягає у тому, що їх 
було написано не для дослідження, а з 
іншою метою. Наприклад, протоколи 
засідання пишуть для того, щоб 
зареєструвати схвалені рішення, а не щоб 
виявити розходження або незгоди між 
учасниками засідання; у них також не 
завжди згадуються ті питання порядку 
денного, щодо яких не було досягнуто 
згоди. Як відомо історикам, сучасні 
документи слід читати згідно з їх 
первісною метою і пам'ятаючи про те, 
кому вони призначалися. 

Метод є основним при 
проведенні 99% 
громадських експертиз. 
Громадському експерту 
доцільно ознайомитися з 
такими типовими 
документами 
правоохоронних органів, як: 
положення / закон про орган 
влади, посадові інструкції 
працівників, план діяльності 
на рік; звіт та статистичні 
показники діяльності за 
минулий рік; державні 
цільові програми, що 
реалізовує орган та звіти про  
хід їх виконання; штатний 
розклад; тощо. Більшість 
цієї інформації можна 
знайти на офіційному сайті 
відповідного 
правоохоронного органу, в 
базі законодавства, 
отримати за інформаційним  
запитом або в інший спосіб. 

Формалі-
зовані 
інтерв'ю 

Вам треба почути офіційний коментар 
посадовця на питання, що ви 
досліджуєте. А чекати відповіді на 
інформаційних запит доволі довго. Ви 
завжди можете скористатися 
формалізованим інтерв’ю з цим 
посадовцем. Це означає, що ви 
визначаєте перелік питань (тем), які ви 
хочете дослідити, та просите респондента 
скласти розповідь на згадані теми так, як 
той це собі уявляє. Деякі з ваших питань 
передбачатимуть коротку відповідь (стаж 
служби, посада, тощо), інші будуть 
ставитися у закритому вигляді з 
наданням можливих варіантів відповіді. 
Головне, аби питання були ретельно 
підготовані наперед, щоб респондент міг 

Метод корисний при 
експрес-опитуванні 
посадовців, коли Вам треба 
швидко дізнатися  позицію 
органу виконавчої влади з 
того чи іншого питання. Він 
чимось нагадує такий 
журналістський прийом, як 
«офіційний коментар» 
оскільки так і готується. 
Метод доцільно 
використовувати при 
експертизі швидкоплинних 
подій, таких, наприклад, як 
разова акція протесту чи 
надзвичайна подія за участю 
правоохоронців. 
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Назва 
методу Суть методу 

Можливості використання 
методу при проведенні 
громадської експертизи 

швидко на них відповісти. До речі, свої 
питання ви можете поставити й 
телефоном. 

Глибинне 
(нефор-
мальне) 
інтерв'ю 

Вам необхідно зорієнтуватися в ситуації і 
правильно спрямувати власну діяльність 
по проведенню експертизи. Не все можна 
знайти в офіційних документах. Не на усі 
запитання вам можуть надати письмову 
відповідь. У такому випадку вам 
доцільно використовувати глибинні 
інтерв’ю. Їх мета - одержати розповідь 
респондента (особи, яку ви опитуєте), яка 
б спиралася на його власний досвід. Для 
цього ви просто ставите низку 
«відкритих» запитань, поки не 
вважатиме, що з'ясували все, що вам 
потрібно було знати. 
Важливо! Бажано робити нотатки під час 
інтерв’ю, записуючи основні моменти 
розмови і використовуючи слова 
респондента там, де це можливо. 

Метод особливо корисний 
при експертуванні 
незручних для влади тем 
(наприклад, боротьба із 
корупцією, протидія торгівлі 
людьми, наркоторгівлі), 
коли Вам, як правило, не 
можуть чи не хочуть 
відкрито надати 
інформацію. В такому разі 
доцільно проводити 
інтерв’ю з експертами в 
обраній вами темі. 

Спостере
-ження 
через 
участь 

Іноді буває, що достовірну інформацію 
про діяльність правоохоронного органу 
Ви можете отримати тільки 
попрацювавши в ньому (наприклад, про 
усі аспекти діяльності оперативних 
служб часто знають лише 
оперуповноважені). У такому випадку 
доцільно мати в ньому знайомих 
фахівців, які можуть виконувати роль 
експертів-спостерігачів. У всякому разі, 
важливо, аби ці люди не лише займалися 
своєї професійною діяльністю, але й 
досліджували її. При використанні цього 
методу важливо уникати конфлікту 
інтересів, що часто виникає через 
необхідність опиратися на інформацію, 
що має службовий характер. 

Метод особливо корисний, 
якщо хтось з експертів  
професійно працює у 
правоохоронній сфері,  
наприклад є працівником 
ОВС України чи державним 
службовцем в митній 
службі. Підкреслимо, що 
експертні дії не мають йти в 
розріз професійній етиці. 

Спостере
-ження 
без 
прямої 
участі 

Ви не завжди можете надовго влитися в 
досліджуваний підрозділ 
правоохоронного органу або просто не 
маєте у ньому своїх симпатиків. 
Натомість ви можете використати 
спостереження без прямої участі. 

За таким методом 
досліджується організація 
роботи органу, наприклад 
організація прийому 
громадян. Ви, як відвідувач, 
одразу можете оцінити 



12 

Назва 
методу Суть методу 

Можливості використання 
методу при проведенні 
громадської експертизи 

Підтримуючи робочий зв'язок з 
підрозділом органу влади протягом 
тривалого часу, Ви поступово стаєте 
звичними для його працівників. 
Працівники підрозділу забувають про те, 
що Вашою метою є експертиза і 
розповідають про свої справи, не 
звертаючи на Вас особливої уваги. Або ж 
Ви просто приходите до установи і 
фіксуєте у заздалегідь розробленому 
бланку все, що побачили.  

наявність стільців у 
громадській приймальні, 
зразків бланків для 
заповнювання, наявність та 
доступність туалетів тощо. 
Іноді подібний метод 
використовується під час 
різноманітних стажувань в 
органах влади. 

Письмов
е 
анкетува
ння 

Ви не хочете тиснути на посадовців, але 
хочете, щоб вони відповіли на запитання, 
що вас цікавлять. Дайте їм письмову 
анкету - нехай вони почитають, 
обміркують свої відповіді, за 
необхідності знайдуть потрібну 
інформацію, проштудіюють документи і 
нададуть вам свою обґрунтовану 
відповідь. Використовуючи цей метод, ви 
дозволяєте посадовцям самим планувати 
свій час та відповіді, а ви, натомість, 
економити власні гроші на інтерв’ю. 
Проте не забувайте, що далеко не усі 
повертають заповнені анкети. А тому Ви 
маєте докласти максимум зусиль при 
формулюванні запитань і розробці 
способів заохочення участі. Один з таких 
способів – зробити перелік запитань 
відносно коротким, аби заповнення 
анкети не забирало багато часу. 

Метод особливо корисний, 
коли треба максимально 
швидко з’ясувати думку 
великої кількості людей, що 
мають максимально подібні 
характеристики. Наприклад, 
якщо вас цікавить думка 
усіх начальників відділів 
документального 
забезпечення та режиму 
підрозділів ОВС, Вам 
доцільно їх опитати саме 
через анкетування. 
Натомість знайте, що 
посадовці, як правило, 
заповнюють анкети у двох 
випадках: цього від них 
вимагає їхній керівник; це їх 
дійсно цікавить. 

Контент-
аналіз  

Метод є одним з різновидів методу 
аналізу документів. Сутність його 
полягає у виокремленні в тексті певних 
слів або фраз, їх підрахунку на певний 
обсяг тесту, аналіз їх змістовного 
навантаження та емоційного 
забарвлення. За цим методом 
досліджують різноманітні документальні 
джерела, які містять текст: виступи 
керівників, нормативно-правові акти, 
матеріали нарад, засідань колегій тощо. 
Метод дозволяє дослідити частоту 
згадування того чи іншого терміну у 

Метод доцільно 
застосовувати, якщо Ви 
хочете дослідити частоту 
згадування тієї чи іншої 
інформації (наприклад слова 
«корупція» під час засідань 
управління фінансової 
інспекції, або слова 
«расизм» в офіційних 
повідомленнях МВС 
України). 
Просто підрахувавши 
кількість обраних Вами 
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Назва 
методу Суть методу 

Можливості використання 
методу при проведенні 
громадської експертизи 

взятому для аналізі документі. Як 
правило, чим частіше згадується цей 
термін згадується, тим більше уваги до 
проблеми, якого це поняття стосується, 
приділяють правоохоронні органи. 

одиниць аналізу на весь 
обсяг взятої для аналізу 
інформації, Ви легко 
дізнаєтеся, чи дійсно 
правоохоронний орган хоча 
б регулярно говорить про 
проблему, якою він 
офіційно має займатися. 

Фокус-
група 

Коли для Вас важливо знати думку 
експертів з обраної для аналізу теми, 
доцільно скористатися методом фокус-
групи. Вони проводяться задля глибоких 
обговорень різноманітних аспектів 
діяльності правоохоронних органів. 
Участь у фокус-групах беруть як правило 
представники однієї групи з однією 
визначальною рисою – посадовці тієї чи 
іншої категорії, представники уразливої 
категорії чи мешканці конкретного 
населеного пункту тощо. Під час фокус-
груп відбувається розгляд не більше як 2-
5 добре підготовлених питань, який 
триває не більше двох годин. 
У вільній дискусії учасники 
розповідають про своє розуміння 
проблеми, висвітлюють свій досвід у 
піднятій темі, а також дають Вам багато 
непрямої інформації з теми, що Вас 
цікавить. 

Якщо краще про 
правоохоронну діяльність не 
скаже ніхто, окрім її 
працівників чи громадян-
скаржників – користуйтеся 
фокус-групою. Наприклад, 
при оцінці якості послуг із 
соціальної реабілітації осіб, 
що відбули покарання, Вам 
найбільше розкажуть або 
працівники пенітенціарної 
системи, або колишні 
засуджені. Буде добре, якщо 
Ви зберете їх у невимушеній 
обстановці для розмови на 
тему, якою вони 
переймалися як мінімум 
кілька останніх років. 

Регулято
рна 
політика 

Дивись брошуру "Регуляторна політика 
для неурядових організацій". Інститут 
конкурентного суспільства, 2008. 

 

 
Пам’ятайте, що планування експертизи та вибір методів дослідження є досить 

відповідальним етапом, а тому Вам варто розглянути можливість залучення фахових 
експертів. 

 
1.4. Визначення джерел інформації та способів їх отримання 
Джерелом інформації в громадській експертизі може стати все – документ, 

людина, діяльність, щось інше. А це означає, що досліднику треба бути відкритим 
до інформації. Разом з тим ми пропонуємо можливі джерела інформації (таблиця 3), 
згруповані за методами, в яких вони найчастіше використовуються. 

Таблиця 3. Джерела інформації для проведення громадської експертизи 
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Метод 
збору/аналізу 
інформації 

Джерело інформації 

Аналіз правових 
документів 

Нормативно-правовий акт - положення, рішення, 
розпорядження, постанова, закон 

Аналітичний документ – доповідна, пояснювальна, аналітична 
записка; доповідь; виступ, аналітична, інформаційна довідка 
Організаційний документ – робочий план; план заходів, 
посадова інструкція; розпорядження, наказ керівника 
підрозділу; оголошення 

Аналіз офіційних 
документів органу 
влади 

Звітні документи правоохоронного органу - проміжні та 
підсумкові звіти; матеріали колегій і нарад; протоколи 
засідань керівництва 
Дані статистики – щоквартальні та річні статистичні довідки, 
зведені таблиці по регіонам, службам, підрозділам  
Відповідь на інформаційний запит чи звернення громадян  
Незалежні дослідження – результати експертних досліджень, 
моніторингових та адвокасі кампаній 
Громадські юридичні приймальні – інформація, надана їх 
експертами та клієнтами  

Аналіз письмових 
документів 

Опитування громадської думки – результати соціологічних та 
експертних досліджень 
Офіційний інтернет-ресурс правоохоронного органу – 
інформація у відповідних рубриках, спеціалізовані сервіси 
Засоби масової інформації – тематичні матеріали 

Спостереження 

Звіти моніторингових організацій 
Клієнти підрозділу/споживачі правоохоронних послуг органу 

Експерти – представники правоохоронних органів, науковці, 
незалежні аналітики, громадські експерти 

Інтерв’ю та 
опитування, 
включаючи фокус-
групи 

Працівники правоохоронного органу  
 
1.5. Формування і надсилання запиту на проведення громадської 

експертизи 
Для того, щоб розпочати громадську експертизу, інститут громадянського 

суспільства має надіслати письмовий запит щодо проведення громадської 
експертизи на ім'я керівника відповідного правоохоронного органу. В запиті 
необхідно вказати дані про організацію та перелік питань, які цікавлять, а також 
інші форми сприяння, які очікуються (пункт 3 Порядку). В запиті на проведення 
громадської експертизи необхідно зазначити: 

 найменування інституту громадянського суспільства, яке проводитиме 
громадську експертизу; 

 відомості про легалізацію інституту громадянського суспільства (коли, ким 
та де був зареєстрований);  

 місцезнаходження інституту громадянського суспільства (контактну адресу); 
 контактна електронна адреса й телефон (по можливості); 
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 прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої контактувати з органом 
виконавчої влади; 

 предмет і мету громадської експертизи; 
 перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення 

громадської експертизи;  
 перелік інших форм сприяння, які, на ваш погляд, мав би надати орган влади 

(відповідно до обраних Вами методів збору інформації та її аналізу). 
Відповідно до пункту 4 Порядку «орган виконавчої влади після надходження 

від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення 
громадської експертизи: 

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої 
експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, 
ім’я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за 
забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого 
доводить до відома інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення 
громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання; 

2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із 
залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює 
проведення громадської експертизи; 

3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо 
проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з 
метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті; 

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені в 
установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та строку, визначених Законом 
України «Про інформацію». 

Тобто можна зробити висновок що звернення про проведення громадської 
експертизи виконує також роль інформаційного запиту, тому має містити всю 
необхідну інформацію яку вимагає стаття 32 Закону «Про інформацію», а саме: 
прізвище, ім'я та по батькові запитувача, документ, письмова або усна інформація, 
що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь. 

Закон України «Про інформацію» (стаття 32) розрізняє два види запиту: 
інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів та запит щодо надання 
письмової або усної інформації. Під інформаційним запитом щодо доступу до 
офіційних документів Закон розуміє письмове звернення з вимогою про надання 
можливості ознайомлення з офіційними документами. Офіційними документами 
відповідно до частини другої статті 21 цього ж Закону є законодавчі акти України, 
інші акти, що приймаються Верховною Радою та її органами, акти Президента 
України, підзаконні нормативні акти, ненормативні акти державних органів, акти 
органів місцевого самоврядування.  

Під запитом щодо надання письмової або усної інформації Закон розуміє 
звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів 
законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих 
питань. 

 
1.6. Отримання від органу влади інформації та інших форм сприяння. 
Хоча Закон України «Про доступ до публічної інформації» й визначає, що 

остання має бути надана протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту, варто 
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усвідомлювати, що на підготовку відповіді органу влади можуть знадобитися всі 
передбачені Законом 20 днів. 

Коли Ви будете визначатися із формами сприяння з боку того чи іншого 
правоохоронного органу щодо проведення громадської експертизи, дуже важливо не 
піддатися спокусі сприйняти цей орган як такого собі дракона, що неодмінно має 
бути подоланий безстрашними громадськими експертами. Досвід проведення 
громадської експертизи свідчить, що конструктивність відносин між громадськими 
експертами та органом влади – учасником громадської експертизи на 90% визначає 
ефективність та результативність самої громадської експертизи.  

Тим більше, що і Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 
№ 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади» зобов’язує органи виконавчої влади України 
сприяти громадським експертам у проведенні ними громадської експертизи. 

Ми маємо пам’ятати, що сприяння в проведенні експертизи з боку органу 
виконавчої влади не зводиться лише до надання ним інформації. Це може бути і 
сприяння в доступі на територію державних установ, створення спільних з органом 
влади моніторингових та робочих груп, фіксація стану об’єктів або процесів, 
забезпечення участі громадських представників в робочих заходах органу влади та 
інші форми сприяння. 

Вам варто знати, що відповідно до Постанови КМУ від 05.11.2008 року №976, 
день надходження Вашого запиту до установи є ОФІЦІЙНОЮ ДАТОЮ початку 
проведення громадської експертизи. 

Після надходження Вашого письмового запиту щодо проведення експертизи 
орган влади ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ (пункт 4 Порядку):  

1) видати у ТИЖНЕВИЙ строк наказ (розпорядження) про проведення 
громадської експертизи та про заходи, пов’язані з підготовкою матеріалів; 

2) визначити особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за забезпечення 
взаємодії з Вами у проведенні громадської експертизи, зазначивши прізвище, ім’я, по 
батькові та посади цієї особи (цих осіб) у наказі (розпорядженні) про проведення 
громадської експертизи; 

3) протягом трьох днів з моменту видання наказу (розпорядження) довести 
його зміст до Вашого відома; 

4) утворити у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із 
залученням Ваших представників; 

5) розмістити у тижневий строк інформацію про надходження Вашого 
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, що будуть здійснені 
органом виконавчої влади з метою сприяння у її проведенні, на офіційному веб-сайті 
цього органу влади; 

6) надати Вам як інституту громадянського суспільства матеріали або 
завірені в установленому порядку їх копії (проте не забувайте, що ці матеріали Ви 
отримаєте з урахуванням вимог та строків, визначених Законом України «Про 
інформацію»). 

Більше того, посадові особи правоохоронного органу, діяльність якого піддана 
громадській експертизі, не повинні перешкоджати проведенню цієї експертизи та 
втручатись у Вашу діяльність, пов’язану з її проведенням. Виходячи із 
законодавства України про інформацію, Ви, як суб’єкт проведення громадської 
експертизи, а також Ваші офіційні представники, мають такі права: 
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 право на ознайомлення із первинними матеріалами, що мають відношення до 
предмету громадської експертизи із урахуванням обмежень, встановленнях 
законодавством України; 

 право на отримання засвідчених копій документів, що стосуються предмету 
громадської експертизи із урахуванням обмежень, встановленнях чинним 
законодавством України; 

 право на невтручання у Вашу діяльність з боку органів виконавчої влади та їх 
посадових осіб з питань, що стосуються предмету експертизи; 

 право на вільне розповсюдження та публічне обговорення отриманої 
інформації, а також матеріалів, що стосуються перебігу громадських експертизи, її 
висновків та підготовлених рекомендацій. 

Відповідно, поряд із правами, Ви також маєте й ряд обов’язків. Передусім: 
 не перешкоджати при проведенні громадської експертизи правоохоронному 

органу та його посадовим особам у виконанні ними своїх повноважень; 
 утримуватися від поширення неперевіреної інформації, яка може призвести до 

порушення прав відповідного органу чи його посадової особи. 
З тексту Постанови витікають (хоча й непрямо) такі права органів виконавчої 

влади та їх посадових осіб, щодо яких проводиться громадська експертиза, як: 
 право вимагати у осіб, що проводять громадську експертизу (тобто у Вас та 

Ваших представників), пред’явлення доручення від Вашої організації, яке 
підтверджує Ваші повноваження (зразок такого доручення дивіться у додатку до цієї 
брошури); 

 висловлювати та публічно поширювати власну точку зору щодо перебігу та 
підсумків громадської експертизи. 

 
1.7. Підготовка експертного висновку та його розгляд органом влади  
Пропонуємо Вам скористатися порадами практиків у проведенні громадської 

експертизи і чітко їм слідувати. Аналізом даних є процес осмислення зібраної 
інформації: на підставі даних виробляють корисні, достовірні і переконливі 
висновки. Аналіз як якісних, так і кількісних даних включає декілька основних 
етапів. Вони представлені нижче у вигляді відповідної таблиці.  

