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ПЕРЕДМОВА
Вадим Пивоваров
виконавчий директор Асоціації УМДПЛ
Українські органи правопорядку вже четвертий рік перебувають у стадії активних реформ. Кінцевий результат — безпека громадян і дотримання прав людини поліцією. При
чому поліцією європейського зразка, яка має надавати послуги населенню і мати високий рівень довіри в суспільстві.
Ми продовжуємо здійснювати щорічний огляд стану дотримання прав та основоположних свобод людини в діяльності
української поліції протягом року, мета якого полягає у наданні цілісної картини дотримання того чи іншого права поліцією, а також на підставі викладеного, розробці рекомендацій органам влади щодо покращення ситуації в цій сфері.
Маємо надію, що особи, які приймають рішення (народні депутати, керівництво МВС, Нацполіції та інші), звернуть увагу на вказані недоліки у процесі своєї діяльності та врахують надані рекомендації при реформуванні найбільшого за
чисельністю в Україні органу правопорядку.
Висловлюємо щиру подяку всім нашим друзям: волонтерам
всеукраїнських кампаній, експертам та науковцям, партнерським організаціям та донорам, завдяки яким стали можливими підготовка та видання цьогорічного звіту.
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ВСТУП
Євген Крапивін
редактор звіту
Асоціація УМДПЛ продовжує традицію щорічного огляду
дотримання прав людини в діяльності поліції, започатковану ще 2008 року, існуючим тоді Управлінням моніторингу
дотримання прав людини (УМДПЛ) МВС, яке було розформовано у 2010 році з приходом нового мінстра на посаду. Частина колективу Управління створила громадську організацію, яка працює і сьогодні — Асоціацію УМДПЛ. Майже 10
років ми продовжуємо існуючу ще в МВС традицію видавати
щорічний огляд дотримання прав людини поліцією. В своїх
руках ви тримаєте вже дев’ятий випуск.
Цього року головний акцент видання зроблено на аналізі
дотримання поліцією прав та свобод людини, пов’язаних із
тими блоками роботи поліції, які наразі перебувають в фокусі уваги громадськості та зазнають реформування — кримінальному, громадської безпеки, інформаційному.
Загальному перебігу реформ у Національній поліції присвячено перший розділ “Реформа поліції та права людини:
огляд основний ініціатив 2017 року”. В ньому висвітлено основні етапи реформи поліції та проблеми, які з ними пов’язані — планування і оцінка реформ в цілому, запровадження
інституту детективів, зміна системи оцінки ефективності
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поліції з радянських показників на довіру населення, інституційні зміни в частині забезпечення порядку на мирних
зібраннях тощо. Варто зауважити, що в кожному з цих напрямів відбувся невеликий поступ, що звісно не так багато
в порівняні з попереднімими роками, однак, однозначно, дає
право стверджувати, що реформа йде і не завершена.
Другий розділ присвячено системним проблемам, які стоять на заваді ефективній діяльності поліції. По-перше, після
Революції Гідності вкрай актуальним стало питання персональної ідентифікації правоохоронців, тобто можливості
притягнення до відповідальності поліцейських, які вчиняють злочини, наприклад в “сірій/чорній” масі спецпризначенців. Саме тому вся країна пам’ятає Євромайдан, після подій якого беркутівці уникли відповідальності, сховавшись
за шоломами та розчинившись у масі спецпризначенців. Загалом поліцейський, який знає, що його особу можна просто
ідентифікувати, на підсвідомому рівні буде менше схильний до можливого порушення закону. І навпаки — відчуваючи свою анонімність, буде більш схильний до перевищення
меж дозволеного. Саме тому це важливий етап реформ, який
досі не зроблено. По-друге, механізми дисциплінарних розслідувань проступків, вчинених поліцейськими, мало змінились з радянських часів. Керівник одноособово притягає
до відповідальності підлеглого, який немає можливостей
захищатись від необґрунтованих обвинувачень. По-третє, в
частині прав самого поліцейського, важливим кроком у реформах має стати зміна системи формування розміру заробітної плати (грошового забезпечення) поліцейського, щоб
уникнути практики “депреміювання” як існтрументу дисциплінарного тиску. По-четверте, поліція працює зі застарілим
юридичним інтрументарієм, який вже багато років потребує
якісних змін. Всі перераховані вище питання детально оглянуті у відповідному розділі.
Третій розділ продовжує традиційну для цього видання
тему — свобода і особиста недоторканість в діяльності полі-
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ції. Цього року акцент зроблено на законодавчих проблемах
регулювання обмеження свободи пересування (затримання)
з боку поліції. В Україні окрім традиційних процесуальних
порядків затримання особи, передбаченими кримінальним
процесуальним законодавством та законодавством про адміністративні правопорушення, існують так звані “квазі-затримання” — доставлення, поліцейське піклування тощо.
Існуючий стан законодавчого регулювання обмеження свободи пересування потребує систематизації та уніфікації.
Водночас наслідками такого неякісного законодавчого регулювання, а ще більше існуючих традицій у практиці його
застосування, традиційно залишають Україну з великою
кількістю порушень прав людини. Разом з тим кримінальна
статистика цього не відображає, а реальної відповідальності поліцейські за свої дії не несуть, про що свідчать результати останніх наукових досліджень. Наразі система розслідування з боку прокуратури вкрай неефективна і, можливо,
цю ситуацію змінить запуск Державного бюро розслідувань.
Четвертий розділ видання присвячений свободі мирних зібрань, основну роль у забезпеченні яких відіграє Національна поліція, а також військовослужбовці Національної гвардії.
У 2017 році була суттєво лібералізована процедура судового
обмеження свободи зібрань. Разом з тим, дотримання гарантій свободи зібрань має декілька незначних проблемних
точок в законодавчій та судовій сферах, а також значні проблеми у діях представників виконавчої галузі влади. У розділі описуються проблеми законодавчого регулювання мирних зібрань, а також окрему увагу приділено законодавчим
ініціативам щодо розширення повноважень Національної
гвардії в частині охорони громадського порядку.
П’ятий розділ продовжує висвітлення ситуації з поліцією на
публічних заходах, водночас присвячений більш вузьким
питанням у сфері демілітаризації мирних зібрань. В умовах
де-факто війни в Україні посилюються тенденції до мілітаризації органів правопорядку незалежно від території їх
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діяльності — чи це зона операції Об’єднаних сил, чи міста,
які живуть мирним життям. 2017 рік запам’ятався спробами надати Нацгвардії поліцейські функції у сфері громадського порядку, операціями Корпусу оперативно-раптової
дії (КОРД), поступовим поверненням до мирного життя батальйонів у складі МВС, появою муніципальних варт та інших громадських формувань, які намагаються перебирати
на себе частину повноважень поліції у сфері забезпечення
публічного порядку. Ці явища суттєво впливають і на безпекову ситуацію в Україні, і на стан дотримання прав людини.
Саме на цих питаннях та наслідках таких подій зосереджено
увагу у цьому розділі щорічного видання.
Автор останнього шостого розділу аналізує ситуації із дотриманням інформаційних прав людини поліцією, насамперед питання доступу до публічної інформації, на прикладі
всеукраїнської моніторингової кампанії, що проведена у
2017 році. Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини, який є контролюючим органом у сфері доступу
до інформації та захисту персональних даних, розроблено
Методологію оцінки рівня забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами владних повноважень. Згідно з її
положеннями Асоціацією УМДПЛ розроблено адапатовану
Методологію для оцінки Національної поліції. Загалом доступ до інформації охоплює не тільки класичні запити на
інформацію, а також повноту інформації в установах, наприклад на інформаційних стендах, доступність та корисність
веб-сайтів тощо. Будь-яка людина, звертаючись до поліції,
має отримувати якісні послуги, і вона має розуміти куди, в
який час, і до кого звертатись за тією інформацією, яка її цікавить. І головне — має отримати інформацію, за виключенням
тих випадків, де законодавством передбачені обмеження.
Цей розділ присвячено всім перерахованим вище питанням,
зокрема надано рейтинг відділень поліції у цій сфері.

Євген Крапивін
юрист, експерт Асоціації УМДПЛ
експерт групи "Реформа органів правопорядку" РПР

Розділ І.

Реформа поліції та права людини: огляд
основних ініціатив 2017 року
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З кожним роком після Революції Гідності дедалі важливішим стає питання результативності тих реформ, які мали
б розв’язати проблеми, що їх загострили революційні події.