При проведенні якісної оцінки збір і аналіз даних не можна розділити за часом: 
як тільки дослідник отримує перші дані, він починає осмислювати інформацію. 
Особливістю якісного аналізу є циклічність розгляду даних, до яких повертаються 
знову і знову у міру появи додаткових питань, виявлення нових зв'язків і вироблення 
все більш складних уявлень в результаті все більш глибокого розуміння матеріалу.  

Таблиця 4. Алгоритм проведення аналізу якісних даних 

Етап аналізу Що це означає? Яким чином 
робимо? Що в результаті? 

Сформулюйте 
гіпотезу 
дослідження 

Гіпотеза 
дослідження – це 
те, на що повинне 
відповісти 
дослідження. 
Формулювання 
питань 
дослідження – 

Визначення питань 
дослідження має на 
увазі вибір основних 
джерел інформації та 
методів для її збору й 
аналізу. 

У Вашому звіті про 
експертизу будуть 
представлені 
питання для 
експертизи та 
обґрунтовано Ваш 
вибір основних 
джерел даних та 
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Етап аналізу Що це означає? Яким чином 
робимо? Що в результаті? 

ключовий етап 
Вашої експертизи, 
оскільки від цього 
залежить вибір 
методів. 

методів. 

Визначте 
вибірку  

Вибірка – це певна 
частина від усіх 
об’єктів 
дослідження 
(генеральної 
сукупності), яка 
точно наслідує 
основні 
характеристики 
генеральної 
сукупності.  

Це означає, що якщо 
Ви оцінюєте якість 
підготовки службових 
листів МВС України, 
Ви можете не вивчати 
усі 1800 листів за 
останні 5 років, а 
вивчити лише їх 
певну частину. Ця 
частина буде 
називатися вибіркова 
сукупність, процес 
відбору листів – 
формування вибірки 

У Вашому звіті буде 
представлено спосіб 
формування 
вибірки, а також її 
опис. Це дозволить 
читачам краще 
зрозуміти, як саме 
Ви досліджували ту 
чи іншу проблему. 

Зберіть дані 

Вам потрібно 
набрати певний 
обсяг матеріалу, 
який би дозволяв 
Вам проаналізувати 
проблему. 
Цей процес і є 
збором даних 
дослідження. 

Методів збору даних є 
досить багато, як Ви 
бачите з підрозділу 
1.3. Знайте, що Ви 
можете 
використовувати як 
одиничні методи, так і 
їх поєднання. 

У Вашому звіті про 
експертизу будуть 
представлені 
основні типи даних, 
які Ви брали для 
аналізу. Це 
дозволить як 
підтвердити 
серйозність Вашої 
роботи, так і при 
потребі перевірити 
наведені Вами 
факти. 

Запис та  
розшифровка 
даних 

Дані потрібно 
ретельно 
зафіксувати. Вам 
слід вирішити, за 
допомогою яких 
процедур Ви 
будете фіксувати 
інформацію 
(наприклад, 
дослівний запис 
відповідей або опис 
умов і дій), і які 
ресурси для цього 

Фіксуйте дані 
(самостійно або разом 
з колегою; під час або 
після події). 
Розшифруйте 
інтерв'ю, якщо 
вважаєте за необхідне 
(вирішіть, наскільки 
детально Ви хочете це 
зробити). 
При необхідності 
забезпечте 
конфіденційність 

У Вашому звіті 
подано резюме 
отриманих даних, 
що дозволяє 
зрозуміти весь обсяг 
та масштаб 
піднятого вами 
питання. 
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Етап аналізу Що це означає? Яким чином 
робимо? Що в результаті? 

будуть потрібні (з 
позиції часу, 
фінансових витрат і 
необхідного 
персоналу).  

даних. 

Скорочення 
даних 

Включає відбір, 
фокусування, 
спрощення, 
визначення 
основних ідей і 
переробку даних, 
які містяться у 
робочих замітках і 
розшифровках.  

Фізично упорядкуйте 
матеріали (розкладіть 
по різних коробках, 
теках, комп'ютерних 
файлах). 
Визначте категорії, на 
які потрібно 
розділити дані, 
підніміть матеріали і 
розсортуйте їх 
відповідним чином. 

У остаточному звіті 
Вам потрібно буде 
описати, яким 
чином Ви скоротили 
обсяг даних, так 
само як і всі інші 
методичні рішення 
(звичайно це 
роблять в додатку, 
присвяченому 
методиці). 

Аналіз і 
пояснення 

Вам потрібно 
переконливо 
обґрунтувати, що 
саме Ви 
намагаєтеся 
показати, навіщо, 
як і те, які дані 
підтверджують 
Ваші висновки.  

Ви хочете порівняти 
явища або соціальні 
процеси? Вам 
потрібно розібратися, 
яким чином 
відбувався розвиток 
соціального процесу? 
Ви хочете дати опис? 
Ви намагаєтеся що-
небудь передбачити?  
Вам потрібно 
продемонструвати: 
• Достовірність 
методу отримання 
даних: чи були ваші 
методи збору даних 
доречними, і яку 
інформацію вони 
могли вам дати й 
дали? 
• Достовірність 
інтерпретації: чому 
Ви думаєте, що Ваш 
аналіз є достовірним? 
Чому Ваша 
інтерпретація краща 
за інші? Чому Вам 
повинні повірити, що 
Ви вірно 

У фінальному звіті 
за результатами 
експертизи Ви 
повинні 
документально 
обґрунтувати свої 
результати, 
привести докази 
своїх висновків, 
показати зв'язок 
результатів і 
висновків.  
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Етап аналізу Що це означає? Яким чином 
робимо? Що в результаті? 

інтерпретували дані? 
• Нарешті, можна 
обговорити, якою 
мірою результати 
піддаються 
узагальненню. 

Упорядкуйте і 
представте 
дані 

Спосіб подачі 
матеріалу має 
велике значення в 
будь-якому 
дослідженні. При 
його виборі 
виходять передусім 
з потреб цільової 
групи, на яку буде 
спрямовано 
результати 
експертизи. 
Безсумнівно, 
міністр навряд чи 
матиме час аби  
читати більше двох 
сторінок Вашого 
тексту, у той час як 
міжнародний 
експерт скоріше за 
все захоче детально 
вивчити Ваш звіт і 
ще попросить 
додаткову 
інформацію.   

В першу чергу Вам 
потрібно скласти 
резюме Вашого 
дослідження. У ньому 
Ви маєте представити 
методологію 
дослідження 
(гіпотеза, вибірка, 
методи збору й 
аналізу інформації, 
географія 
дослідження), а також 
основі отримані 
результати та Ваші 
рекомендації. 
При потребі Ви 
можете підготувати 
розгорнутий звіт, що 
міститиме детальний 
опис всіх цих пунктів 
резюме. 

В підсумку Ваш звіт 
про експертизу має 
містити лаконічний 
опис основних 
етапів дослідження, 
а також головні 
результати й 
рекомендації. 
Пам’ятайте – Ваш 
документ має бути 
зручним для 
читання. 

 
Загальне враження і оцінка аналітичного документу визначається не тільки 

його змістом, а й структурою, мовою, оформленням, виглядом ілюстративних 
матеріалів, правильністю посилання на інформаційні джерела та оформленням 
списку використаних джерел тощо. А тому аналітичний документ доцільно 
виконувати на стандартних аркушах формату А4 (210 х 297) із використання таких 
полів: ліворуч 25 мм, вгорі та знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм.  

Обсяг експертного висновку по можливості не має перевищувати 20 сторінок 
(без урахування нумерації додатків).  

Титульний аркуш має містити найменування ініціатора (ініціаторів) проведення 
громадської експертизи, його місцезнаходження, телефон, електронну адресу та 
відомості про легалізацію; найменування органу виконавчої влади чи посади особи, 
щодо діяльності яких проводилась громадська експертиза; терміни проведення 
громадської експертизи. 
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Розділ «Зміст» аналітичного документу має містити інформацію про розділи, 
параграфи, а також зазначення номеру сторінки, з якої вони починаються. 
Нумерація сторінок починається з другої. Кожен розділ і параграф в тексті 
аналітичного документу виділяється.  

Підготовлений експертний висновок доцільно підписати експертом та скріпити 
печаткою інституту громадянського суспільства, від імені якого цей висновок 
підготовлено.  

Структура експертного висновку має передбачати висвітлення таких основних 
розділів: 

- мета та предмет громадської експертизи; 
- методи, що використовувалися при здійсненні громадської експертизи; 
- перелік матеріалів, що аналізувалися в процесі проведення громадської 

експертизи; 
- оцінка діяльності правоохоронного органу чи посадової особи, щодо яких 

проводилась громадська експертиза; 
- пропозиції та рекомендації за наслідками проведення громадської експертизи; 
- відомості про осіб, які здійснювали громадську експертизу (прізвище, ім’я, по-

батькові, посада, науковий ступінь та вчене звання – за наявності). 
Автор експертного висновку повинен пам’ятати – те, що стало зрозумілим для 

нього у процесі дослідження, ще невідоме потенційним читачам. А тому важливо, 
щоб хід авторських міркувань завжди був у полі зору читача. Письмове оформлення 
аналітичного документу вимагає точності і виразності викладу матеріалу. Особливо 
важливо при цьому застосовувати правильну термінологію.  

І ще. Довільні скорочення слів застосовувати неприпустимо. Щоб правильно 
користуватись скороченнями, слід звертатись до словників прийнятих скорочень, 
які можна знайти у довідкових виданнях.  

Пам’ятайте, що експертний висновок є офіційним документом, який готується 
інститутами громадянського суспільства за результатами проведеної громадської 
експертизи. Експертний висновок за кожним конкретним питанням має містити 
конкретні пропозиції та рекомендації, щодо розглянутого питання в цілому, так і 
щодо окремих положень розглянутих матеріалів і документів.  

Постанова КМУ №968 прямо не передбачає, якою саме мовою слід готувати 
експертний висновок. Проте ми радимо Вам використовувати саме державну мову, 
вживання якої є обов’язковою для всіх правоохоронних органів України. Це означає, 
що в такому випадку Ваші пропозиції не будуть відхилені лише тому, що 
підготовлені із використанням мови, що не є офіційно прийнятою для вживання в 
органі влади. 

І не збувайте. Конкретний зміст експертного висновку визначається метою та 
предметом ініційованої Вами громадської експертизи. Тож саме Ви є тою людиною, 
яка напевно знає, що саме має бути подане у Вашому експертному висновку.  

Для того, аби Ваш документ був прийнятий до розгляду правоохоронним 
органом, його туди слід спрямувати. Зробити це краще за все за допомогою 
відповідного супровідного листа. В листі слід зазначити про підстави для 
проведення Вами експертизи, коротко висвітлити зміст підготовленого Вами 
документу, а також вказати, як саме орган влади має відреагувати на Ваші 
пропозиції. Супровідний лист до Вашого експертного висновку слід зареєструвати в 
відділі документального забезпечення правоохоронного органу та залишити собі 
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його копію із відміткою. У випадку, якщо правоохоронний орган з якихось причин 
відмовляється прийняти Вашого листа, його та експертний висновок слід надіслати 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення на ім’я органу влади. Підпис 
представника органу влади на повідомленні про вручення і буде свідченням 
отримання вашого листа. 

Отримані результати варто оформити у вигляді експертного висновку та в 
письмовій формі надіслати на ім'я керівника органу (бажано з повідомленням про 
вручення).  

 
1.8. Дії органу влади з врахування результатів громадської експертизи  
Коли правоохоронний орган має враховувати результати громадської 

експертизи? 
Ваші пропозиції, підготовлені за результатами проведеної громадської 

експертизи (вони ж експертні пропозиції), враховуються правоохоронним органом 
ПІД ЧАС підготовки програм соціально-економічного розвитку, державних 
цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, 
вирішення питань поточної діяльності. 

Що має зробити орган влади для врахування результатів громадської 
експертизи? 

Правоохоронний орган, як орган виконавчої влади ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 
1) у тижневий строк розмістити громадські пропозиції на власному веб-сайті; 
2) розглянути їх на найближчому засіданні колегії за Вашою участю або Ваших 

офіційних представників. У разі, якщо колегію при органі виконавчої влади не 
утворено, керівник органу виконавчої влади у двотижневий строк та за Вашої участі 
має розглянути Ваші експертні пропозиції;  

3) у десятиденний строк письмово поінформувати Вас про результати розгляду 
експертних пропозицій з ОДНОЧАСНИМ розміщенням відповідної інформації у 
засобах масової інформації та (або) на власному веб-сайті. 

Більше того, правоохоронні органи повинні регулярно інформувати 
громадськість через засоби масової інформації, власні веб-сайти про заходи, що 
вживаються за результатами проведення громадської експертизи. 

Ви, як ініціатор проведення громадської експертизи, можете запропонувати 
громадській раді, що діє при відповідному правоохоронному органі, розглянути 
Ваші громадські пропозиції та проінформувати відповідний орган та громадськість 
про власні пропозиції щодо врахування результатів громадської експертизи. 

Увага! Позиція громадської ради жодним чином не може анулювати 
результати громадської експертизи. Громадська рада може не погоджуватися з її 
результатами, але це не дає право органу влади не розглядати експертні висновки 
або їх не враховувати. Нажаль, не усі громадські ради сформовані демократично та 
прозоро, тому можуть використовуватися органом влади для блокування 
громадської експертизи або її дискредитації.  

Окрім того, проект Положення про електронний реєстр даних про стан і 
результати проведення громадської експертизи, розробка та прийняття якого є 
вимогою Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976, 
передбачає обов’язкове та регулярне надсилання органами виконавчої влади, 
діяльність яких було піддано громадській експертизі, інформації до 
Загальнодержавного електронного реєстру громадських експертиз про ініційовані та 



23 

проведені громадські експертизи, а також відомості про урахування громадських 
пропозицій. 

Як було вказано вище, підготовлені Вами експертні пропозиції мають бути 
розглянуті на найближчому засіданні колегії, що діє при відповідному 
правоохоронному органі, за участю Вас або Ваших офіційних представників.  

Колегії створюється при правоохоронних органах як дорадчі органи для 
погодженого вирішення питань, що належать до компетенції цих органів, а також 
для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності 
правоохоронних органів.  

Рішення про утворення колегії правоохоронного органу приймається його 
керівником. В межах своїх повноважень колегія: 

- обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів 
діяльності правоохоронного органу, при якому вона створена; 

- розглядає пропозиції щодо удосконалення законодавства, забезпечення 
співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, формування та реалізації державної політики у 
відповідній галузі (сфері діяльності); 

- обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної 
галузі (сфери діяльності), регіону, території, інші державні програми та визначає 
шляхи їх реалізації; 

- розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, 
збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього 
фінансового контролю та усунення виявлених недоліків; 

- аналізує стан роботи правоохоронного органу з питань забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина; 

- розглядає результати роботи правоохоронного органу, підрозділів, установ та 
підприємств, що належать до сфери його управління, а також інших підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах 
компетенції); 

- аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, 
організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни. 
Склад колегії 

при 
правоохоронному 

органі  

Центральний апарат 
правоохоронного органу Територіальний підрозділ 

Хто очолює та 
входять за 
посадою? 

Керівник (голова колегії), 
перший заступник та 
заступники керівника (за 
посадою), інші керівні 
працівники зазначеного 
органу. 

Керівник територіального 
підрозділу (голова колегії), 
його перші заступники та 
заступники керівника (за 
посадою), керівники інших 
структурних підрозділів  
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Склад колегії 
при 

правоохоронному 
органі  

Центральний апарат 
правоохоронного органу Територіальний підрозділ 

Хто ще входить 
обов’язково? 

Керівники інших центральних 
органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
сфери управління даного 
правоохоронного органу як 
центрального органу 
виконавчої влади, керівники 
його територіальних 
підрозділів, народні депутати 
України, представники інших 
органів державної влади (за 
згодою). 

Керівники територіальних 
органів центральних органів 
виконавчої влади, голови 
місцевих держадміністрацій 
нижчого рівня, посадові особи 
органів місцевого 
самоврядування (за згодою). 

Хто може бути 
запрошений? 

Можуть входити представники громадських організацій, 
творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших 
організацій. 

 
Вам слід пам’ятати, що засідання колегії проводяться, як правило, один раз на 

місяць, позапланові - за необхідністю. Разом з тим голова колегії може визначити 
іншу періодичність проведення засідань колегії, а також зробити її з виїздом до 
певного регіону.  

Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану 
засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, 
строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на 
засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії. А значить, результати 
проведеної Вами громадської експертизи мають бути запропоновані для включення 
до плану засідання. Скоріше за все, Ваше питання буде додатковим у вже 
підготовленому плані засідання. Це означає, що голова колегії має включити це 
питання до порядку денного. Таке рішення приймається в термін не пізніше ніж за 
десять днів до чергового засідання. 

Ви маєте знати, що на розгляд колегії подаються: 
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з 

кожного питання; 
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням 

обґрунтованих висновків і пропозицій; 
3) проект рішення колегії; 
4) список членів колегії; 
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні 

питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по 
батькові, місця роботи та займаних посад; 

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, 
таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного. 
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Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж 
дві третини загальної кількості членів колегії. Члени колегії беруть участь у 
засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, 
він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій 
формі. 

Ви, як особа, запрошена на засідання колегії для розгляду окремого питання 
(результатів проведеної Вами громадської експертизи), можете бути присутньою під 
час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії. Голова колегії самостійно 
приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників 
засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки і звукозапису. 

Під час участі в засіданні колегії Ви маєте бути готові зробити 5-хвилинну (це 
мінімальна кількість потрібного Вам часу, хоча варто просити 15 хвилин) 
презентацію результатів експертизи. Це можна зробити, наприклад, із 
використанням можливостей програми Microsoft PowerPoint. Не забудьте 
потурбуватися, щоб в роздаткових матеріалах учасників колегії були роздруківки 
Вашої презентації. 

Презентація та Ваш виступ має містити такі обов’язкові позиції: 
1. Висновки експертизи та пропозиції щодо першочергових кроків 

правоохоронного органу по їх врахуванню – це головне, заради чого все робилося. 
Тому з них і варто починати. Якщо у Вас ще лишитися час, то Ви можете сказати і 
більше. 

2. Зокрема, про важливість піднятої Вами проблеми (соціальні групи, яких 
прямо зачіпає дана проблема, вартість проблеми, глибина проблеми). 

3. Про наявний позитивний досвід вирішення даної проблеми у Вашому регіоні, 
в Україні чи за її межами. 

4. Надати іншу інформацію (статистичні дані, результати аналізів, експертні 
висновки, інше). 

Будьте готові до запитань чи критичних зауважень з боку присутніх на колегії. 
Часто саме від Вашої підготовленості прямо залежить, чи буде присутніми почуто 
Ваші аргументи. І пам’ятайте, другої можливості виступити на засіданні колегії з 
одного й того самого приводу у Вас, скоріше за все, просто не буде! Ці самі поради є 
доцільними і за умови особистого розгляду керівником правоохоронного органу 
Ваших експертних пропозицій (якщо при органі відсутня колегія). 

Правоохоронний орган, діяльність якого було піддано громадській експертизі, у 
десятиденний термін з моменту розгляду Ваших пропозицій має письмово 
поінформувати Вас про результати цього розгляду і одночасно розмістити 
відповідну інформацію у засобах масової інформації та (або) на власному веб-сайті 
(пункт 7 Порядку). І тут надзвичайно важливо пам’ятати про певні особливості 
підготовки вихідних документів у правоохоронних органах. А тому пропонуємо Вам 
кілька коментарів з цього приводу. 