Звичайних українців цікавлять не постійні розмови влади
про ці реформи, а результати і особливо те, як вони можуть
вплинути на їхнє життя.
Говорячи про реформування поліції, маємо визнати, що ми
вже давно перебуваємо в замкненому колі — керівництво
поліції постійно інформує суспільство про чергові пілотні
проекти з реорганізації наявних підрозділів, підпорядкування одних підрозділів іншим, закупівлю нового обладнання тощо. Разом з тим просить беззастережно довіряти
рядовим поліцейським, підтримувати потенційно небезпечні ініціативи щодо розширення повноважень поліцейських1
і не сумніватися, що рано чи пізно реформа дійде до свого
логічного завершення. Водночас про результати ніхто не
говорить. Чи справді зроблене в рамках реформи підвищило ефективність розслідування злочинів, рівень публічної
безпеки тощо? Адже саме це цікавить людей. А їх натомість
постійно “бомбардують” безліччю безликих цифр про кількість проведених тренінгів, закуплених та отриманих автомобілів; апелюють до показників розкриття злочинів. Причому ці показники сама поліція й складає. І незрозуміло, що
з тими даними робити, із чим їх порівнювати2. 2017 рік для
цього замкнено кола не став виключенням — багато ініціатив, але придившись до них уважніше, знаходимо безліч
місця для критики і зневіри в їх успішності.
Найгучніші етапи реформи вже в історії — відокремлення
Національної поліції від МВС (деполітизація), запуск патрульної поліції, переатестація поліцейських. Щоправда,
Євген Крапивін. Що таке “імператив презумпції правоти поліцейського”?
// Веб-сайт Експертно-аналітичного напрямку Асоціації УМДПЛ, 28.09.2016
р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/qRMAzQ
1

2
Євген Крапивін. Радянські показники чи рівень довіри населення? //
Дзеркало тижня, №4 (3 лютого – 9 лютого 2018) [Електронний ресурс] /
Режим доступу: https://goo.gl/tBTjD7
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відокремлення відбулося більше на папері, бо міністр зі
своїми радниками повсякчас демонструє обізнаність у суто
поліцейських справах, зокрема щодо стану розслідування
злочинів. Хоча суть відокремлення полягала в позбавлені
міністра повноважень з оперативного управління поліцією,
залишивши за ним формування державної політики у правоохоронній сфері. Переатестація — теж більше на папері,
оскільки її результатом стало звільнення лише 7,7% колишніх міліціонерів3. При цьому половина з них поновилась на
посадах та отримала компенсацію від держави за час вимушеного прогулу у розмірі 55 млн грн. Отже, нині більшість
поліцейських — це колишні міліціонери. Робимо висновок,
що зі старими кадрами й політичним впливом міністра до
системних реформ нам іще далеко.
І. Планування реформ та оцінка їх результатів
Насправді жодного чіткого плану розвитку поліція не має, а
точкові зміни не лише не об’єднані спільними цілями, а часто мають протилежну спрямованість. Є низка документів у
сфері державної політики, які стосуються реформи поліції,
однак жоден не містить конкретики — чітких строків і заходів, інструментів для вимірювання прогресу чи ефективності реформ, показників, за невиконання яких можна було б
критикувати керівництво поліції.
Процес змін у поліції умовно можна поділити на три періоди4:
(І) від завершення Революції Гідності і призначення Арсена
Авакова міністром — до приходу “грузинської команди”
Міністр Аваков створив Громадську раду, яка взялася розробляти план реформ. Результатом її роботи стали Стратегія реформування ОВС і план заходів до неї. Стратегія була
виписана аж до 2018 року, але план заходів завершувався
Дет. про причини таких результатів див. Розділ 2 (с. 25 – 52) попереднього
видання за 2016 рік. Режим доступу: https://goo.gl/3bXfGn
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4
Євген Крапивін. Сім міфів про реформу поліції // Дзеркало тижня, №42 (11
листопада – 17 листопада 2017 року) / Режим доступу: https://goo.gl/xftbyk
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2015-им. Цього документа й наполовину не реалізовано,
а гучно розпочаті в рамках Стратегії пілотні проекти, на
кшталт “Самбірського експерименту”, давно завершилися,
такі і не перерісши в масштабні зміни.
(ІІ) від приходу “грузинської команди” — до обрання Сергія
Князєва головою Нацполіції
У травні-червні 2016 року президент запросив в Україну
команду грузинських реформаторів. У сфері поліцейської
діяльності це була спочатку Ека Згуладзе, заступник міністра, яка створила патрульну поліцію й істотно вплинула на
ухвалення закону про Нацполіцію. Згодом першою очільницею Нацполіції стала Хатія Деканоїдзе, вона розпочала
переатестацію колишніх міліціонерів. Хатія мала власний
план змін — “100 днів якості Національної поліції”. Це короткий документ з амбітними завданнями. Серед них, наприклад, знищення “паличної системи” і запровадження
нової системи оцінювання ефективності поліції, орієнтованої на бізнес-модель. На жаль, цей документ спіткала
аналогічна доля — плану й на третину не реалізовано5.
(ІІІ) від призначення Сергія Князєва керівником Нацполіції — і
до сьогодні
У лютому новий голова Національної поліції оголосив курс
на посилення боротьби зі злочинністю і реформу “ядра”
поліції — кримінального блоку. Однак після початку експерименту зі створення підрозділів детективів стало зрозуміло, що і до цього завдання поліції бракує системного
підходу. Князєв узагалі не має плану реформ, а програма
з довгостроковими цілями на 5 років (обов’язковий документ, який він як кандидат на посаду керівника Нацполіції
подавав до конкурсної комісії) так і не була оприлюднена.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року схвалено Стратегію розвитку системи МінісЄвген Крапивін. Концепція “100 днів якості Національної поліції”: невиконані обіцянки? // Веб-сайт Експертно-аналітичного напрямку Асоціації УМДПЛ,
29.12.2016 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/37HDfF
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терства внутрішніх справ України до 2020 року (Стратегія
МВС-2020)6. Більшість положень нового документу у сфері
державної політики стосуються Нацполіції, менша частина
— Державної міграційної служби та сервісних центрів МВС
України. Інші відомства, діяльність яких керується і спрямовується через МВС майже не згадуються в документі.
Остаточний текст Стратегії оприлюднено в “Офіційному віснику України” лише 23 березня 2018 року. При цьому досі не
підготовлено План заходів з реалізації Стратегії, який Уряд
постановив розробити МВС у тримісячний термін, тобто до
15 лютого 2018 року. В цьому плані мають бути чітко вказані
заходи, строки їх виконання, виконавці та індикатори оцінки виконання цих заходів із реформування відомства.
В кінці квітня 2018 року МВС розпочало роботу над створенням такого документу за методологічної підтримки Консультативної місії Європейського Союзу. В стінах МВС працюють
робочі групи із залученням громадськості, які розробляють
плани заходів до кожного розділу Стратегії — «Безпечне середовище», «Протидія злочинності» тощо. Враховуючи попередній досвід довгострокового планування у МВС, доводиться схилятися до думки, що у 2018-2019 роках МВС (в першу
чергу його очільник) будуть радше думати про виборчі процеси у країні, аніж реформування МВС та підконтрольних
йому відомств, а тим паче оцінку вже пророблених реформ.
ІІ. Основні ініціативи у сфері реформи поліції 2017 року
2.1. Запровадження інституту детективів
Станом на початок 2017 року абсолютно нереформованим
залишався кримінальний блок Національної поліції. У січні 2017-го Нацполіція спільно з міжнародними партнерами
розпочала пілотний проект на базі Бориспільського відділу
поліції Київської області, який об’єднав функції слідчих та
Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до
2020 року // Веб-сайт МВС України [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://goo.gl/xkG81f
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оперативних працівників під єдине підпорядкування та в
єдиній посаді детектива. У червні пілотний проект поширено на вісім областей: Харківську, Львівську, Одеську, Хмельницьку, Запорізьку, Сумську, Полтавську і Київську. В експерименті бере участь один відділ поліції від кожної області7.
12 квітня 2018 року Сергій Князєв повідомив про початок
третьої фази впровадження служби детективів. Станом на
квітень підрозділи детективів працюють у кожному обласному управлінні поліції
За словами голови Нацполіції, близько 75–90% особового
складу підрозділів кримінальної поліції перевели в статус
слідчих. При цьому оперативні працівники, які залишилися
на посадах, і надалі виконують прямі обов’язки кримінальної поліції: оперативну й агентурну роботу, ведення оперативно-розшукових справ, встановлення невпізнаних трупів
і розшук безвісти зниклих осіб. Тобто в межах експерименту
не відбулося повної відмови від оперативних працівників,
що залишає детективам можливість звертатися до них із дорученнями. Це може негативно позначитися на якості експерименту8.