Рішення колегії проводиться у життя, як правило, наказом керівника 
правоохоронного органу або керівника його територіального підрозділу. Рішення 
колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу 
засідання (без видання наказу або розпорядження). Рішення колегії оформляються 
протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде 
протокол. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення 
документів покладається: 



26 

- таких, що розробляються на виконання завдань, визначених законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента 
України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра 
України, - за рішенням керівника правоохоронного органу на одного із заступників 
відповідно до розподілу обов’язків; 

- інших службових документів - на керівників структурних підрозділів. 
Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документа, 

що візується кількома особами, несуть однаковою мірою всі ці посадові особи. В 
органах виконавчої влади, з якими погоджуються проекти документів, 
відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне їх оформлення покладається 
на заступників керівників цих органів. Вихідний документ правоохоронного органу 
оформлюється на офіційному бланку установи, який передає повну (статутну) назву 
органу. Гербова печатка ставиться не на усіх вихідних документах органу. Більшість 
із них лише підписується керівником установи, або уповноваженою ним особою.  

Увага! Відповідь правоохоронного органу має бути вмотивованою. А значить - 
передбачати опис результатів розгляду підготовлених Вами експертних пропозицій, 
а також заходів, що були вжиті за результатами розгляду. У випадку, якщо Ви не 
погоджуєтеся зі змістом наданої Вам відповіді, Ви можете опротестувати її зміст у 
передбаченому законом порядку. 

У випадку, якщо посадові особи правоохоронного органу, діяльність якого була 
піддана Вами громадській експертизі, не зацікавлені у врахуванні Ваших 
рекомендацій, цілком вірогідно, що відповідь цього органу стане лише набором 
правильних фраз і постулатів, які не вирішують по суті піднятого Вами питання. 
Тому будьте готовими активно вимагати реального врахування Ваших пропозицій.  
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2. Органи внутрішніх справ як об’єкт громадської експертизи 
 

2.1. Проблеми дотримання прав людини в діяльності МВС України як 
предмет громадської експертизи 

Таких проблем у діяльності органів внутрішніх справ (далі – ОВС) України 
досить багато і стосуються вони практично усіх статей Європейської Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод. Кожен напрямок діяльності ОВС 
України також має свій предмет для проведення громадської експертизи. 
Приблизний перелік тематичних напрямків експертизи може виглядати наступним 
чином: 

1. Зобов’язання МВС щодо забезпечення прав людини та основоположних 
свобод. Виконання ОВС України  рішень Європейського суду з прав людини. 

2. Право на життя в контексті діяльності МВС.  
3. Захист від катувань та інших видів поганого поводження.  
4. Умови утримання під вартою в “місцях несвободи”, підпорядкованих 

МВС. Удосконалення діяльності ізоляторів тимчасового тримання, підпорядкованих 
МВС. 

5. Проблеми дотримання права на свободу в діяльності міліції 
6. Дотримання права на особисту недоторканість і недоторканість житла 

при проведенні слідчих дій. Аспекти права власності, які стосуються МВС.  
7. Стан дотримання права на приватність під час проведення оперативно-

розшукової та інших видів службової діяльності. 
8. Дотримання прав учасників дорожнього руху в діяльності ДАІ. 
9. Стан громадського контролю за діяльністю ОВС. 
10. Взаємодія ОВС з інститутами громадянського суспільства. 
11. Право на доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні МВС. 
12. Насильство в сім’ї та діяльність ОВС. Вдосконалення профілактичної 

роботи працівників органів внутрішніх справ щодо попередження насильства в 
сім’ї. 

13. Права дитини в контексті діяльності МВС. Забезпечення прав дітей-
потерпілих на стадії досудового слідства. 

14. Стан боротьби з торгівлею людьми.  
15. Протидія ОВС проявам дискримінації, расизму та ксенофобії. 

Попередження етнічного профайлінгу та мови ворожнечі серед працівників ОВС. 
16. Права іноземців, зокрема, біженців та шукачів притулку в контексті 

діяльності МВС. 
17. Дотримання прав мігрантів та шукачів притулку в пунктах тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні, в системі МВС. 

18. Забезпечення прав представників вразливих груп під час їх знаходження 
під юрисдикцією ОВС України. 

19. Свобода мирних зібрань, свобода об’єднань і діяльність МВС. 
20. Робота ОВС із заявами та скаргами громадян на незаконні дії або 

бездіяльність міліції.  
21. Протидія корупції в ОВС. Стан взаємодії правоохоронних органів з 

громадськістю у боротьбі з корупцією. 
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22. Права працівників органів внутрішніх справ. Проблеми дотримання 
ґендерної рівності в діяльності МВС.  

23. Освіта в галузі прав людини в контексті діяльності МВС. Проблеми 
професійної освіти працівників міліції.  

24. Специфіка діяльності ОВС України в різних територіальних регіонах.  
 

2.2. Рекомендації щодо проведення громадської експертизи органів 
внутрішніх справ  

Розглянемо особливості проведення громадської експертизи діяльності ОВС 
України. Основними нормативно-правовими актами, що визначають сприяння 
органів внутрішніх справ у проведенні громадської експертизи їх діяльності є: 

1. Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави". 

2. Указ Президента України від 15 вересня 2005 року № 1276 "Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики". 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. №976 "Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади". 

Необхідно розуміти, що проведення громадської експертизи надає не лише 
права, але й накладає обов’язки на інститут громадянського суспільства, що 
проводить цю роботу, передусім щодо відповідального, фахового і неупередженого 
виконання процедур громадської експертизи. 

Інститут громадянського суспільства, який планує здійснювати громадську 
експертизу, має чітко розуміти предмет і складність управлінських процесів у 
діяльності правоохоронних органів, залучати відповідних фахівців і визначити 
дослідницькі методи, повинен мати право на проведення такої роботи відповідно до 
статутних документів. Громадська експертиза повинна здійснюватись на засадах 
взаємного між інститутом громадянського суспільства і правоохоронними органами 
інтересу, результатом чого буде вироблення ефективних рішень для врегулювання 
певних секторів суспільно-правових відносин. 

Враховуючи положення статті 19 Закону України "Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 
держави" громадським організаціям, зареєстрованим у встановленому порядку, 
гарантується відповідно до Конституції України, цього Закону можливість на 
здійснення такої діяльності, проте не виходячи за межі статутних положень таких 
громадських організацій. 

Зокрема, гарантується право на запит і отримання в установленому порядку від 
органів державної влади, у тому числі від органів внутрішніх справ інформацію з 
питань правоохоронної діяльності, яка не містить державної таємниці. 

Гарантується право на проведення громадської експертизи проектів законів, 
рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним 
органам для врахування в ході реформування ОВС України. 

В усьому іншому алгоритм проведення громадської експертизи щодо 
правоохоронних органів є аналогічним до наведеного вище. При цьому слід 
пам’ятати, що органи внутрішніх справ, діяльність яких було піддано громадській 
експертизі, у 10-денний термін з моменту розгляду пропозицій інституту 
громадянського суспільства мають письмово поінформувати про результати цього 



29 

розгляду і одночасно розмістити відповідну інформацію у засобах масової 
інформації та (або) на власному веб-сайті. 

Для підвищення ефективності громадської експертизи рекомендується 
провести наступний перелік дій на стадії її підготовки: 

1. Визначити, до компетенції яких підрозділів чи служб відноситься діяльність, 
що стає предметом експертизи. Одночасно деталізувати, хто з керівників обласного 
ГУМВС, УМВС,  а також керівництва МВС безпосередньо відповідає за діяльність 
цих підрозділів та служб. В нагоді можуть стати рубрики “Керівництво” та 
“Структурні підрозділи” на відомчих сайтах МВС, ГУМВС, УМВС. 

2. За допомогою Інтернет-ресурсів зібрати нормативно-правову базу, що 
регламентує діяльність ОВС в межах громадської експертизи, проаналізувати її 
повноту та зміст. У разі, коли частина нормативної бази виявиться відсутньою у 
відкритому доступі, це може стати підставою для включення окремого пункту під 
час формулювання запиту на проведення експертизи. 

3. Перевірити перелік інформації, що передбачається запитати від органів 
внутрішніх справ, згідно Переліку відомостей, що становлять службову інформацію 
в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС від 
09.06.2011 № 309. 

4. За можливістю провести робочі консультативні зустрічі із працівниками 
ОВС, в ході яких уточнити перелік та назву відомчих документів з відкритим 
доступом, які можуть містити інформацію, необхідну для проведення громадської 
експертизи. 
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Додаток 1 
Ключові нормативно-правові акти, що регламентують право інститутів 

громадянського суспільства на проведення громадської експертизи  
 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И 
Про звернення громадян 

 
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм 
Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання 
громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, 
викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і 
громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в 
управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи 
органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і 
законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. 
 
Р о з д і л I 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Звернення громадян 
 
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 
функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 
стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 
соціально–економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 
скаргою про їх порушення. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх 
справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх 
службової діяльності. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на 
її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами. 
 
Стаття 2. Законодавство про звернення громадян 
 
Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти 
законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону. 
 
Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі 
 
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі 
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.  
Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, 
рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 
депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо 
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врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової 
основи державного і громадського життя, соціально–культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства.  
Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 
закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або 
повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо 
поліпшення їх діяльності.  
Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою 
відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, 
посадових осіб. 
 
Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені 
 
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері 
управлінської діяльності, внаслідок яких: 
• порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); 
•створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів 
чи свобод; 
•незаконно покладено на громадянина які–небудь обов'язки або його незаконно 
притягнуто до відповідальності. 
 
Стаття 5. Вимоги до звернення 
 
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням 
громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення 
порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по 
батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, 
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути 
усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому 
прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до 
відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці 
повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.  
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб 
(колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) 
із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 
заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його 
надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону. 
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Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них 
 
Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для 
сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються 
відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути 
викладені в перекладі мовою спілкування заявника. 
 
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення 
 
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 
підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в 
прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну 
належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови 
звернення. 
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 
власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до 
їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за 
належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється 
громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, 
необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, 
воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим 
особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 
 
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню 
 
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором 
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається 
анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим 
же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше 
вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 
17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про 
припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що 
повідомляється особі, яка подала звернення. 
 
Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і 
неприпустимість примушування їх до його подання 
 
Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до 
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за 
критику у зверненні їх діяльності та рішень. 
Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного 
звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій. 
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Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у 
зверненнях 
 
Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте 
життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу 
таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і 
законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу 
громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в 
усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його 
прізвище, місце проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки 
повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення 
до вирішення справи. 
 
Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян 
 
Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо 
їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно до 
статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян 
– згідно з цим Законом. 
 
Стаття 12. Сфера застосування цього Закону 
 
Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, 
встановлений кримінально–процесуальним, цивільно–процесуальним, трудовим 
законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.  
(Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 653–XIV( 653–14 ) від 
13.05.99, N 1294–IV ( 1294–15 ) від 20.11.2003) 
 
Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян 
 
Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 
 
Р о з д і л II 
 
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 
 
Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян 
 
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи 
зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про 
результати розгляду. 
Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 
інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками 
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державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій особисто. 
 
Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань) 
 
Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники 
та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), 
зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, 
приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх 
виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань). 
Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 
інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій особисто. 
Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку 
дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить 
вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або 
особи, яка виконує його обов'язки. 
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), 
доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і 
викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження 
прийнятого рішення. 
 
Стаття 16. Розгляд скарг громадян 
 
Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової 
інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або 
посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно 
до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди 
громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. 
Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої 
Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто. 
Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських 
підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі 
колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в 
судовому порядку. 
Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу 
особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними 
представниками. Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, 
оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, 
трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність. 
До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які 
приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для 
розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину. 
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Стаття 17. Термін подання скарги 
 
Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій 
особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше 
одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, 
подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з 
поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що 
розглядає скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі 
незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений 
законодавством України. 
 
Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги 
 
Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має 
право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати 
участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки; 
подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає 
заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; користуватися 
послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка 
здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому 
законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи 
скарги; висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці 
розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали 
результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. 
 
Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань 
громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо 
розгляду заяв чи скарг 
 
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової 
інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень 
зобов'язані: об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; у разі 
прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації 
при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; на прохання 
громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його 
заяву чи скаргу; скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, 
передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або 
іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; 
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку 
з заявою чи скаргою рішень; письмово повідомляти громадянина про результати 
перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; вживати заходів щодо 
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відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх 
було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, 
вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено 
порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін 
довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового 
колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; у разі 
визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження 
прийнятого за нею рішення; не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи 
скарг іншим органам; особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи 
скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, 
систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи. У разі 
необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається 
на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені 
здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує 
вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті. 
 
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян 
 
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не 
пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити 
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, 
підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний 
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При 
цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може 
перевищувати сорока п'яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина 
термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у 
першочерговому порядку. 
 
Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення 
 
Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи 
розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. 
 
Стаття 22. Особистий прийом громадян 
 
Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом 
проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за 
місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян. 
Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, 
об'єднаннях громадян визначається їх керівниками. 
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Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити 
порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі 
неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про 
результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням 
громадянина. 
 
Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами 
 
Вищі посадові особи держави – Президент України, Голова Верховної Ради України, 
Прем'єр–міністр України – здійснюють прийом у встановленому ними порядку. 
 
Р о з д і л III 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 
 
Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про 
звернення громадян 
 
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. 
 
Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог 
цього Закону при розгляді його скарги 
 
У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне 
рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні 
збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у 
зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за 
цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 
Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, 
можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або 
рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування 
моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом. 
 
Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного 
характеру 
 
Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 
їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, 
расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, 
передбачену чинним законодавством. 
 
Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо 
неправдиві відомості 
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Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням 
громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять 
за відомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням 
суду. 
 
Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 
 
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до 
своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, 
Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини 
Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі 
державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, 
депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої 
влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій. 
 
Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення 
громадян 
 
Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється 
Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. 
Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають 
заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, 
притягнення порушників до відповідальності. 
 

 
З А К О Н    У К Р А Ї Н И 

Про інформацію 
(витяг) 

 
Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові 
основи інформаційної діяльності. 
Ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Акті 
проголошення її незалежності, Закон стверджує інформаційний суверенітет України 
і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації. 
 
Стаття 1. Визначення інформації 
Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та 
навколишньому природному середовищі. 
 
Стаття 2. Мета і завдання Закону 
Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та 
зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах 
суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела, 
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визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до  
інформації та забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство від неправдивої 
інформації. 
 
Стаття 3. Сфера дії Закону 
Дія цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх 
сферах життя і діяльності суспільства і держави при одержанні, використанні, 
поширенні та зберіганні інформації. 
 
Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин 
Основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на 
інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; об'єктивність, 
вірогідність інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, 
використання, поширення та зберігання інформації. 
 
Стаття 6. Державна інформаційна політика 
Державна інформаційна політика – це сукупність основних напрямів і способів 
діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню 
інформації. 
Головними напрямами і способами державної інформаційної політики є: 

- забезпечення доступу громадян до інформації;  
- створення національних систем і мереж інформації; 
- зміцнення матеріально–технічних, фінансових, організаційних, правових і 

наукових основ інформаційної діяльності; 
- забезпечення ефективного використання інформації; 
- сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню національних 

інформаційних ресурсів; створення загальної системи охорони інформації; сприяння 
міжнародному співробітництву в галузі інформації і гарантування інформаційного 
суверенітету України; 

- сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних українців. 
Державну інформаційну політику розробляють і здійснюють органи державної 
влади загальної компетенції, а також відповідні органи спеціальної компетенції. 
 
Стаття 7. Суб'єкти інформаційних відносин 
Суб'єктами інформаційних відносин є: 

- громадяни України; 
- юридичні особи; 
- держава. 

Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Закону можуть бути також 
інші держави, їх громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без 
громадянства. 
 
Стаття 8. Об'єкти інформаційних відносин 
Об'єктами інформаційних відносин є документована або публічно оголошувана 
інформація про події та явища в галузі політики, економіки, культури, охорони 
здоров'я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах. 
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Стаття 9. Право на інформацію 
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на 
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, 
свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. 
Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не 
повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, 
екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та 
інтереси юридичних осіб. 
Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується 
його особисто, крім випадків, передбачених законами України. 
 
Стаття 10. Гарантії права на інформацію 
Право на інформацію забезпечується: 

- обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого і 
регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті 
рішення; 

- створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або 
систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації; 

- вільним доступом суб'єктів інформаційних відносин до статистичних даних, 
архівних, бібліотечних і музейних фондів; 

- обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та 
особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством; 

- створенням механізму здійснення права на інформацію; 
- здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про 

інформацію; встановленням відповідальності за порушення законодавства про 
інформацію. 

 
Стаття 11. Мова інформації 
Мова інформації визначається Законом "Про мови в Україні" іншими 
законодавчими актами України в цій галузі, міжнародними договорами та угодами, 
ратифікованими Україною.  
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 5 листопада 2008 р. № 976 

Київ 
 

Про затвердження Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади 

 
З метою створення належних умов для участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади, що додається. 
2. Міністерству юстиції розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові 
Міністрів України проект Положення про електронний реєстр даних про стан і 
результати проведення громадської експертизи. 
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися під час проведення 
громадської експертизи їх діяльності затвердженим цією постановою Порядком. 
 

Прем’єр–міністр України Ю. ТИМОШЕНКО 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 
України 

від 5 листопада 2008 р. № 976 
 

ПОРЯДОК 
сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади 
  
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5 Указу Президента 
України від 15 вересня 2005 р. № 1276 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики», визначає процедуру сприяння 
проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади. 
 
2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (далі —громадська 
експертиза) є складовою механізму демократичного управління державою, який 
передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності 
органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами 
рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем для 
їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. 
У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства слід розуміти 
громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, 
благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні 



42 

засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, 
легалізовані відповідно до законодавства. 
 
3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у 
проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту 
із зазначенням:  
- його найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження та 
електронної адреси (за наявності); 
- предмета і мети громадської експертизи; 
- переліку документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської 
експертизи (далі — матеріали); 
- адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім’я та по батькові 
особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону і 
електронної адреси (за наявності). 
День надходження запиту є датою початку проведення громадської експертизи. 
 
4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту громадянського 
суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи: 
1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і 
заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення 
взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого доводить до відома 
інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання; 
2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням 
представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення 
громадської експертизи; 
3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо 
проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з 
метою сприяння її проведенню, на власному веб–сайті; 
4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені в 
установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та строку, визначених Законом 
України «Про інформацію». 
 
5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні перешкоджати проведенню 
громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського 
суспільства, пов’язану з її проведенням. 
 
6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за результатами 
проведеної громадської експертизи (далі — експертні пропозиції), враховуються 
органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально–економічного 
розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів 
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності. 
 
7. Орган виконавчої влади після надходження експертних пропозицій: 
1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб–сайті; 
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2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю представників інституту 
громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу. У разі коли 
колегію не утворено, експертні пропозиції розглядає керівник органу виконавчої 
влади у двотижневий строк за участю представників інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу; 
3) письмово інформує у десятиденний строк інститут громадянського суспільства, 
що проводив громадську експертизу, про результати розгляду експертних 
пропозицій з одночасним розміщенням відповідної інформації у засобах масової 
інформації та (або) на власному веб–сайті. 
 

 
Наказ МВС 

09.06.2011 № 309 
(із змінами, закріпленими  

наказом МВС України  №818 
 від 4 листопада 2011 року) 

(витяг) 
ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію 
в системі Міністерства внутрішніх справ 

 
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі 

Міністерства внутрішніх справ (далі - Перелік), розроблений відповідно до Законів 
України „Про доступ до публічної інформації”,  „Про міліцію”, „Про оперативно-
розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві”, „Про оборону України”,  „Про надзвичайний стан”, 
„Про Цивільну оборону України”,   

„Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про державну таємницю”, 
„Про інформацію”, „Про захист персональних даних”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 листопада 1998 року № 1893, інших законодавчих і нормативно-
правових актів. 
 

1. Загальні положення 
1.1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям 

інформації, яка в системі Міністерства внутрішніх справ України віднесена до 
категорії службової інформації, надається гриф обмеження доступу „Для 
службового користування”. 

На таких матеріальних носіях інформації під грифом обмеження доступу 
зазначається номер примірника. 

1.2. Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки „Літер „М” 
документам та матеріальним носіям інформації з грифом „Для службового 
користування” є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та 
мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні 
матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю. 
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Позначка „Літер „М” не присвоюється актам перевірки наявності 
матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення таких носіїв 
інформації. 

1.3. Перелік інформації, яка у внутрішніх військах МВС віднесена до 
службової інформації, визначається окремим наказом. 

1.4. У цьому Переліку вживаються скорочені назви (абревіатури) Міністерства 
внутрішніх справ України та його підрозділів: 

МВС - Міністерство внутрішніх справ України; 
ГУМВС,  УМВС – головні управління, управління МВС України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях.  
1.5. Терміни, що вживаються в цьому Переліку, мають таке значення:  
органи внутрішніх справ –апарат Міністерства внутрішніх справ України, 

головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, міські, районні, лінійні 
управління внутрішніх справ, міські, районні відділи внутрішніх справ; 

навчальні заклади - вищі навчальні заклади системи МВС;  
оперативно-розшукова діяльність - система гласних і негласних пошукових, 

розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням 
оперативних та оперативно-технічних засобів; 

негласний апарат - особи, які на конфіденційній основі залучені до співпраці з 
метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, негласні штатні 
працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ; 

форми оперативно-розшукової діяльності - оперативний пошук, оперативно-
розшукова профілактика, оперативна розробка; 

методи оперативно-розшукової діяльності - оперативне опитування, 
оперативна установка, візуальне спостереження, особистий пошук, зняття 
інформації з каналів зв’язку, оперативний огляд; 

оперативно-технічні заходи - система дій підрозділів органів внутрішніх справ 
з негласного впровадження і застосування спеціальної техніки для вирішення 
завдань оперативно-розшукової діяльності; 

спеціальні технічні засоби, спеціальна техніка - технічні засоби спеціального 
призначення для здійснення негласних заходів оперативно- розшукової діяльності; 

спеціальні засоби - наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві 
речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття 
приміщень і примусової зупинки транспорту; 

порушення вимог ТЗІ першої категорії - невиконання вимог нормативно-
правових актів та нормативних документів з ТЗІ, унаслідок чого створюється 
реальна можливість порушення конфіденційності, цілісності і доступності 
інформації та (або) її витоку технічними каналами; 

порушення вимог ТЗІ другої категорії - невиконання вимог нормативно-
правових актів та нормативних документів з ТЗІ, унаслідок чого створюються 
передумови до порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації та 
(або) її витоку технічними каналами. 

1.6. Аргументовані пропозиції структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, 
навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС щодо внесення змін і 
доповнень до Переліку подаються на розгляд експертної комісії при державних 
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експертах з питань таємниць МВС, яка розглядає їх у місячний термін і доповідає 
керівництву Міністерства. 

2. У сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності службовою є 
інформація про: 

2.1.  Підприємства, установи, організації, фірми, що становлять оперативний 
інтерес для органів і підрозділів внутрішніх справ. 

2.2. Дати запланованих оперативними працівниками зустрічей з негласним 
апаратом. 

2.3. Чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були об'єктами 
оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної 
інформації, оперативного обліку. 

2.4. Чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокацію сил, що 
залучаються до операцій за оперативними планами органів внутрішніх справ. 

2.5. Окремі питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, 
якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи такої діяльності та 
оперативні засоби. 

2.6. Тактику і організацію розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, тактику і 
організацію розшуку безвісти зниклих дітей та осіб деяких інших категорій, за 
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

2.7. Порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого постачання 
предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до збуту, у фізичних та 
юридичних осіб незалежно від форм власності. 

2.8. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні оперативними 
транспортними засобами підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, 
які віднесені до державної таємниці. 

2.9. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні технічними 
засобами подвійного призначення підрозділів оперативної служби, за винятком 
відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

2.10. Зміст положень про підрозділи, які здійснюють оперативно - розшукову 
діяльність. 

2.11. Зміст запитів до банківських установ для з'ясування обігу коштів на 
рахунках суб’єктів підприємницької діяльності. 

2.12. Зміст планів проведення операцій щодо захоплення, знешкодження 
злочинців чи осіб, що підозрюються в скоєнні тяжких злочинів, а також відомості 
про сили і засоби, які при цьому залучаються. 

2.13. Окремі елементи оперативної обстановки на об’єктах та лініях 
оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про форми і 
методи негласної оперативно-розшукової діяльності). 

2.14. Зміст ініціативних запитів РА НЦБ Інтерполу в Україні за кордон. 
2.15. Зміст відповідей, що готуються РА НЦБ Інтерполу в Україні на запити 

зарубіжних правоохоронних органів щодо обміну оперативно-розшуковою, 
оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку і 
вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною і процесуальною 
інформацією. 

2.16. Персональні дані радників Національного центрального бюро Інтерполу. 
2.17. Зміст матеріалів   службових   розслідувань   за   результатами перевірок 

законності закриття провадженням оперативно – розшукових справ. 
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2.18. Про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які 
відносяться до державної таємниці. 

3. У сфері застосування оперативно-технічних заходів службовою є 
інформація про: 

3.1. Використання спеціальних технічних засобів (з використанням лише їх 
умовних шифрованих найменувань). 

3.2. Статистичні дані здійснених оперативно-технічних заходів без 
розшифрування об'єктів, стосовно яких вони здійснювалися. 

3.3. Видачу в тимчасове користування окремих засобів спеціальної техніки. 
3.4. Здійснення ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв і інструментів 

для підрозділів оперативно-технічних заходів та підрозділів оперативної служби. 
3.5. Результати здійснення оперативно-технічних заходів, якщо при цьому 

детально не розкриваються форми і методи оперативно-розшукової діяльності. 
4. У сфері протидії тероризму та екстремістським проявам службовою є 

інформація, що розкриває: 
4.1. Дії МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів у разі 

виникнення загрози терористичних актів, екстремістських проявів, за винятком 
відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

4.2. Стан готовності органів і підрозділів внутрішніх справ до протидії 
тероризму та екстремістським проявам. 

4.3. Участь органів та підрозділів внутрішніх справ у заходах з 
антитерористичної діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної 
таємниці. 

5. У сфері діяльності чергових частин (комендатур) службовою є 
інформація, що розкриває: 

5.1. Організацію пропускного режиму, охорони та оборони адміністративних 
будівель МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, 
навчальних закладів, науково-дослідних установ у мирний час. 

5.2. Порядок дій працівників чергової частини (комендатури) при введенні в 
дію спеціальних оперативних планів. 

5.3. Склад конвою, маршрут та час конвоювання затриманих і заарештованих, 
порядок реагування на надзвичайні ситуації під час конвоювання, 

5.4. Види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї, спеціальних 
засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в черговій частині, кімнатах 
зберігання зброї. 

6. У сфері охорони громадського порядку службовою є інформація, що 
розкриває: 

6.1. Організацію забезпечення охорони громадського порядку в місцях 
дислокації органів державної влади та заходів з масовою участю громадян. 

6.2. Організацію роботи дільничних інспекторів міліції з раніше судимими, 
звільненими з місць позбавлення волі, які формально підпадають під 
адміністративний нагляд. 

6.3. Порядок і режим організації охорони затриманих та взятих під варту осіб. 
6.4. Форми, методи та порядок організації конвоювання затриманих та взятих 

під варту осіб, у тому числі на різних видах транспорту, територіальних закладах 
охорони здоров’я, судах. 

7. У сфері охорони об’єктів службовою є: 
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7.1. Інформація про: 
7.1.1. Обладнання режимного об’єкта чи режимного приміщення органу 

(підрозділу) внутрішніх справ, а також спеціальної установи міліції (сукупні 
відомості), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

7.1.2. Організацію охорони комерційних банків та їх окремих установ, які 
охороняються підрозділами Державної служби охорони МВС України. 

7.1.3.  Порядок передавання-приймання під охорону режимних приміщень. 
7.1.4. Організацію безпеки особового складу та охорону і оборону об'єктів 

органів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної 
таємниці. 

7.1.5. Розташування складських приміщень для зберігання бойової 
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно 
небезпечних речовин, їх обладнання, за винятком відомостей, які віднесені до 
державної таємниці. 

7.1.6. Способи відключення засобів охоронної сигналізації. 
7.1.7. Стан та системи охорони  об’єктів. 
7.1.8. Технічну службу Департаменту державної служби охорони. 
7.1.9. Замовників охоронних послуг Державної служби охорони МВС України 

та умов, укладених з ними цивільно-правових договорів. 
7.1.10. Матеріали перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності 

Державної служби охорони МВС України. 
7.1.11. Протоколи та рішення балансової комісії Державної служби охорони 

МВС України. 
7.1.12. Дислокацію, пости, маршрути та плани об’єктів, що охороняються  

Державною службою охорони МВС України 
7.1.13. Бази даних на банківські установи, що охороняються Державною 

службою охорони МВС України. 
7.1.14. Бази даних на об’єкти, що охороняються нарядами СПМО “Титан”, 

фізичних осіб та інформація щодо маршрутів та місць їх перебування і охорони. 
7.1.15. Маршрути руху та суми грошових коштів, що перевозяться та 

інкасуються Державною службою охорони МВС України, їх належність. 
7.1.16. Час та періодичність здійснення інкасації, охорони та перевезення 

грошових коштів підрозділами Державної служби охорони МВС України. 
7.1.17. Задіяну на посту (маршруті) чисельність, вид озброєння та екіпірування 

особового складу підрозділів Служби інкасації, СПМО “Титан”, ГЗ ПЦС та інших 
нарядів Державної служби охорони МВС України. 

7.1.18. Виїзди нарядів СПМО “Титан” за межі регіонів дислокацій підрозділів 
по виконанню договірних зобов’язань. 

7.1.19. Протоколи інформаційного обміну в системах централізованого 
нагляду підрозділів Державної служби охорони МВС України. 

7.1.20. Схеми блокування об'єктів, що охороняються підрозділами ДСО 
охоронною та охоронно-пожежною сигналізацією. 

7.1.21. Режими взяття-зняття об'єктів під охорону ДСО. 
7.1.22. Коди (паролі) для взяття об'єктів на охорону та зняття об'єктів з 

охорони Державної служби охорони МВС України. 
7.1.23. Список відповідальних осіб замовника за здачу об'єкта під охорону 

Державній службі охорони МВС України. 
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7.1.24. Протоколи обміну між складовими частинами технічних систем 
Державної служби охорони МВС України, передавання тривожних сповіщень. 

7.1.25. Лінії зв'язку, що задіяні для роботи технічних систем Державної 
служби охорони МВС України, передавання тривожних сповіщень. 

7.2. Інформація, що розкриває: 
7.2.1.  Порядок і режим охорони та оборони об'єктів, які охороняються 

міліцією (інструкції, табелі постів, схеми маршрутів охорони), за винятком 
відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

7.2.2.  Проведення на особливо важливих об'єктах командно-штабних навчань. 
7.2.3. Склад, озброєння, транспортний засіб (марка, номерний знак), маршрут 

руху нарядів міліції, задіяних для інкасації, супроводження матеріальних цінностей, 
забезпечення фізичної охорони осіб. 

7.2.4. Тактику використання засобів охоронно-пожежної сигналізації на 
об’єктах, що охороняються Державною службою охорони МВС України. 

8. У сфері охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників 
кримінального процесу та інших осіб службовою є інформація, що розкриває: 

8.1. Зміст, організацію, форми, методи, а також режим здійснення охоронних 
заходів стосовно осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі вимог 
Законів України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних 
органів”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві” та осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі договорів 
охорони. 

8.2. Форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць 
постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються. 

9. У сфері діяльності Державної автомобільної інспекції, транспортних 
перевезень службовою є інформація, що розкриває: 

9.1. Форми і методи забезпечення охорони транспортних засобів під час 
здійснення охорони за участю Управління державної охорони України. 

9.2. Терміни, маршрути, обсяги перевезень, графіки формування та місця 
завантаження вогне-, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних 
вантажів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

9.3. Терміни, маршрути, обсяги перевезень та Інкасації, місця завантаження 
валютних цінностей під час перевезень за договорами. 

10. У сфері боротьби з окремими видами злочинів службовою є: 
10.1. Інформація, що розкриває: 
10.1.1. Порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також обладнання для їх 
виготовлення, використання якого в законному обігу визнано недоцільним. 

10.1.2. Осіб, організації, організовані групи і злочинні організації, отримані в 
ході дізнання, слідства, профілактичних заходів, за винятком відомостей, які 
віднесені до державної таємниці. 

10.1.3. Методи підготовки і здійснення терористичних актів, угону літаків та 
інших особливо небезпечних злочинів проти держави; виготовлення вогнепальної 
зброї, вибухових речовин, саморобних вибухових пристроїв, піротехнічних 
сумішей, наркотичних речовин. 

10.1.4. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються до 
знешкодження злочинців. 
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10.1.5. Дії органів внутрішніх справ у сфері профілактики правопорушень, 
якщо в них не наводяться негласні джерела, об'єкти оперативно-розшукових справ 
та не деталізуються негласні форми і методи оперативно-розшукової діяльності.  

11. У сфері роботи з кадрами службовою є інформація, що розкриває: 
11.1. Зміст, організація, стан службової та професійної підготовки особового  

складу підрозділів спеціального призначення. 
11.2. Зміст, організація, стан службової та професійної підготовки особового 

складу підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені  до 
державної таємниці. 

11.3. Аналіз стану та причин суїцидальної активності в органах внутрішніх 
справ України та інформацію про результати проведення службових  розслідувань 
за фактами самогубств працівників ОВС. 

11.4. Аналіз стану соціально-психологічного клімату в колективах органів та 
підрозділів внутрішніх справ України та причин, що впливають на соціально-
психологічний клімат. 

11.5. Інформація про кількісний та особистісний склад групи посиленої 
психологічної уваги, інформація щодо причини зарахування працівників до групи 
посиленої психологічної уваги та роботи, що здійснюється з даною категорією 
працівників. 

11.6. Інформація про результати здійснення психологічного діагностування, 
вивчення особистісних, інтелектуальних якостей кандидатів на службу в органах 
внутрішніх справ України (у тому числі до складу спеціальних миротворчих 
підрозділів), навчання в навчальних закладах МВС України, працівників органів 
внутрішніх справ України, що висуваються на керівні посади або переміщуються на 
інші посади в системі МВС, психодіагностики з метою виявлення в працівників 
ОВС України станів емоційно-психологічної напруженості, перевтоми, інших 
негативних психологічних станів. 

11.7. Зміст особових справ постійного та перемінного складу. 
11.8. Інформація щодо персонального розподілу випускників навчальних  

закладів МВС України. 
11.9. Інформація, що розкриває структуру та штатну чисельність підрозділів 

оперативної служби, оперативно-технічних заходів, спеціальної міліції, 
кримінальної, аналітичної, тактичної, оперативно-технічної розвідки  спеціальних 
підрозділів боротьби з організованою злочинністю. 

11.10. Накази по особовому складу.  
11.11. Персональні дані працівників органів внутрішніх справ. 
11.12. Працівників підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком 

відомостей, які віднесені до державної таємниці. 
11.13. Зміст, організацію, стан професійної підготовки особового складу 

підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до 
державної таємниці. 

11.14. Функціональні обов’язки працівників підрозділів оперативно-технічних 
заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

11.15. Результати поглибленого психологічного обстеження кандидата на 
керівну посаду в орган внутрішніх справ. 

11.16. Проходження служби в минулому в підрозділах оперативної служби на 
посадах негласного особового складу. 
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11.17. Організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної 
перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на 
службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, 
вступають на денні відділення навчальних закладів МВС України, а також 
приймаються на посади робітників та службовців. 

11.18. Зміст заходів або узагальнені результати спеціальної перевірки 
(додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в 
органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на 
денні відділення навчальних закладів МВС, а також приймаються на посади 
робітників та службовців. 

11.19. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх 
телефонів особового складу органів внутрішніх справ та їх структурних підрозділів. 

11.20. Функціональні (посадові) обов’язки працівників режимно-секретних 
органів, підрозділів технічного захисту інформації, підрозділів військово - 
мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони, підрозділів 
кримінальної міліції, по боротьбі з організованою злочинністю. 

11.21. Працівників підрозділів оперативної служби, які не є негласними 
штатними співробітниками, за винятком відомостей, які віднесені до державної 
таємниці. 

11.22. Зміст, організацію, проведення, матеріали та висновки службових 
розслідувань за фактами порушень дисципліни і законності працівниками органів 
внутрішніх справ, за винятком фактів порушень законних прав і свобод громадян, 
якщо законодавством не обмежено доступ. 

12. У сфері мобілізаційної роботи, територіальної оборони та цивільного 
захисту службовою є інформація, що розкриває: 

12.1. Розподіл особового складу органу МВС, ГУМВС, УМВС за запасними 
пунктами управління. 

12.2. Підготовку, зміст і результати проведення навчань (тренувань) з 
мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, антитерористичної тематики та 
цивільного захисту на особливий період органу МВС, ГУМВС, УМВС та їх 
структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-
дослідних установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

12.3. Потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та 
колективного захисту для працівників структурних підрозділів МВС, ГУМВС, 
УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ, 
установ забезпечення (медичні заклади, казенне підприємство науково-виробниче 
об’єднання „Форт”, автогосподарство). 

12.4. Розподіл документальних матеріалів структурних підрозділів МВС, 
ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-
дослідних установ, які мають спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, на групи для евакуації, передачі до архіву, 
знищення в особливий період або при проведенні евакуаційних заходів. 

12.5. Показники стійкості функціонування міських, районних, лінійних 
управлінь та відділів внутрішніх справ у мирний час. 

12.6. Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів, документів з 
територіальної оборони та цивільного захисту органу (підрозділу) МВС. 
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12.7. Документи з мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування, 
територіальної оборони та цивільного захисту в особливий період, крім тих, що 
віднесені до державної таємниці. 

12.8. Поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення системи 
цивільного захисту органу внутрішніх справ. 

12.9. Функціональні обов’язки особового складу МВС, ГУМВС, УМВС, їх 
структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-
дослідних установ на особливий період і при проведенні заходів цивільного захисту, 
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

12.10. Маршрути евакуації, місця збору та безпечні райони (райони евакуації) 
особового складу МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, 
міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ. 

12.11. Організацію перепускного режиму у МВС, ГУМВС, УМВС, їх 
структурних підрозділах, міськрайлінорганах, вищих навчальних закладах, науково-
дослідних установах за умов мирного часу. 

12.12.  Порядок дій працівників чергових частин (комендатур) МВС, ГУМВС, 
УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, 
науково-дослідних установ при оголошенні сигналів оповіщення цивільного 
захисту, уведенні в дію планів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру, якщо інше не визначено чинними нормативними актами. 

12.13. Постачання технічних засобів та майна речової служби в особливий 
період. 

12.14.  Закупівлю та постачання продовольства в особливий період. 
12.15. Постачання лікарських засобів та медичного майна в особливий період. 
12.16.   Постачання пально-мастильних матеріалів в особливий період. 
12.17. Накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий 

період. 
12.18. Показники з праці та кадрів, джерела забезпечення кадрами потреб 

МВС на особливий період. 
12.19. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах МВС на особливий 

період. 
12.20. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, 

житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період. 
12.21. Виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань 

мобілізаційної підготовки, які не містять державної таємниці. 
12.22. Чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за ГУМВС, УМВС, 

вищими навчальними закладами, підприємствами та установами забезпечення, які 
не виконують мобілізаційні завдання. 