Станом на сьогодні в поліції працює до восьми тисяч слідчих
і близько 15 тисяч оперативних працівників. Головна кваліфікаційна вимога до слідчого — наявність вищої юридичної
освіти, що, швидше за все, буде перенесена на детектива.
Отже, неможливо просто перевести всіх оперативників у
статус детектива. Яким чином далі відбуватиметься перехід
на нову модель у разі успішності експерименту — питання
відкрите. А тим часом надзвичайно важливою є професійна
підготовка, бо зрозуміло, що тільки вищої освіти недостатньо: адже для того, щоб стати повноцінним слідчим або опеУ восьми регіонах України впроваджені пілотні проекти поліцейських
детективів // Веб-сайт МВС України, 15.06.2017 [Електронний ресурс] /Режим доступу: https://goo.gl/f1z8XF

7

Євген Крапивін. Реформа кримінального блоку поліції: проблеми і перспективи // Дзеркало тижня, №26 (8 липня – 14 липня 2018 року) [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/L1mQzb
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ративником, потрібно мати як мінімум 2-3 роки постійного
наставництва з боку колег по професії.
Щодо законодавчих змін, то варто зауважити, що експеримент не передбачає внесення змін до законодавства,
оскільки відбулося переведення оперативних працівників
на штатні посади слідчих. Все відбувається в рамках закону, бо відповідно до КПК слідчим надано право здійснювати
як гласні, так і негласні слідчі/розшукові дії (НСРД). Однак є
невелика проблема: по-перше, слідчі Нацполіції не можуть
здійснювати оперативно-розшукову діяльність без внесення відповідних змін до профільного закону, а по-друге, не всі
НСРД можуть здійснюватися слідчими Національної поліції.
Мова про два негласні заходи: 1) Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (передача даних у мережі Інтернет, SMS-повідомлень тощо). Відповідно до ст. 263
КПК така можливість є лише в уповноважених підрозділів
Нацполіції та СБУ; 2) Виконання спеціального завдання з
розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. Ст. 8 Закону “Про оперативно-розшукову
діяльність”, а також ст. 14 Закону “Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю” надає право проникати в злочинну групу лише негласному працівникові оперативного підрозділу або особі, яка співробітничає
з ним, зі збереженням у таємниці достовірних даних щодо
їх особистості. Це говорить не тільки про необхідність у подальшому внести відповідні зміни до законодавства, а й про
те, що в умовах експерименту детективи обов’язково у згаданих випадках для проведення НСРД звертатимуться до
своїх колег оперативних працівників поліції, що вплине на
якість експерименту.
Загалом інститут поліцейських детективів існує в скандинавських країнах, Німеччині, США та інших державах сталої
демократії. Між ними є низка відмінностей в обсязі повноважень, моделі взаємодії з прокуратурою тощо. Разом із тим
усіх їх об’єднує те, що збирає докази і фіксує їх у процесуальних документах одна особа, яка несе відповідальність
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за якість проробленої роботи — підготовку й спрямування
обвинувального висновку до суду. Тому детектив зацікавлений у якісній роботі над кримінальною справою, в якій він
розбирається від початку до кінця.
Нагадаємо, що на рівні державної політики в Україні необхідність запровадити інститут детективів опосередковано
виходить з духу Концепції реформування кримінальної юстиції 2008 року і КПК 2012 року. У Стратегії реформування
органів внутрішніх справ, затвердженій Розпорядженням
КМУ No1118-р від 22.10.2014 року, згадується служба детективів з розкриття загальнокримінальних злочинів, однак не
вказується терміну її запровадження. Таким чином реформа “ядра поліції” — кримінальної поліції, мала стати ледь не
першим кроком до реформи.