12.23. Функціонування єдиної транспортної системи України в особливий 
період у частині, що стосується УМВС на залізницях. 

12.24. Потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну 
підготовку ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, науково-дослідних 
установ, підприємств і установ забезпечення в мирний час. 

12.25. Зміст інших документів і заходів з питань мобілізаційної підготовки, 
мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту на 
особливий період в органах внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені 
до державної таємниці. 
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13. У сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних 
мереж службовою є наступна інформація: 

13.1. Інформація про: 
13.1.1. Позивні працівників та радіочастоти, які використовуються органами 

внутрішніх справ у мирний час, із зазначенням належності до відповідних 
підрозділів. 

13.1.2. Організацію контролю за ефіром в органах внутрішніх справ. 
13.1.3. Побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі 

відомчих та відкритих для загального користування, між органами та підрозділами 
внутрішніх справ. 

13.1.4. Параметри настроювання апаратного обладнання та програмних 
засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж. 

13.1.5. Взаємодію з органами СБУ та Державною службою спеціального 
зв’язку та захисту інформації з питань організації зв'язку. 

13.1.6. Побудову та принципи роботи елементів інформаційно - 
телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі 
відповідної комп’ютерної мережі, або для обміну інформацією між структурними 
підрозділами зазначених об’єктів відкритими каналами зв’язку. 

13.1.7. Засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що 
використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних мереж 
органів внутрішніх справ. 

13.1.8. Спеціальне програмне забезпечення, принципові схеми обладнання 
Державної служби охорони МВС України. 

13.2. Інформація, що розкриває: 
13.2.1. Номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, 

що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах органів 
внутрішніх справ. 

13.2.2. Організацію внутрішньовідомчого зв’язку органів внутрішніх справ. 
13.2.3. Структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі 

органів внутрішніх справ. 
13.2.4. Належність постійних радіопозивних абонентів радіозв’язку до 

підрозділу внутрішніх справ, посадової особи, радіомережі та присвоєного 
радіоканалу за сукупністю усіх критеріїв в цілому за підрозділ. 

13.2.5. Відомості про номери абонентів відомчої телефонної мережі та її 
користувачів. 

13.2.6. Паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та 
комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації. 

13.2.7. Радіопозивні абонентів радіозв’язку органів та підрозділів внутрішніх 
справ. 

14. У сфері фінансового та ресурсного забезпечення службовою є: 
14.1. Інформація про: 
14.1.1. Обсяги фінансування заходів цивільного захисту в органах внутрішніх 

справ, навчальних закладах, установах внутрішніх справ. 
14.1.2. Порядок проведення перевірок дотримання законодавства при 

використанні коштів за видатками спеціального призначення. 
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14.1.3. Забезпеченість органів та підрозділів внутрішніх справ озброєнням та 
спеціальною технікою як в цілому по МВС, так і окремо по підпорядкованих 
органах та підрозділах. 

14.1.4. Підприємства-постачальники озброєння та спеціальної техніки. 
14.1.5. Нормативні акти та службові документи МВС, що містять інформацію 

щодо норм належності, порядку зберігання та заходів із збереження озброєння, 
боєприпасів, спеціальних засобів, військово-хімічного та інженерного майна. 

14.1.6. Договори щодо закупівлі майна, які укладаються МВС із 
постачальниками для організації матеріально-технічного забезпечення підрозділів. 

14.2. Інформація, що розкриває: 
14.2.1. Відомості викладені в методичних рекомендаціях щодо перевірки 

дотримання законодавства про використання коштів за видатками спеціального 
призначення. 

15. У сфері науково-дослідної діяльності службовою є інформація, що 
розкриває: 

15.1. Зміст та результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт із розроблення, створення, удосконалення засобів оперативно-розшукової 
діяльності та для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, за винятком 
відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

15.2.   Виконання планів наукової роботи науково-дослідних установ МВС. 
15.3. Технології подвійного призначення, якщо вони не дають можливості 

відтворення цих технологій. 
15.4. Раціоналізаторські пропозиції, доробки, інші конструктивні зміни 

нетаємних зразків озброєння та спеціальної техніки, які підвищують їх тактико- 
технічні характеристики. 

15.5. Про науково-технічну продукцію Державної служби охорони МВС 
України в паперовій та електронній формах (у т.ч. звіт про патентні та інші науково-
технічні дослідження; технічне завдання; технічний проект; робоча конструкторська 
документація, (креслення, експлуатаційна документація, технічні умови); акти та 
протоколи попередніх і приймальних випробувань; відкоригована конструкторська 
документація за результатами попередніх та приймальних випробувань; патентний 
формуляр; звіти про виконання науково-дослідних робіт). 

15.6 Результати лабораторних, експлуатаційних випробувань охоронно-
пожежної сигналізації, окремі узагальнення щодо недоліків в експлуатації, технічні 
завдання на розробку охоронно-пожежної сигналізації та технічні умови засобів 
охоронно-пожежної сигналізації. 

16. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є 
інформація, що розкриває: 

16.1. Організаційні положення, організацію та фактичний стан забезпечення 
охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної 
таємниці. 

16.2. Систему охорони, перепускний, внутрішньо об’єктовий режим, технічне 
обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з 
державною таємницею, за умови мирного часу. 

16.3. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації 
матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів їх звірки наявності, 
знищення. 
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16.4. Організацію, результати службових розслідувань за фактами 
розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, 
інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації 
першої та другої категорій за винятком відомостей, які віднесені до державної 
таємниці. 

16.5. Зміст номенклатури посад працівників органу (підрозділу) внутрішніх 
справ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці. 

16.6. Порядок доступу працівників органів внутрішніх справ до окремих 
службових приміщень, де виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею. 

16.7. Засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в 
інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних 
приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які 
віднесені до державної таємниці. 

16.8. Заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому 
іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком відомостей, які 
віднесені до державної таємниці. 

16.9. Сукупні дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, 
найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску). 

16.10. Переліки режимних, атестованих приміщень структурних підрозділів 
апарату МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, 
науково-дослідних установ та підприємств. 

16.11. Заходи безпеки інформації на об’єктах, де циркулює конфіденційна 
інформація, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

16.12. Перелік технічних засобів, що використовуються для проведення 
вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації 
технічними каналами. 

16.13. Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів 
захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

16.14. Відомості про об’єкт інформаційної діяльності (умови розташування та 
експлуатації, категорію, особливості функціонування об’єкта інформаційної 
діяльності тощо), за винятком відомостей, що становлять державну таємницю. 

16.15. Відомості про результати комплексних спеціальних перевірок, за 
винятком відомостей, що становлять державну таємницю. 

16.16. Відомості про факти виявлення засобів негласного отримання 
інформації, каналів витоку інформації або несанкціонованого доступу до неї, за 
винятком відомостей, що становлять державну таємницю. 

16.17. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, 
фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в 
органах, підрозділах внутрішніх справ, за винятком відомостей, що становлять 
державну таємницю. 

16.18. Відомості про результати експертних випробувань комплексних систем 
захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам 
нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.  

17. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є інформація 
за окремими показниками про: 
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17.1.  Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є 
власністю держави (призначення, схеми, принципи побудови, криптографічні 
параметри), ключові документи (дані) до них, за винятком відомостей, які віднесені 
до державної таємниці. 

17.2. Порядок уведення в експлуатацію засобів криптографічного захисту 
конфіденційної інформації, що є власністю держави. 

17.3. Організацію, планування, запровадження заходів, фактичний стан, 
наявність недоліків в організації чи забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку 
або криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, 
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 

17.4. Залучення працівників органів внутрішніх справ до роботи із засобами 
криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск до них. 

17.5. Правила поводження з матеріальними носіями секретної та іншої 
інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту 
інформації. 

18. У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення службовою є 
інформація про: 

18.1. Персональні дані осіб, які підозрюються, звинувачуються у вчиненні 
злочину, взяті під варту або піддані адміністративному арешту та засуджені, у тому 
числі їх фотографії та дактилоскопічні дані.  

18.2. Персональні дані осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота 
працівниками ОВС. 

18.3. Персональні дані іноземців та осіб без громадянства, які порушили 
встановлені законодавством правила в’їзду, виїзду, перебування в Україні і 
транзитного проїзду через її територію. 

18.4. Назву, кількість і заводські номери зброї, що перебуває у користуванні 
громадян (у т.ч. їх персональні дані), підприємств, установ, організацій, 
господарських об’єднань, яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС 
та яка перебуває в обігу органів внутрішніх справ (за окремими показниками). 

18.5. Відомості, що містяться в первинних облікових документах щодо заяв і 
повідомлень про злочини, стан їх розслідування та розкриття, про адміністративні 
правопорушення, а також зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, за 
допомогою яких здійснюються контрольні та наглядові функції, що передують 
публічному прийняттю рішень. 

18.6. Персональні дані працівників правоохоронних органів, які задіяні в 
складанні первинних облікових документів, формуванні та корегуванні 
автоматизованих обліків. 

18.7. Організацію, структуру, топологію, паролі доступу до баз даних 
інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, інших інформаційних ресурсів. 

19. У сфері досудового слідства службовою є інформація про: 
19.1. Методики проведення науково-дослідних і технічних робіт (заходів), що 

сприяли розкриттю злочину. 
19.2. Дані щодо результатів досудового слідства та дізнання у випадках, коли 

їх розголошення може зашкодити розслідуванню обставин справи, порушити право 
людини на справедливий та об’єктивний розгляд справи у суді, створити загрозу 
життю або здоров’ю учасників судочинства, за винятком інформації, яка 
відноситься до державної таємниці.  
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19.3. Функціонування криміналістичних обліків Експертної служби МВС 
України. 

20. У справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб службовою 
є інформація про:  

20.1. Персональні дані фізичних осіб, що зберігаються в Державній 
інформаційній системі реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування. 

20.2. Обліки обласних адресно-довідкових бюро, які містять персональні дані 
фізичних осіб. 

20.3. Підстави реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання фізичної 
особи. 

20.4. Підстави оформлення і видачі паспорта громадянина України та 
тимчасового посвідчення громадянина України. 

20.5. Персональні дані фізичних осіб, які зберігаються в справах про набуття 
чи припинення громадянства України та про надання дозволу на імміграцію. 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

 
21.07.2011                                                м. Київ                                                   № 459 
 
Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну 
інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за № 1109/19847 
 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу 
Президента України від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публічної інформації" 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити: 
1.1. Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, 

розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, що додається. 
1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що 

додається. 
2. Заступникові Міністра генерал-лейтенанту міліції Черних С.П., 

заступникові Міністра - керівнику апарату Вороні Д.М., керівникам структурних 
підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України організувати вивчення 
цього Порядку. 

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства призначити з 
числа заступників відповідальних за роботу із запитами на інформацію. Інформацію 
про відповідальних посадових осіб подати до Управління документального 
забезпечення. 

4. Департаменту матеріального забезпечення (Шевчук О.М.) в Управлінні 
документального забезпечення (далі – УДЗ) обладнати робочі місця для роботи із 
запитами на інформацію відповідною копіювально-розмножувальною та 
оргтехнікою, засобами телефонного зв'язку тощо. 
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5. Управлінню зв’язків з громадськістю (Кушнір В.О.) оприлюднити цей 
Порядок на веб-сайті МВС України. 

6. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівникам 
вищих навчальних закладів МВС України, організацій, підприємств, установ, що 
належать до сфери управління МВС України, розробити власні інструкції про 
порядок роботи із запитами на інформацію. 

7. УДЗ (Ковальов Р.Ю.) забезпечити подання цього наказу у п'ятиденний 
строк до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - 
керівника апарату Ворону Д.М. 

9. Цей наказ надіслати за належністю. 
10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 
Т.в.о. Міністра 
генерал-лейтенант міліції                                                                               С.Є. Попков 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МВС України 

21.07.2011 № 459 
ПОРЯДОК 

складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником 
якої є Міністерство внутрішніх справ України 

 
I. Загальні положення 
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 
року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної 
інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 
"Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 
виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ 
до публічної інформації. 

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним 
спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації. 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. 
1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Міністерство 

внутрішніх справ України. 
1.4. Доступ до публічної інформації Міністерства внутрішніх справ України 

забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної 
інформації. 

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, 
юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів 
владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. 

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про 
звернення громадян". 
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II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації 
2.1. Запитувач має право звернутися до Міністерства внутрішніх справ 

України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, 
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання 
запиту. 

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або 
колективним. 

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Міністерства 
внутрішніх справ України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, 
або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або по 
телефону на вибір запитувача. 

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в 
довільній формі. 

2.5. Запит на інформацію повинен містити: 
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або 

адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); 
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо 

якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
підпис і дату за умови подання письмового запиту. 
2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач 

може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі - Форма 
запиту). 

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті МВС України. 
2.8. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на веб-сайті 

Міністерства внутрішніх справ України. 
2.9. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму 

надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою. 
2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до 

спеціального структурного підрозділу (відповідальної особи), який організовує в 
установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником 
якої є Міністерство внутрішніх справ України. 

2.11. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості 
тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу 
забезпечення доступу до публічної інформації Управління документального 
забезпечення із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в 
запиті та надає копію запиту особі, яка його подала. 

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється 
відбиток штампа із зазначенням найменування МВС України, дати надходження та 
вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу. 

III. Проходження запитів на отримання публічної інформації 
3.1. При надходженні запиту на отримання публічної інформації до МВС 

відділ забезпечення доступу до публічної інформації Управління документального 
забезпечення: 

невідкладно реєструє запит та направляє у встановленому порядку для 
подальшого розгляду керівництвом Міністерства внутрішніх справ України; 
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після розгляду запиту керівництвом МВС України невідкладно направляє 
оригінал запиту керівникам структурних підрозділів для виконання відповідно до 
компетенції. 

3.2. Відповідь на запит структурні підрозділи готують протягом чотирьох 
робочих днів і подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну 
виконання. 

3.3. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту 
життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного 
середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, 
небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 
годин з дня отримання запиту. 

3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує 
пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути 
продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про 
продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж 
протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. 

3.5 Якщо запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 
сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту 
повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із 
копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких 
витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

3.6. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках: 
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його 

компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої 
зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 
доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, передбачені статтею 21 Закону, що 
пов’язані з копіюванням або друком документів; 

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 
п’ятою статті 19 Закону. 

3.7. У випадку відправлення відповіді електронною поштою або телефаксом 
оригінал відповіді зберігається у структурному підрозділі, який готував відповідь на 
запит. 

3.8. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит, надає копію 
відповіді після її реєстрації до відділу забезпечення доступу до публічної інформації 
Управління документального забезпечення. 

 
Начальник Управління 
документального забезпечення 
МВС України 
полковник міліції                                                                                         Р.Ю. Ковальов 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Наказ МВС України 
21.07.2011 № 459 

  
ФОРМА 

ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
 Розпорядником інформації є Міністерство внутрішніх справ України. 
(найменування розпорядника інформації) 
 
Запитувач____________________________________________________________ 
 
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації, 
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних 
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, 
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 
 

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" 
надати_______________________________________________________________ 
        (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) 
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне 
зазначити): 
на поштову адресу ____________________________________________________ 
     (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, 
квартира) 
на електронну адресу _________________________________________________ 
телефаксом __________________________________________________________ 
за телефоном_________________________________________________________ 
_________ _____________ 
 
    (дата)         (підпис) 
 
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у 
володінні Міністерства внутрішніх справ України, розміщена на веб-сайті 
www.mvs.gov.ua. 
2. Запит може бути поданий: 
на поштову адресу - вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601; 
на електронну адресу - vidkrytist@mvs.gov.ua; 
телефаксом – 256 10 34; 
за телефоном - (044) 254 76 43 
  
Начальник Управління 
документального забезпечення 
МВС України 
полковник міліції                                                                                        Р.Ю. Ковальов 
 



61 

 
МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
 

21.07.2011                                             м. Київ                                                 № 460 
 
 

Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію 

 
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до 

публічної інформації”, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити розміри витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, згідно з додатком. 
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – 

керівника апарату Ворону Д.М. 
3. Наказ надіслати за належністю. 

 
Т.в.о. Міністра 
генерал-лейтенант міліції                                                                                С.Є. Попков  
 
  

Додаток  
до наказу МВС 

від «21» 07.2011 р.  №_460 
  

Розміри 
витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію 

 
 Послуга, що надається Граничні норми витрат 

копіювання або друк копій документів 
формату А4 та меншого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)  

не більше ніж 0,1 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати за 
виготовлення однієї сторінки 

копіювання або друк копій документів 
формату А3 та більшого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)  

не більше ніж 0,2 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати за 
виготовлення однієї сторінки 

копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо у документах 
поряд з відкритою інформацією 
міститься інформація з обмеженим 
доступом, що потребує її відокремлення, 
приховування тощо 
(в тому числі двосторонній друк) 

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати за 
виготовлення однієї сторінки, що 
потребує вилучення інформації з 
обмеженим доступом 
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Додаток 2 

Зразок запиту на проведення громадської експертизи до ОВС України 
 
 

 
 
 
 
 

Юридична адреса: 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 71/2, кв. 31 
Адреса для листування: 01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, 9-г, к. 25 
р/р 26000000027819 ПАТ «Укрсоцбанк»  МФО 300023 ЄДРПОУ 37394414 

 
 

Начальнику ГУМВС України в 
Донецькій області 
генерал-лейтенанту міліції 
КУП’ЯНСЬКОМУ М.Г. 

 
 
                                                      З А П И Т  
 

на проведення громадської експертизи діяльності Міністерства внутрішніх 
справ України, як органу виконавчої влади, у відповідності з Порядком 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої  
влади,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 
№976 

 
У відповідності із положеннями пунктів 2, 3, 5 Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №976 та відповідним 
дорученням першого віце-прем'єр-міністра Клюєва А.П. від 29.04.2011р. 
№15360/2/1-11 щодо забезпечення дотримання  Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи, керуючись статтями 34, 38 Конституції України, статтями 
5, 6, 9, 10, 21, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 3, 5 Закону 
України «Про міліцію», статтею 20 Закону України «Про об’єднання громадян», 
статтями 19-22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статтею 19 
Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави», Всеукраїнська громадська 
організація "Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів" (далі у тексті – Асоціація УМДПЛ), як 
інститут громадянського суспільства, просить Вас забезпечити сприяння 
проведенню громадської експертизи стану забезпечення конституційних прав та 
свобод громадян у діяльності ГУМВС України в Донецькій області в сфері боротьби 
з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 

Відповідно до пункту 3 Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, повідомляємо необхідну 
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інформацію для організації та проведення громадської експертизи підпорядкованого 
Вам відомства: 

1. Найменування інституту громадянського суспільства: 
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація українських моніторів 

дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів" (Асоціація 
УМДПЛ). 

2. Відомості про легалізацію інституту громадського суспільства: 
Асоціація УМДПЛ легалізована шляхом реєстрації у Міністерстві юстиції 

України (копія свідоцтва про реєстрацію додається) як всеукраїнська громадська 
організація. 

3. Відомості про місцезнаходження та електронну адресу інституту 
громадського суспільства: 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 9-г, кв. 25, olegmartynenko@mail.ru 
4. Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника інституту 

громадянського суспільства: 
Мартиненко Олег Анатолійович, голова правління Асоціації УМДПЛ. 
5. Предмет громадської експертизи: 
Діяльність ГУМВС України в Донецькій області в сфері боротьби з 

незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин 
6. Мета громадської експертизи : 
Вивчення стану забезпечення ГУМВС України в Донецькій області захисту 

конституційних прав та свобод громадян; підготовка пропозицій щодо 
вдосконалення практики діяльності ГУМВС України в Донецькій області в цій 
сфері. 

7. Перелік документів та інших матеріалів, які необхідно надати для 
проведення громадської експертизи:  

7.1. Нормативно-правові акти з відкритим доступом, що регулюють діяльність 
підрозділів ОВС України в сфері боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів 
та вибухових речовин 

7.2. Статистичні дані за перше півріччя 2011 року, передбачені розділами 5 та 
14 Системи оцінки діяльності підрозділів боротьби з незаконним обігом зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин (наказ МВС від 20.01.2011 № 17). 

7.3. Інформаційно-статистичний збірник щодо роботи підрозділів органів 
внутрішніх справ за новими критеріями в частині, що стосується боротьби з 
незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин (передбачений п. 2.2. 
наказу МВС від 20.01.2011 № 17). 

7.4. Відомості щодо проведених у першому півріччі 2011 року цільових 
операцій, відпрацювань тощо, організованих з метою профілактики незаконного 
обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 

7.5. Матеріали колегій ГУМВС України в Донецькій області, інспекторських 
та контрольних перевірок, що стосуються оцінки ефективності діяльності 
підрозділів ОВС у сфері боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та 
вибухових речовин протягом першого півріччя 2011 року. 

7.6. Фабули всіх зареєстрованих у першому півріччі 2011 року в ЖРЗПЗ 
органів та підрозділів ГУМВС України в Донецькій області фактів вилучень зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин без зазначення персональних даних осіб, у 
яких здійснені ці вилучення, проте із зазначенням: 

- дати вилучення; 
- назви органу, підрозділу, служби, співробітниками яких здійснене 

вилучення; 
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- віковий ценз особи, у якої здійснено вилучення (рік народження); 
- соціальний статус особи, у якої здійснено вилучення (працюючий, 

непрацюючий, пенсіонер, бездомний, раніше судимий тощо) 
- обставин вилучення (в ході санкціонованого обшуку домоволодіння; в ході 

огляду домоволодіння за згодою власника; в ході огляду транспортного засобу, під 
час затримання за межами помешкання в результаті особистого огляду; в результаті 
проведення оперативної закупівлі; в результаті добровільної видачі тощо); 

- місця вилучення із зазначенням населеного пункту без зазначення адрес 
володільців домоволодінь та помешкань; 

- місця, в якому безпосередньо знаходилися вилучені заборонені до обігу 
предмети; 

- назви та кількості вилучених заборонених до обігу предметів; 
- прийнятого рішення відповідно до статті 97 КПК України. 

7.6.1. У разі відмови в порушені кримінальної справи (за надісланими 
фабулами) зазначити: 

- підстави для відмови в порушені кримінальної справи; 
- де знаходяться вилучені заборонені до обігу предмети (відповідно до вимог 

Інструкції, затвердженої спільним наказом від 27.08.2010 року № 
51/401/649/471/23/125). 

7.6.2. У разі порушення кримінальної справи зазначити: 
- експертом якої державної спеціалізованої установи проведене 

криміналістичне дослідження вилучених заборонених до обігу предметів, яке стало 
підставою для порушення кримінальної справи, і чи включений цей експерт до 
державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на 
Міністерство юстиції України, згідно вимог статті 9 Закону України «Про судову 
експертизу»; 

- які запобіжні заходи застосовані до осіб, причетних до незаконного обігу 
зброї, боєприпасів та вибухових речовин; 

- експертом якої державної спеціалізованої установи проведене 
криміналістична експертиза вилучених заборонених до обігу предметів і чи 
включений цей експерт до державного Реєстру атестованих судових експертів, 
ведення якого покладається на Міністерство юстиції України, згідно вимог статті 9 
Закону України «Про судову експертизу». 

7.7. Кількість зареєстрованих заяв та скарг, що надійшла до ОВС від фізичних 
і юридичних осіб на неправомірні дії працівників ОВС, пов’язані з заходами щодо 
боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин, згідно 
пункту 19.1 розділу 19 Системи оцінки (наказ МВС від 20.01.2011 № 17). 

7.8. Відомості щодо стану висвітлення у засобах масової інформації, на 
відомчому та інших Інтернет-сайтах проблемних аспектів діяльності ОВС по 
боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин; 

8. Адреса, за якою надсилається відповідь на запит та відомості про особу, 
уповноважену отримувати відповідь, її контактний телефон та електронна 
адреса: 

83019, м. Донецьк-19, а/с 3493. Милостний Олексій Вікторович, тел.: 
+380662410298, електронна пошта – aleks88@gmail.ru 

Як керівника органу виконавчої влади, просимо Вас забезпечити виконання 
заходів сприяння проведенню громадської експертизи у відповідності з пунктом 4 
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади, а саме: 
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1) створити спільну робочу групу для підготовки матеріалів і забезпечення 
ефективного проведення громадської експертизи, до складу якої включити 
керівників відповідних галузевих служб ГУМВС України в Донецькій області та 
представника інтересів УМДПЛ Милостного О.В.; 

2) у тижневий строк видати наказ про проведення  громадської експертизи і 
затвердження заходів, пов'язаних з підготовкою запитуваних матеріалів, а також 
призначенням посадової особи ГУМВС України в Донецькій області, відповідальної 
за забезпечення взаємодії з УМДПЛ і координацію співпраці експерта УМДПЛ з 
керівниками галузевих служб ГУМВС України в Донецькій області; 

3) копію наказу протягом трьох днів з моменту його видання направити 
уповноваженій особі УМДПЛ та керівникам галузевих служб для ознайомлення і 
використання у повсякденній діяльності; 

4) інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської 
експертизи УМДПЛ та про заходи ГУМВС України в Донецькій області, здійснені з 
метою сприяння її проведенню, розмістити на веб-сайті ГУМВС України в 
Донецькій області; 

5) надати УМДПЛ запитувані матеріали та завірені в установленому порядку 
копії документів з урахуванням вимог та строку, визначених Законом України "Про 
інформацію". З метою економії часу працівників ГУМВС України в Донецькій 
області просимо Вас забезпечити можливість експерту нашої організації, 
Милостному О. В. ознайомитися із зазначеними документами на місці, враховуючи 
його статус члена Громадської ради при Донецькій ОДА, заступника голови 
спостережної комісії при Донецькій ОДА, заступника голови комісії  з питань 
захисту прав і свобод громадян, законності і правопорядку, сприяння боротьби з 
корупцією при Донецькій ОДА. 

Просимо врахувати, що відповідно до пункту 3 Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, день надходження 
зазначеного запиту до ГУМВС України в Донецькій області є датою початку 
проведення громадської експертизи. 

Інформація про її результати та відповідні експертні пропозиції будуть 
направлені УМДПЛ особисто Вам у відповідності з положеннями Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. 

Ми впевнені у Вашій особистій зацікавленості, як керівника відомства, у 
проведенні незалежної громадської експертизи, яка є необхідною складовою  
механізму демократичного управління державою, на необхідності розвитку якого 
наполягає Президент та уряд України. 

Підпис 
 

Додаток 3 
Висновок за результатами проведення громадської експертизи діяльності 

ДБНОН МВС 
 

Актуальність проведення громадської експертизи 
Одним з пріоритетних та першочергових напрямків службової діяльності МВС 

України та підлеглих підрозділів на місцях залишається протидія незаконному обігу 
наркотичних засобів.  

Ознайомлення з наданими матеріалами для проведення громадської 
експертизи свідчить про певні недоліки в організації цієї роботи та чисельні 
порушення працівниками міліції конституційних прав та свобод громадян, в тому 
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числі, притягнутих до кримінальної та адміністративної відповідальності за 
порушення встановлених правил обігу наркотичної сировини.  

Одночасно, неодноразові запевнення  Міністром внутрішніх справ України 
А.В. Могильовим громадськості та Уряду України щодо наведення належного 
порядку з питань неухильного дотримання підлеглими обліково-реєстраційної 
дисципліни та їх роботи виключно у правовому полі залишаються нереалізованими. 

Незважаючи на запровадження змін в оцінці діяльності ОВС України, в тому 
числі по лінії боротьби з незаконним обігом наркотиків, звітність МВС не втратила 
негативних тенденцій попередньої статистичної звітності, а через велику кількість 
запроваджених критеріїв, навпаки – навіть стала більш завуальованою та більш 
недоступною для розуміння пересічних громадян. 

До проблеми об’єктивного оцінювання ефективності діяльності  підрозділів у 
сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків засобами громадського контролю 
додається проблема дотримання дисципліни та законності з боку працівників 
підрозділів БНОН, широко висвітлена у засобах масової інформації. 

 
Процедура проведення громадської експертизи 
08.07.2011 р. на ім’я міністра внутрішніх справ виконавчим директором 

Міжнародної громадської організації "Міжнародна Гельсінкська Асоціація з прав 
людини" (МГАПЛ) В.М. Яворським був направлений запит на проведення 
громадської експертизи стану забезпечення конституційних прав та свобод 
громадян у діяльності УБНОН МВС України. 

Правовими підставами ініціювання та проведення громадської експертизи 
стали Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої  влади, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
05.11.2008 №976, а також статті 34, 38 Конституції України, статті 5, 6, 9, 10, 21, 29 
Закону України «Про інформацію», статті 3, 5 Закону України «Про міліцію», стаття 
20 Закону України «Про об’єднання громадян», статті 19-22 Закону України "Про 
доступ до публічної інформації". Зазначені нормативно-правові акти були посилені 
відповідним дорученням першого віце-прем'єр-міністра Клюєва А.П. від 29.04.2011 
р. №15360/2/1-11 щодо забезпечення дотримання  Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи. 

Як інститут громадянського суспільства, Міжнародна громадська організація 
"Міжнародна Гельсінкська Асоціація з прав людини" (МГАПЛ), повідомила МВС 
України усі необхідні відомості щодо реєстрації та атрибутів організації. 

Одночасно Асоціацією УМДПЛ за цим напрямком було ініційовано 
проведення громадської експертизи діяльності 14 ГУМВС, УМВС: в АР Крим, 
Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Житомирській, Луганській, 
Львівській, Одеській, Рівненській, Херсонській, Чернігівській, мм. Київ, 
Севастополь. Відповіді, отримані за цими запитами, були використані під час 
складання аналітичного звіту. 

Предметом громадської експертизи була визначена діяльність МВС України 
в сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків. 

Мета громадської експертизи була сформульована як вивчення стану 
забезпечення МВС України захисту конституційних прав та свобод громадян; 
підготовка пропозицій щодо вдосконалення практики діяльності МВС України в цій 
сфері. 
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Відповідно до поставленої мети, МГАПЛ звернулася до МВС України з 
проханням надати для вивчення наступний перелік документів та інших матеріалів:  

1. Нормативно-правові акти з відкритим доступом, що регулюють діяльність 
підрозділів ОВС України в сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків. 

2. Перелік нормативних документів з обмеженим доступом («ДСК», 
«Таємно», «Цілком таємно»), виданих МВС у 2010-2011 роках стосовно боротьби з 
незаконним обігом наркотиків. 

3. Нормативно-правові акти, що встановлюють розмір наркотичних 
речовин, який є кваліфікуючою ознакою для притягнення громадян до 
адміністративної та кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних 
речовин без мети збуту. 

4. Статистичні дані за перше півріччя 2011 року, передбачені розділом 6 
Системи оцінки діяльності підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків 
(наказ МВС від 20.01.2011 № 17). 

5. Інформаційно-статистичний збірник щодо роботи підрозділів органів 
внутрішніх справ за новими критеріями в частині, що стосується боротьби з 
незаконним обігом наркотиків (передбачений п. 2.2. наказу МВС від 20.01.2011 № 
17). 

6. Відомості щодо проведених у 2010 році – першому півріччі 2011 року 
цільових операцій, відпрацювань тощо, організованих з метою профілактики 
незаконного обігу наркотиків. 

7. Матеріали колегій МВС України, нарад керівництва МВС України, 
інспекторських та контрольних перевірок, що стосуються оцінки ефективності 
діяльності підрозділів ОВС у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків 
протягом 2010 р. - першого півріччя 2011 року. 

8. Відомості про освітній рівень, кваліфікацію, вік, стаж служби працівників 
підрозділів БНОН з розподілом по областях станом на 01.01.2010, 01.01.2011 та 
01.06.2011. 

9. Копії документів із затвердженою тематикою занять з особовим складом 
підрозділів БНОН у системі службової підготовки, які заплановано проводити у 
2011 році. 

10. Відомості щодо проблем матеріально-технічного та ресурсного 
забезпечення підрозділів БНОН. 

11. Відомості щодо забезпечення приміщень підрозділів БНОН системами 
відеоспостереження на вході до адмінбудівель, у чергових частинах, коридорах, 
службових приміщеннях. 

12. Статистичні показники щодо кількості працівників підрозділів БНОН, 
притягнутих до дисциплінарної та кримінальної відповідальності за неналежне 
виконання службових обов’язків протягом 2010 р. - першого півріччя 2011 року. 

13. Кількість зареєстрованих заяв та скарг, що надійшла до ОВС від фізичних 
і юридичних осіб на неправомірні дії працівників підрозділів БНОН, згідно пункту 
19.1 розділу 19 Системи оцінки (наказ МВС від 20.01.2011 № 17). 

14. Відомості щодо стану висвітлення у засобах масової інформації, на 
відомчому та інших Інтернет-сайтах проблемних аспектів діяльності підрозділів 
БНОН. 

Представниками інтересів МГАПЛ були визначені експерти ВГО “Асоціація 
українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
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органів” (Асоціація УМДПЛ) на чолі з головою правління зазначеної Асоціації 
Мартиненком Олегом Анатолійовичем. 

Як керівника органу виконавчої влади, увагу міністра внутрішніх справ було 
звернуто на необхідність забезпечення заходів сприяння проведенню громадської 
експертизи у відповідності з пунктом 4 Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи, а саме: 

1. Створити спільну робочу групу для підготовки матеріалів і забезпечення 
ефективного проведення громадської експертизи, до складу якої включити 
керівників відповідних галузевих служб МВС України та представника інтересів 
МГАПЛ; 

2. У тижневий строк видати наказ про проведення  громадської експертизи і 
затвердження заходів, пов'язаних з підготовкою запитуваних матеріалів, а також 
призначенням посадової особи МВС України, відповідальної за забезпечення 
взаємодії з МГАПЛ і координацію співпраці експерта МГАПЛ з керівниками 
галузевих служб МВС; 

3. Копію наказу протягом трьох днів з моменту його видання направити 
уповноваженій особі МГАПЛ та керівникам галузевих служб для ознайомлення і 
використання у повсякденній діяльності; 

4. Інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської 
експертизи МГАПЛ та про заходи МВС України, здійснені з метою сприяння її 
проведенню, розмістити на веб-сайті МВС України; 

5. Надати МГАПЛ запитувані матеріали та завірені в установленому порядку 
копії документів з урахуванням вимог та строку, визначених Законом України "Про 
інформацію". Відповідно до пункту 3 Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, день надходження зазначеного 
запиту до МВС України вважати датою початку проведення громадської 
експертизи. 

Наказом МВС України від 25.07.2011 №476 “Про проведення громадської 
експертизи” були підтримані та закріплені основні побажання МГАПЛ, а також 
передбачено розробку плану заходів щодо підготовки необхідних матеріалів з 
відповідним закріпленням строків виконання та відповідальних осіб. До підготовки 
інформаційно-статистичних матеріалів були залучені фахівці МВС України таких 
підрозділів, як УБНОН (Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків), 
Служба Міністра, Головний штаб, УЮЗ (Управління юридичного забезпечення), 
ДКЗ (Департамент кадрового забезпечення), ДІАЗ (Департамент інформаційно-
аналітичного забезпечення), УЗГ (Управління зв’язків з громадськістю), ДМЗ 
(Департамент медичного забезпечення). 

Цим наказом також було забезпечено пропуск експертів МГАПЛ на територію 
Міністерства на період проведення громадської експертизи та передбачено подання 
в подальшому до Секретаріату Кабінету Міністрів України інформації про 
результати проведення громадської експертизи для розміщення на урядовому веб-
сайті „Громадянське суспільство і влада”. 

 
Аналіз загального стану справ згідно показників МВС України 
Нагадаємо, що позитивними, відповідно до наказу МВС України від 20 січня 

2011 року, вважаються показники в оперативно службовій діяльності підрозділів 
БНОН за умов: 
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- зростання розглянутих у відповідності до ст.97 КПК України заяв та повідомлень 
про злочини; 

- позитивної динаміки  викритих злочинів по лінії БНОН; 
- збільшення середнього навантаження на одного працівника БНОН по викритих 

злочинах; 
- збільшення розкритих злочинів безпосередньо працівниками служби; 
- зростання середнього навантаження на працівника БНОН; 
- збільшення кількості осіб, поставлених на облік як тих, що допускають 

немедичне вживання наркотичних засобів; 
- зростання виявлених осіб (по закінчених кримінальних справах), притягнутих до 

відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів; 
- зростання кількості заарештованих осіб; 
- позитивної динаміки виявлених підрозділами БНОН організованих груп і 

злочинних організацій. 
         Одночасно  негативними показниками вважаються такі ж показники, що 
набули негативної динаміки. 

Відповідно до наданих даних, станом на 01 липня 2011 року підрозділами 
органів внутрішніх справ Волинської області, наприклад, було  виявлено 262 (2010 
р.- 257) злочини, пов’язані із  незаконним обігом наркотичних засобів , в тому числі 
178 віднесених до категорії тяжких (2010 р. – 170). Позитивної динаміки досягнуто у 
проведенні оперативних закупівель ( 105 проти 81), викритті злочинів, 
відповідальність за які передбачена: 
        -  ст.306 ( відмивання коштів ) - + 1 злочин ( у 2010 році -0, у 2011 році - 1); 
        - ст. 307 ( збут ) - + 2 злочини ( 165-167); 
        - ст. 309 (зберігання) - + 1 злочин (68-69); 
        - ст. 310 (незаконний посів) - + 4 злочини (7-11); 
        - ст.315 (схиляння) - +2 злочини (4-6); 
        - ст.317 (наркопритони) - +1 злочин (3-4). 
        Взагалі, працівниками міліції Волинської області, в І півріччі поточного року 
викрито 262 злочини (проти 257 в аналогічному періоді минулого року), пов’язані з 
незаконними обігом наркотиків. Одночасно, до адміністративної відповідальності 
(ст.44 КУпАП) притягнуто 63 особи при 47 у 2010 році. 
      В той же час, серед негативних показників є: 
      1. Середнє навантаження на одного працівника по: 
      1.1. Розглянутих заявах і повідомленнях про злочини, по яких приймались 
рішення відповідно до ст.ст.97 та 430 КПК України; 
      1.2. Викритих злочинах, передбачених ст.ст.306,307, 321 КК України; 
      2. Зменшення  поставлених на облік осіб, які допускають немедичне вживання 
наркотичних засобів; 
      3. Зменшення заарештованих та тих, що причетні до вчинення злочинів, 
передбачених ст.ст.306, 315, 317, 320 КК України. 

Саме вищезазначені негативні показники, а також недоліки в протидії 
злочинам, пов’язаним, в тому числі, з незаконним обігом наркотичних засобів, 
насамперед щодо виявлення «важких» наркотиків та деяких інших стали підставою 
для покарання начальника УМВС цієї області генерал-лейтенанта міліції Х.,  якого 
наказом МВС України від 22.07.11 р. №477, що оголосив рішення колегії МВС від 
14.07.11 р., попереджено про неповну посадову відповідність. 
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      Про можливість покарання (позбавлення премій, грошових надбавок) за  
негативні показники свідчить також догана, яка цим же наказом оголошена 
заступникові начальника УМВС України в Тернопільській області полковнику 
міліції З., який не зміг організувати роботу підлеглих щодо набуття ними 
позитивних показників  по протидії злочинам, пов’язаним з незаконним обігом 
наркотичних засобів, а також збільшити кількість арештів збувальників наркотиків. 
        Звертає на себе увага  практика, в тому числі в УМВС України у Волинській 
області, щодо примушування підлеглих працівників міліції до виконання завдань, не 
пов’язаних з виконанням безпосередніх службових обов’язків. 
         Так, на виконання наказу МВС України № 962дск-2004 р., на галузеві служби 
покладено обов’язки щодо досягнення позитивної динаміки у розкритті 
наркозлочинів. За підсумками роботи у першому півріччі цього року, такої динаміки 
досягнуто  працівниками вищевказаного УМВС: 
        -  карного розшуку (42-49); 
        -  БОЗ (2-32); 
        -  дільничними інспекторами міліції (14-17); 
        -  слідства (3-2). 
        Менше таких злочинів розкрито лише КМСД (14-12), патрульною службою (3-
1) та ДАІ (5-2).  
         Аналогічна практика розповсюджена в інших областях, зокрема у 
Житомирській, де апаратом ДБНОН УМВС щомісячно ця робота контролюється та 
аналізується, а здобуття практичних показників у протидії  наркоманії окремими 
галузевими службами, розглядаються на оперативних нарадах за участі керівництва 
обласного управління з прийняттям відповідних рішень.     
         Така практика  щодо набуття позитивної динаміки окремих показників 
оперативно-службової діяльності спонукає та примушує працівників міліції 
порушувати конституційні права громадян при проведенні окремих дій, а час від 
часу – застосовувати до них недозволені методи отримання доказів чи свідчень, 
фальсифікувати події злочинів тощо.   
        Так, в минулому році органами прокуратури були зафіксовані наступні 
надзвичайні пригоди серед особового складу: 

- прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно 
колишнього заступника начальника слідчого відділу Староміського районного 
відділу Вінницького міського управління С., який підробив матеріали кримінальної 
справи відносно місцевих жителів В. та О. за незаконне зберігання наркотичних 
засобів; 

- прокуратурою Староміського району м. Вінниці  порушено кримінальну 
справу відносно старшого слідчого Староміського РВВС  капітана міліції Х., який 
підробив матеріали  кримінальної справи відносно громадянина Д. за незаконне 
зберігання наркотичних засобів; 

- прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу 
відносно заступника командира взводу полку ПСМ Дніпропетровського міського 
управління внутрішніх справ старшого лейтенанта міліції Ч., а також інспектора 
цього ж підрозділу старшини міліції П., які з метою покращення показників роботи 
склали фіктивний протокол про вилучення у громадянки Б. наркотичних засобів; 

- прокуратурою м.Єнакієво Донецької області порушено кримінальні справи 
відносно оперуповноваженого сектору карного розшуку Пантеліймонівського 
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сільського відділення Центрально-Міського районного відділу Горлівського міського 
управління ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Г., який 
підробив протокол огляду та вилучення наркотичних засобів у місцевого жителя Г., 
а також колишнього дільничного інспектора міліції Єнакіївського МВ лейтенанта 
міліції Х., який підробив такі ж самі процесуальні документи про вилучення 
наркотичних засобів у громадянина І.; 

- прокуратурою Святошинського району м. Києва порушено кримінальну справу 
відносно працівників підрозділу БНОН, які в приміщенні Святошинського районного 
управління внутрішніх справ заподіяли тілесні ушкодження громадянинові Ж..; 

- Первомайською міжрайонною прокуратурою Миколаївської області 
порушено кримінальну справу відносно начальника сектора БНОН капітана міліції 
В., який перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого цього ж підрозділу, 
підробив протокол оперативної закупки наркотичних засобів, що в подальшому 
стало підставою для порушення кримінальної справи відносно місцевих жителів Д. 
та С.; 

- прокуратурою Малиновського району м. Одеси порушено кримінальну справу  
відносно оперуповноваженого сектору кримінальної міліції у справах дітей (КМСД) 
лейтенанта міліції Я., який з метою покращення показників роботи незаконно склав 
протокол особистого обшуку та вилучення наркотичних засобів у місцевого 
жителя Б.; 

- прокуратурою Малиновського району м. Одеси порушено кримінальну справу 
відносно працівників сектору КМСД Хмельницького відділення Малиновського РВ 
Одеського міського управління, які з метою покращення показників роботи 
незаконно провели обшук у квартирі місцевого жителя Т. та підробили протокол 
про вилучення у нього наркотичних засобів; 

- прокуратурою Кролевецького району Сумської області порушено кримінальну 
справу відносно працівників місцевого підрозділу міліції, які підробили матеріали 
кримінальної справи відносно місцевого жителя Л. за скоєння ним крадіжки та 
зберігання наркотичних засобів; 

- міжрайонною Лозівською прокуратурою в Харківській області порушено 
кримінальну справу відносно працівників місцевої міліції, які з метою покращення 
показників роботи змусили громадянина Д. зізнатись у незаконному зберіганні 
наркотичних засобів та зброї, що в подальшому стало підставою  для порушення 
відносно нього кримінальних справ за ознаками злочинів, які передбачають 
відповідальність за незаконне зберігання наркотичних засобів без мети їх збуту та 
незаконне поводження  зі  зброєю ( ст.ст.309 та 263 КК України). 

Така негативна практика продовжується і в поточному році. 
- 22 червня 2011 р. прокуратурою м. Ялта АР Крим порушено кримінальну 

справу відносно оперуповноважених місцевого відділку внутрішніх справ П. та С.,  
які підробили матеріали перевірки за фактом незаконного зберігання та збуту 
наркотичних засобів громадянином Г.; 

- 31 травня 2011 р. прокуратурою м. Одеса порушено кримінальну справу 
відносно колишнього дільничного інспектора міліції Приморського РВ К. та 
оперуповноваженого карного розшуку цього ж підрозділу Г., які  сфальсифікували 
матеріали дослідчої перевірки за фактом незаконного зберігання наркотичної 
сировини місцевим мешканцем Ю.    

Викладений перелік порушених кримінальних справ не є остаточним. 
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Так, до 3 років 6 місяців  позбавлення волі засуджено за ч.2 ст.365 КК України 
працівників сектору БНОН Бахчисарайського РВ ГУМВС України в АР Крим Ф., К. 
та Д., які в службовому кабінеті, з метою отримання зізнань перекривали 
громадянинові доступ повітря в легені, завдали чисельні удари в різні частини тіла.  

До 4 років позбавлення волі з іспитовим строком засуджено за ч.1 ст.365, ч.2 
ст.162 КК України оперуповноважених сектору БНОН Суворівського РВ Одеського 
міського управління М. та К., які, перевищивши свої повноваження, безпідставно 
застосували до С. спеціальний засіб - наручники, а потім незаконно в його 
помешканні провели несанкціонований обшук.  

До 5 років позбавлення волі засуджено за ч.2 ст.127, ч.2 ст.365, ч.2 ст.366, ч.3 
ст.371, ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України оперуповноважених сектору карного 
розшуку Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській 
області Г. та П., які в службовому кабінеті застосували до громадянина  П.  
катування – умисно заподіювали ногами та руками чисельні побої, реально 
погрожували зґвалтувати гумовим кийком, як наслідок - змусили зізнатися в скоєні 
злочину, який він фактично не скоював, зокрема в незаконному зберіганні 
наркотичних засобів. 

Не можуть не звернути на себе увагу позитивні тенденції щодо накладання 
дисциплінарних стягнень на працівників підрозділів БНОН. В першому півріччі 
2011 року до заходів дисциплінарного  впливу притягнуто 718 працівників цієї 
служби (за 6 місяців 2010 – 583), з яких 38 звільнено з органів внутрішніх справ у 
дисциплінарному порядку (за 6 місяців 2010 – 28). Значна кількість покараних 
спостерігається у Донецькій (102), Луганській (61), Одеській (47) областях, АР Крим 
(44) та місті Києві (65). 

Значною залишається питома вага покараних за недоліки у службовій 
діяльності. Більш ніж кожне друге стягнення (447 з 808, або 55,3%) пов’язане з 
відсутністю позитивних показників у викритті злочинів, відповідальність за які 
настає у разі встановлення фактів незаконного обігу наркотичної сировини. 

З урахуванням суттєвого погіршення матеріального грошового забезпечення 
родин покараних працівників міліції (скасування виплат надбавок, премій та ін.) 
значна кількість останніх примушена скоювати дії, які можна кваліфікувати як 
підробку документів, перевищення та зловживання владою і службовими 
повноваженнями та ін., більшість з яких  із відомих причин залишаються 
латентними. 

З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що існуючі критерії 
оцінки оперативно-службової діяльності підрозділів БНОН не впливають суттєво на 
зниження рівню порушень конституційних прав та свобод громадян, через що 
потребують подальшої доробки та змін.  

В якості таких змін рекомендується розглянути наступні пропозиції: 
1. Виключення з практичної діяльності МВС України та підпорядкованих 

ГУМВС, УМВС застосування дисциплінарних покарань та їх матеріальних наслідків 
відносно працівників міліції за недоліки в організації роботи, якими вважаються 
негативні тенденції, визначені у наказі МВС України від 17.01.11 р. №17. 
Прикладом такої практики можна вважати рішення колегій УМВС України в 
Херсонській області від 13.04.11 р. №1КУ/7 щодо визнання в якості недоліків та 
прорахунків в організації роботи підпорядкованих підрозділів фактів відсутності 
практичних показників щодо викриття збуту наркотиків у Великолепетиському, 
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Горностаївському, Іванівському та Чаплинському РВ, а також Бориславському, 
Високопільському, Каланчацькому, Н.Воронцовському, Нижньосірогозькому РВ, в 
яких було виявлено лише по 1 факту збуту. 

2. Вважати недоліком (з можливістю застосування до винних заходів, 
передбачених Дисциплінарним статутом МВС України), випадки набуття 
негативних тенденцій, які мають безпосередній причинний зв'язок з бездіяльністю в 
тому чи іншому напрямку оперативно-службової діяльності, визначений у 
затвердженому керівництвом висновку за матеріалами службового розслідування. 
 

Ефективність організаційних та практичних заходів, спрямованих 
ГУМВС, УМВС України на профілактику та протидію наркозлочинності 

Особливе занепокоєння викликають факти бездіяльності підрозділів БНОН 
щодо вжиття вичерпних заходів, спрямованих на виконання вимог ст.23 КПК 
України в частині встановлення та усунення причин і умов, які сприяють 
поширеності наркозлочинності, встановленню шляхів надходження наркотиків та 
місць їх виготовлення. 

Згідно наданої інформації, УМВС України в Херсонській області протягом 
2010 та 2011 років було проведено лише одну колегію (рішення №1 КУ/7 від 13 
квітня 2011 р.), присвячену розгляду стану та результатів роботи місцевої міліції з 
питань протидії наркозлочинності і наркобізнесу, а також заходам щодо підвищення 
її ефективності. Проте навіть в її рішенні немає жодного слова про постановку 
завдань підлеглим в частині необхідності встановлення та перекриття шляхів 
надходження наркотиків на територію обслуговування. Складається враження, що ці 
шляхи керівництву УМВС України в Херсонській області давно відомі та не 
потребують окремої уваги правоохоронців. 

Звертають на себе увагу рішення оперативних нарад у зазначеному управлінні, 
які вказують на наявність порушень прав громадян та суперечать нормам 
кримінально-процесуального законодавства. Так, за кожним фактом необрання до 
наркозбувальників такого запобіжного заходу, як взяття під варту, передбачається 
проведення керівництвом слідчого управління ретельних службових розслідувань, 
результати яких повинні доповідатись керівництву УМВС (п.6.1. протоколу наради 
керівництва від 07 червня 2010 р. №1/15-1041; п.14.1. рішення наради керівництва 
УМВС від 17.09.10 р.№1/15-2170). 

У такій ситуації вважається очевидним, що начальник УМВС та керівники 
структурних підрозділів, які візували протоколи рішення оперативних нарад, 
припустилися суттєвої помилки. Адже відповідно до ст.114 КПК України при 
провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про 
провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно. Більш того, в жодній із 
статей глави 13 КПК України, яка регламентує порядок та підстави обрання 
запобіжних заходів, не передбачається обов’язкове взяття під варту осіб, які скоїли 
злочин, пов'язаний із незаконним збутом наркотиків. Аналогічні вимоги викладені в 
п.6.3. протоколу щотижневої наради керівництва від 17 травня 2011 р. №1/15-1248, 
що може свідчити про відсутність контролю за законністю прийнятих  на місцях 
рішень з боку зацікавлених служб МВС України. 

Як така, що суперечить вимогам законодавства, може бути кваліфікована 
вимога керівництва УМВС в Херсонській області вважати одним із головних 
критеріїв оцінки діяльності підрозділів у протидії наркозлочинності арешт 
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наркозбувачів з поступовим його доведенням до стовідсоткового (!) рівня ( п.7.5. 
протоколу вищевказаної наради керівництва УМВС України в Херсонській області, 
п.3.3. протоколу оперативної наради від 31.01.11 р. №1/15-294). 

Про формалізм у роботі херсонської служби БНОН свідчить переписування з 
протоколу в протокол, в одній і тій же редакції  одних і тих же заходів, спрямованих 
на виконання. Наприклад, пункти 4, 5, 6, 7, 8, 10.2, 10.3, 10.6 протоколу оперативної 
наради УМВС України в Херсонській області від 15.02.10 р. № 1/15-171 тотожні  
відповідно пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 9.2, 9.3, 9.4 протоколу розширеної наради 
керівництва УМВС України в Херсонській області від 13 квітня 2010 р. №1/15-657 
та деякі інші. 

Про поширеність такої практики та відсутність критичного підходу в 
організації роботи щодо протидії наркоманії свідчать рішення колегії ГУМВС 
України в Автономній Республіці Крим від 11.11. 2010 р. (11к/4) та від 15.06.11 р. 
(№7к/8). Незважаючи на те, що засідання проводили різні начальники Головного 
управління (відповідно О.А. Просолов та С.Д. Рєзников), рішення щодо виконання 
заходів, викладені відповідно у пунктах  1 (за виключенням переліку райвідділів), 2 
(крім прізвищ начальників), 3, 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4, 4.1., 4.2., 4.3., 5 
(за винятком прізвищ та окремих заходів для дільничних інспекторів міліції), 6 
(змінено прізвища), 7, 8 та 9 (змінено прізвища), а також 10.1. і 10.5. є абсолютно 
тотожними. 

Більш того, практично без змін більшість цих же антинаркотичних заходів 
дослівно переписані та перелічені у всіх інших  наданих для ознайомлення 
документах, а саме: 

1. Рішеннях колегії ГУМВС АР Крим: 
- від 11 листопада 2010 року №11к/4;  
- від 22січня 2010 року №1к/2; 
- від 10 березня 2011 року №3к/1; 
- від 15 червня 2011 року №7к/8. 

2. Рішеннях нарад керівництва ГУМВС АР Крим: 
- від 16 серпня 2010 року №98; 
- від 25 травня 2010 року №64; 
- від 01 березня 2010 року №15; 
- від 11жовтня 2010 року №129. 

Висновок: таким чином, оскільки в АР Крим на протязі 2010-2011 років 
встановилася практика дослівного переписування одних й ти ж самих заходів з 
питань протидії наркозлочинам, існують ґрунтовні сумніви щодо того, що ця 
робота проводиться ефективно, а рішення колегій та оперативних нарад 
керівництва ГУМВС в АР Крим – належним чином виконуються службою 
БНОН. 
 

Обліково-реєстраційна дисципліна 
Проведений аналіз статистичної звітності МВС України  свідчить про суттєві 

порушення в обліково-реєстраційній дисципліні, які виразилися в укритті від обліку 
багатьох десятків тисяч злочинів в державі, пов’язаних з незаконним збутом 
наркотичних засобів. 

Так, згідно наданої офіційної статистики, за підсумками роботи 6 місяців 2011 
року, працівниками міліції ГУМВС України в АР Крим зареєстровано 806 (+17,3%) 
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фактів незаконного обігу наркотичних засобів без мети їх збуту, по яких були 
порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст.309 КК 
України. 

У відповідності до вимог ст.23 КПК України, слідчий при провадженні 
досудового слідства, або працівник дізнання при проведенні провадження по 
кримінальній справі, зобов’язані виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню 
тому чи іншому розслідуваному злочинові, в тому числі - шляхи придбання 
наркотичних засобів, обіг яких заборонений. 

Отриманні під час допиту свідчення, на виконання ст.ст.84 та 85 КПК 
України, в обов’язковому порядку повинні бути відображені у відповідних 
протоколах допиту. Проте по справах, порушених за незаконний обіг наркотиків буз 
мети їх збуту (ст.309 КК України), майже у 100% випадків  особи, відносно яких 
порушені кримінальні справи, дають свідчення про придбання наркотичної 
сировини у незнайомих осіб.  

За таких обставин слідчий чи працівник дізнання, на виконання п. 3.5. 
Інструкції «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах та підрозділах 
внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 
готуються» (наказ МВС України від 14.04.2004 р. №400, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 06.05.2004 р. за №571/9170), повинен про виявлений 
злочин (збут наркотичної сировини) скласти рапорт, який в подальшому 
зареєструвати в Журналі реєстрації заяв та повідомлень про злочин. Оскільки збут 
наркотичної сировини, незалежно від розміру, є кримінально караною дією, то 
відповідно до ст.97 КПК України по ньому повинна бути порушена кримінальна 
справа по факту. З відомих причин такі справи порушуються лише у виключних, 
резонансних випадках. 

Шляхом нескладних арифметичних дій можна дійти до висновку, що загальна 
кількість порушених кримінальних справ за незаконний обіг наркотичних засобів 
без мети їх збуту не повинна бути меншою, аніж загальна кількість порушених 
справ за незаконний збут наркотичних засобів. Позитивна різниця, відображена у 
статистиці, свідчить про відповідну кількість прихованих від реєстрації злочинів, 
про які відомо як слідчим, так і працівникам дізнання. 

Так, з урахуванням викриття в АР Крим 543 фактів збуту та проведення  305 
контрольних закупок, з впевненістю можна стверджувати про те, що за підсумками І 
півріччя 2011 року в республіці не обліковані як мінімум 568 фактів збуту 
наркотичних засобів. Пояснимо цю цифру. Кількість фактів збуту, викритих без 
проведених контрольних закупок, дорівнює 238: 543 (факти збуту) – 305 (контрольні 
закупки) = 238. Одночасно у АР Крим було викрито 806 випадків зберігання 
наркотиків без мети їх збуту. Різниця між цими випадками (806) та 238 фактами 
збуту (без кількості викритих в процесі контрольних закупок), по яких порушені 
кримінальні справи, й дорівнює саме 568. 

Відповідно ж до п.3.17. вищевказаної Інструкції, затвердженої наказом МВС 
від 14.04.2004 р.№400, ця різниця у 568 фактів вважатимуться, як приховані 
злочини. 

За аналогічним алгоритмом можна підрахувати кількість прихованих злочинів, 
пов’язаних зі збутом наркотиків в середньому по Україні. 
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Так, за підсумками роботи в І півріччі 2010 року, загальна кількість 
зареєстрованих злочинів дорівнювала 256924, в тому числі загально кримінальної 
спрямованості - 231441.  

Одночасно за цей же період було зареєстровано 28654 злочинів, пов’язаних з 
незаконним обігом наркотичних засобів. Питома їх вага до загальної кількості 
загально кримінальних злочинних посягань склала 12,4%. За вчинення 
наркозлочинів було викрито 16302 особи. 

В загальній структурі вищевказаних злочинів більш, ніж кожний другий 
(51,1% , або в абсолютних цифрах 14638) кваліфікувався по ст.309 КК України, як 
незаконний обіг наркотичних засобів без мети їх збуту;  10162 злочинів (35,5%)  
кваліфіковані слідчими по ст.307 КК України (ті ж дії з метою їх збуту). Різниця між 
порушеними провадженнями зазначених вище складів злочинів становить 4476 
злочинів, які сміливо можна вважати мінімальною кількістю прихованих злочинів, 
пов’язаних зі збутом наркотиків. Максимальною же кількістю порушень обліково-
реєстраційної дисципліни можна рахувати кількість, що перевищує 10000 злочинів, 
що становить більш, ніж 4% від загальної кількості злочинів загально кримінальної 
спрямованості.  

Особливе занепокоєння  викликає інформація, надана УБНОН МВС України, 
згідно якої, за підсумками роботи в першому півріччі 2011 року, безпосередньо в 
навчальних закладах держави та на прилеглих до них територіях виявлено 706 
фактів незаконного обігу наркотиків, за якими порушено 451 кримінальну справу, з 
яких лише 148 за збут наркотичних засобів, 3 – за публічне вживання наркотиків, 18 
– за схиляння до їх вживання. Враховуючи вищевикладене, з впевненістю можна 
стверджувати про наявність непоодиноких випадків порушень обліково-
реєстраційної дисципліни та свідоме укриття від обліку злочинів, пов’язаних зі 
збутом наркотичної сировини, про які сповіщали під час допитів затримані за 
зберігання наркотиків без мети їх збуту школярі та студенти. 

Вважається очевидним, що при таких можливостях щодо обчислення у той чи 
інший спосіб кількості злочинів для підрозділів МВС існує потенційна можливість: 
1. Штучно суттєво занижувати загальну кількість скоєних в державі злочинів. 
2. Штучно суттєво занижувати рівень злочинності в державі. 
3. Штучно підтримувати відсоток розкриття злочинів. 
4. Порушувати принцип невідворотності покарання наркознаркозбутчиків. 
5. Сприяти наркозбувальникам в безкарності їх кримінального бізнесу. 
6. Сприяти подальшому розповсюдженню наркоманії в державі. 

Висновок: завдяки  відсутності належного контролю з боку органів 
прокуратури, системним та масовим порушенням  слідчими та органами 
дізнання вимог п.3.17. Інструкції (наказ МВС України від 14.04.2004 р. №400) 
щодо необхідності реєструвати рапорт про викритий  новий злочин, про який 
їм стало відомо при розслідуванні факту незаконного обігу наркотиків без мети 
їх збуту, латентними та прихованими від обліку залишаються тисячі злочинів. 
Така практика не сприяє ефективному виконанню вимог Уряду та Президента 
України, спрямованих на протидію наркоманії в державі. 

З метою виправлення існуючого стану речей керівництву МВС України 
рекомендується розглянути наступні пропозиції: 

1. Вжити негайних заходів щодо безумовного виконання підлеглими вимог: 
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- ст.23 КПК України щодо з’ясування причин та умов, що сприяли злочину, по 
якому проводиться досудове слідство чи дізнання; 

- пункту 3.5. Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 р. 
№400, в частині обов’язкової реєстрації рапорту про викритий факт збуту 
наркотичних засобів, про який їм стало відомо під час розслідування злочину, 
пов’язаного з незаконним зберіганням наркотиків без мети їх збуту. 

2. Забезпечити безумовний контроль за:  
- повнотою виконання підлеглими вищезазначених вимог кримінально-

процесуального законодавства та відомчого наказу; 
- прийняттям підлеглими по зареєстрованих рапортах про факти збуту 

наркотичних засобів обґрунтованих рішень у відповідності до ст.97 КПК України.  
 

Дотримання   Конституції   України   з   питань криміналізації та 
декриміналізації законодавства з питань обороту наркотичних  засобів 

Стаття 3 Конституції України визнає людину, її життя, честь і гідність, а 
також недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. 

Стаття 24 Основного Закону держави гарантує рівні права і свободи 
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними чи іншими ознаками. 

Одночасно, ст.29 Конституції гарантує кожній людині правота особисту 
недоторканість. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом. 

І нарешті, відповідно до п.22 ст.92 Конституції України, передбачено, що 
виключно законами України визначаються засади цивільно-правової 
відповідальності, а також діяння, які є злочинами, адміністративними або 
дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.  

Наразі з правовими питаннями щодо відповідальності за наркозлочини не 
виникає проблем. Законом, який визначає кримінальну караність дій в Україні, є 
Кримінальний кодекс, прийнятий Законом України від 05.04.2001р. №2341-111. 

Статтею 3 цього кодексу  визначається притягнення до кримінальної 
відповідальності виключно на підставі закону після набрання ним чинності. 
Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено. 

Стаття 4 КК України  передбачає чинність закону про кримінальну 
відповідальність через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше 
не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.  

Стаття 5 КК України  передбачає встановлення злочинності діяння лише на 
підставі відповідного закону, який крім того, може як встановлювати,  так і 
посилювати або пом’якшувати відповідальність. 

В той же час ст.44 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(КУпАП) встановлюється адміністративна відповідальність за зберігання 
наркотичних засобів без мети їх збуту у  невеликих розмірах, які визначаються 
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 
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Таким органом в Україні є  Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), яке  своїм 
відомчим наказом від 01 серпня 2000 року №188 затвердило таблиці, якими 
визначаються невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, 
психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу. 

З часу дії цього відомчого наказу зміни та доповнення до таблиць вносилися: 
1. Наказом МОЗ України №481 від 20 серпня 2008 року доповнено таблицю 1 

невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що 
перебувають у незаконному обігу, препаратом «Трамадол». 

Фактично цим наказом встановлена кримінальна відповідальність за 
зберігання вказаного препарату у розмірах, що перевищують 0,5 гр. 
Кримінальна відповідальність встановлена з дня набрання чинності цього наказу, 
тобто з дня його офіційного оприлюднення. 

2. Наказом МОЗ України №634 від 29 липня 2010 року доповнено таблицю 1 
невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що 
перебувають у незаконному обігу. Чинності наказ набув з дня його офіційного 
оприлюднення – з 07 жовтня 2010 року. 

Основні зміни відображені у порівняльній таблиці: 
 
Назва 
наркотичного 
засобу 

Розмір, з якого 
наступала кримінальна 
відповідальність 
до 07.10.11 р. 

Розмір, з якого 
наступає  
кримінальна 
відповідальність 
після змін, тобто з 
07.10.11 р. 

Героїн  за умов вилучення будь-
якої ваги 

від 0,005 гр.  

Опій 
ацетильований 

від 0,1 гр. від 0,005гр. 

Меткатинон 
(ефедрон)  

за умов вилучення будь-
якої ваги 

від 0,01 гр.  

Макова солома 
висуш. 

від 10,0 гр. від 50 гр. 

Опій від 0,5 гр. від 0,1 гр. 
 
Таким чином,  саме на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України 

відбулася декриміналізація дій за зберігання без мети збуту героїну (з 0 до 0,005 г), 
меткатинону (ефедрону) (з 0 до 0,01 гр.) та макової соломи (з 10 гр.до 50 гр.).  

Одночасно, навпаки, встановлено кримінальну відповідальність, тобто 
криміналізовано дії за зберігання опію ацетильованого  (з 0,1 гр. до 0,005 гр., що 
дорівнює зменшенню необхідної для порушення кримінальної справи ваги у 20 
разів), та опію (з 0,5 гр. до 0,1 гр. – зменшення ваги у 5 разів ).  

У зв’язку з вищезазначеним слід зазначити про те, що статтею 5  Закону 
України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»  перелічені 
повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони 
здоров’я, який повинен діяти виключно в межах своїх повноважень. 

В той же час, усвідомлюючи наявні порушення п.22 ст.92 Конституції України, 
а також Кримінального кодексу України щодо порядку застосування законодавства 
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за незаконний обіг наркотичних засобів, спеціально уповноважений орган 
виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, в особі Міністерства охорони здоров’я 
України, заходи щодо усунення цих порушень не вживає. 

Висновок:  
1. Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності осіб 

за незаконний обіг наркотичних засобів на підставі  таблиць, якими 
визначаються невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних 
засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, 
затверджених наказом МОЗ України від 01 серпня 2000 року №188, порушує 
конституційні права громадян та не відповідає діючому кримінальному 
законодавству. 

2. Існуючий порядок притягнення до кримінальної відповідальності за 
злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, суттєво порушує 
конституційні права наркозалежних осіб, які також залишаються  єдиною 
категорією громадян, що засуджуються не на підставах, встановлених  
Законом, а на підставах особистого розсуду Міністра охорони здоров’я України, 
здатного встановлювати та скасовувати кримінальну відповідальність 
відомчими нормативними актами. 

З метою виправлення існуючого стану речей керівництву МВС України 
рекомендується розглянути наступні пропозиції: 

1. Ініціювати перед Конституційним Судом України розгляд питання щодо 
конституційності діючого порядку притягнення громадян до відповідальності за 
незаконний обіг наркотичних засобів; 

2. За потреби ініціювати внесення змін та доповнень до діючого законодавства, 
яке регулює притягнення громадян до відповідальності за незаконний обіг 
наркотичних засобів. 

 
Дотримання конституційних прав та свобод громадян, затриманих за 

незаконній обіг наркотичної  сировини 
Відсутність наданих матеріалів з цього питання не позбавляє можливості 

зробити висновок про наявність масових та системних порушень конституційних 
прав громадян при тимчасовому позбавлені їх волі. 

Ми маємо констатувати, що в практичній діяльності підрозділів БНОН не 
виключені випадки адміністративних затримань на підставах ст.263 КУпАП осіб, які 
скоїли злочини та підлягають затриманню у відповідності до ст.106 КПК України. 

Наприклад, лише в трьох районних відділах внутрішніх справ м. Львова без 
складання матеріалів адміністративних проваджень було затримано 300  таких 
громадян. Більш ніж 100 таких же порушень мали місце в органах внутрішніх справ 
Запорізької області. Аналогічні порушення притаманні й іншим підрозділам 
практично в усіх областях України (http://reporter-ua.com/2011/08/19/genprokuratura-
prosit-ministra-mvd-nakazat-sotrudnikov-narushayushchikh-poryadok-borby-s-). 

Зазначені порушення є наслідком: 
- відсутності належного контрою за дотриманням вимог законодавства з боку 

керівництва ГУМВС, УМВС; 
- недотримання принципу об’єктивності при проведенні службових 

розслідувань наявних фактів порушень конституційних прав та свобод громадян, в 
тому числі інспекціями з особового складу та підрозділами внутрішньої безпеки. На 
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це, зокрема, вказує той факт, що з 376 заяв громадян щодо незаконних затримань з 
боку працівників служби БНОН, що надійшли з січня по вересень 2011 р., під час 
перевірок знайшли часткове своє підтвердження лише 27; 

- системних та непоодиноких порушень обліково-реєстраційної дисципліни 
інстанціями, які розглядали скарги та заяви громадян про неправомірні, на їх думку, 
затримання та приховали їх від обліку в ЖРІЗ та ЖРЗПЗ (з 376 заяв громадян лише 
141 заява, що складає 37,5%, направлена в прокуратуру для прийняття рішень у 
відповідності до ст.97 КПК України); 

- низьких морально-ділових якостей більшості працівників-порушників та їх 
впевненості у своїй подальшій безкарності за допущені порушення прав громадян; 

- незадовільної професійної підготовленості окремих працівників міліції; 
- існуючої звітності про основні показники оперативно-службової діяльності 

працівників підрозділів БНОН. 
З метою виправлення існуючого стану речей рекомендується розглянути 

наступні пропозиції: 
1. Винести в якості предмету консультацій з громадськістю питання 

вдосконалення механізмів неупередженого та своєчасного реагування на факти 
порушень конституційних прав та свобод громадян; 

2. Виключити з практичної діяльності випадки адміністративних затримань 
(ст.263 КУпАП) громадян, доставлених до ОВС в підозрі скоєного злочину, якщо 
для такого затримання відсутня наявність сукупних підстав - встановлення особи 
правопорушника, проведення його медичного освідчення, встановлення шляхів 
надходження вилученої наркотичної сировини та проведення її дослідження; 

3. З метою підвищення рівня обізнаності працівників служби БНОН в сфері 
забезпечення прав людини в практичній діяльності залучати на постійній основі до 
занять в системі службової підготовки представників неурядових організацій; 

4. Застосовувати дисциплінарні стягнення виключно за наслідками 
службових перевірок (розслідувань) за наявності прямого причинного зв’язку 
діяльності (бездіяльності) підлеглих та порушень (показники у службовій 
діяльності), за які застосовуватиметься покарання; 

5. Враховувати адекватність застосування дисциплінарних стягнень. 
 
Легітимність судових експертиз, проведених при дослідженнях    

наркотичних засобів підрозділами НДЕКЦ ГУМВС, УМВС України 
Не може не звернути на себе увагу порушення більшістю підлеглих МВС 

України підрозділами на місцях вимог закону України «Про судову експертизу», 
який визначає правові, організаційні основи судово-експертної діяльності в державі 
з метою забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою та об’єктивною 
експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і 
техніки. 

Відповідно до ст.1 зазначеного закону, судова експертиза – це дослідження 
атестованим експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ, 
процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у 
провадженні  органів дізнання, досудового та судового слідства. 

Серед інших, ст.7 цього закону встановлює серед суб’єктів судово-експертної 
діяльності експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, працівники 
яких повинні бути обов’язково атестовані відповідними комісіями та внесеними до 
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Державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення яких, згідно ст.9 
Закону України «Про судову експертизу», покладено на Міністерство юстиції 
України. 

Відповідно до ч.2 ст.9 вищевказаного закону працівники дізнання або 
досудового слідства можуть доручати проведення тієї чи іншої експертизи 
виключно тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру судових 
експертів. 

Перелік атестованих судових експертів викладено на офіційному сайті 
Міністерства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua/). 

Станом на вересень поточного року серед атестованих судових експертів МВС 
України значився 481 службовець, в тому числі: 
- 136 в місті  Києві ; 
- 126 в ГУМВС України в АР Крим; 
- 67 в ГУМВС України в Черкаській області; 
- по 25 – в ГУМВС України в Дніпропетровській та УМВС України у Вінницькій 
областях; 

- 23 в УМВС України у м. Севастополі; 
- 21 в ГУМВС України у Закарпатській області; 
- 17 в УМВС України в Житомирській області; 
- 14 в ГУМВС України у Львівській області; 
- 9 в ГУМВС України в Донецькій області; 
- по 5 в ГУМВС України в Харківській області та УМВС України в Рівненській 
області; 

- 3 в УМВС України у Волинській області; 
- 2 в ГУМВС України в Запорізькій області; 
- по 1 в УМВС України в Луганській, в Чернівецькій та Хмельницькій областях. 

Таким чином, жодного атестованого судового експерта не мають експертні 
підрозділи МВС України в 9 областях:  Івано-Франківській, Кіровоградській, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, 
Чернігівській.  

Однією з поширених судових експертиз, які проводять спеціалісти МВС 
України, залишається експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів. 

Згідно до наданих МВС зведень, в І півріччі 2011 року викрито 28,7 тисяч 
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. З урахуванням необхідності проведення 
по кожній з них відповідних експертиз, можна із впевненістю стверджувати про те, 
що науково-дослідними експертними криміналістичними центрами ГУМВС, УМВС 
України в областях проведена, як мінімум, така ж кількість судових експертиз, 
висновки по яких  в подальшому були доказами винності осіб, притягнутих до 
кримінальної відповідальності. 

З метою встановлення легітимності проведених досліджень нами було 
проаналізовано кількість судових експертів по областях, які відповідно до Закону 
України «Про судову експертизу», мають відповідну атестацію та занесені до 
державного Реєстру судових експертів. 

Згідно до вищезазначеного Реєстру  (http://rase.minjust.gov.ua/) дозволи на 
дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 
має 31 фахівець, в тому числі:  
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- Павлов А.О., Сауляк І.В., Магдій А.Ю. – УМВС України у Вінницькій області; 
- Салімонович О.В., Журавська І.С. –  УМВС України в Житомирській області; 
- Ірикова М.В.-  ГУМВС України в Закарпатській області; 
- Бездрабко О.В., Боровкова О.В., Пилипенко Н.В., Негришев Д.В., Семенов М.М., 

Сікорський А.М., Яворский Д.В., Денревягіна Н.Ю. –  в ГУМВС України в АР  
Крим; 

- Барікова О.М., Бардогник О.В., Бондарева А.В., Дуброва С.А., Кузьменко С.В., 
Оболонцева О.О., Зайцев Д.М., Зуєвич Л.В., Чернова М.В. – в м. Київ; 

- Григоренко Д.В., Ломаєва А.А. – в УМВС України в м. Севастополі; 
- Яремко В.В. – НДЕКЦ на Львівській залізниці; 
- Озерова М.Ю., Олійник Л.В. – НДЕКЦ на Південно-Західній залізниці; 
- Бандурка С.І., Конопацька І.С., Король К.П. – УМВС України в Черкаській  

області. 
Решта експертів у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 

Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, 
Чернігівській та Чернівецькій областях, яким доручалось проведення досліджень 
наркотичних засобів та їх експертиза під час досудового слідства, фактично не мали 
на це права. Проведені усіма іншими - не переліченими вище експертами - 
експертизи наркотичних засобів повинні вважатись нелегітимними та такими, що не 
мають доказової бази по кримінальних справах. 

Висновок: в І півріччі 2011 року з порушенням встановленого порядку 
проведено понад 20 тисяч судових експертиз щодо визнання вилученої 
сировини в якості наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогу та 
прекурсору. Згідно Закону України «Про судову експертизу» визнання 
наркотичних засобів  як такими при дослідженні  їх  фахівцями, що не мають 
відповідної атестації та не занесеними до Державного реєстру судових 
експертів, легітимним та доказовим в суді бути не можуть.   

З метою виправлення існуючого стану речей та приведення експертної роботи 
фахівців МВС у відповідність до вимог Закону України «Про судову експертизу» 
керівництву МВС України рекомендується розглянути наступні пропозиції: 

1. Забезпечити  внесення до Державного Реєстру судових експертів фахівців 
науково-дослідних експертно криміналістичних центрів ГУМВС, УМВС України в 
областях, які до теперішнього часу не атестовані відповідними комісіями та не 
внесених до нього. 

2. Заборонити  видавати експертні висновки фахівцям НДЕКЦ, які не 
пройшли атестацію та з цієї причини не внесені до Державного Реєстру судових 
експертів. 
 

Навчання особового складу підрозділу БНОН 
Ознайомленням з тематичним планом з функціональної підготовки 

працівників ДБНОН МВС України на 2011-2012 навчальний рік, затвердженим його 
керівником, встановлено, що навчальна аудиторія не буде охоплена знаннями з 
питань: 
1. Усунення причин та умов, що сприяли порушенням конституційних прав та 

свобод  громадян з боку працівників підрозділів БНОН, притягненню їх до 
кримінальної та дисциплінарної відповідальності; 



83 

2. Загальні поняття про Європейський суд з прав людини. 
3. Загальні поняття про Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод. 
4. Підстави та строки затримання громадян за ст.263 КУпАП та ст.ст.106, 115 КПК 

України. 
5. Неухильне дотримання обліково-реєстраційної дисципліни згідно вимог наказу 

МВС України від 14.04.2004 р. №400. 
6. Порядок огляду та вилучення у громадян наркотичної сировини згідно 

адміністративного та кримінально-процесуального законодавства України; 
7. Типові порушення при вилученні наркотиків у громадян та шляхи їх усунення. 

З метою виправлення існуючого стану речей керівництву МВС України 
рекомендується розглянути наступні пропозиції: 

1. Розглянути питання про доцільність доповнення тематичного плану 
питаннями, переліченими у пунктах 1-7. 

2. Запровадити практику залучення до проведення занять представників 
громадських правозахисних організацій, членів громадських рад при МВС, ГУМВС, 
УМВС України. 

3. Рекомендувати вивчення вищезазначених питань підлеглим підрозділам на 
місцях. 

 
Підпис експерта 
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