Разом з тим для ефективної роботи детективів не достатньо
просто об’єднати дві функції (посади) — це має бути комплексна реформа кримінального блоку (органів досудового
розслідування та кримінальної поліції). Вона має забезпечуватись законодавчими та інституційними реформами. До інституційних змін можна віднести зокрема такі елементи як
оптимізацію системи розподілу кримінальних проваджень
та зменшення навантаження на детектива; відмову від оцінювання роботи за кількісно-статистичними показниками,
центральним з яких залишається динаміка “розкриття” в
бік комплексної системи оцінки за кількісними та якісними
критеріями; впровадження електронної системи управління
провадженнями (електронний документообіг між органом
досудового розслідування, прокуратурою та судом) тощо.
Водночас важливим напрямом підвищення ефективності
кримінальних розслідувань в Україні є запровадження інституту кримінальних проступків. Після запровадження
інституту кримінальних проступків, внаслідок диференціювання порядку розслідування злочинів в залежності від
тяжкості, навантаження на органи досудового розслідування має зменшитися. Це дасть змогу ефективніше використовувати ресурси на розслідування загальнокримінальних
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злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких.
Разом із тим утворені в патрульній поліції, службі дільничних офіцерів поліції та інших підрозділах поліції органи
дізнання мають вплинути на ефективність розслідування
кримінальних проступків у сфері безпеки дорожнього руху,
дрібних майнових злочинів, що не становлять значної суспільної небезпеки. Почавши розкривати крадіжки мобільних телефонів або портативних магнітофонів з автомобілів,
поліція значно підвищить свій авторитет у суспільстві як
дієвого органу правопорядку.
2.2. Вдосконалення системи притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського
З реформою система розслідування дисциплінарних проступків з боку поліцейських майже не зазнала змін. Поліція
досі керується в цих питаннях Дисциплінарним статутом
органів внутрішніх справ України, ухваленим ще у 2006
році. В цілому він містить широке поле для зловживань з
боку керівництва по відношенню до своїх підлеглих. Цей
статут залишає беззахисним рядового поліцейського, адже
не містить запобіжників від зловживань і правових гарантій
для захисту поліцейського.
16 травня 2016 (!) року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції
України (реєст. №46709). Законопроект містить низку недоліків і критикується з боку експертного середовища. Хоча
він і містить важливу норму щодо залучення громадськості
до дисциплінарних комісій, які проводять службові розслідування (відповідно до кращих європейських практик та у
дусі ст. 90 Закону про Нацполіцію) в нинішній редакції вона
залишається радше декларативною, адже це не обов’язок
поліції, а право. Громадськість може залучатись, а може і не
залучатись. В свій час нами було подано понад 100 поправок
Картка законопроекту на веб-сайті Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/pkWqTE
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до проекту Закону, який готувався до 2го читання, в яких ми
запропонували максимально ефективну модель, відповідно
до якої громадськість залучалась у разі наявності скарг на
дії поліцейського10 (тобто не справи щодо загубленого посвідчення, запізнення на зміну тощо).
21 грудня 2017 року законопроект №4670 нарешті розглядався у другому читанні, однак не набрав достатньої кількості голосів і був направлений на повторне друге читання.
15 березня Верховна Рада ухвалила Дисциплінарний статут
Національної поліції. Під час ухвалення безпосередньо в сесійній залі було внесено понад 100 поправок, тому фінальний варіант тексту наразі невідомий. Станом на кінець квітня закон очікує на підпис Президента, а після цього – набере
чинності через 3 місяці.
Водночас залишається стара проблема із необ’єктивністю
роботи служби внутрішньої безпеки. Нагадаємо, що злочини, які вчиняються поліцейськими, досі розслідує прокуратура. Оскільки вона не має власних оперативних підрозділів, то всі необхідні перевірки та оперативну роботу
виконує внутрішня безпека самої поліції. Відповідно до п. 32
Звіту Комісара з прав людини Ради Європи Нілса Майжнієка
за результатами візиту до України (4-10 лютого 2014 року)
“розслідування порушень внутрішньою службою безпеки
міліції часто є неефективним, оскільки нерідко працівники
того ж самого відділення ведуть розслідування щодо колег
і з метою захисту своїх людей іноді приймають “обітницю
мовчання””11. Ця ситуація зберігається і зараз. Понад те, часто процесуальні керівники у кримінальних провадженнях
щодо поліцейських сидять у сусідніх кабінетах із прокуроГрупою народних депутатів було подано поправки до законопроекту
“Про Дисциплінарний cтатут НПУ”, які були розроблені за участі експертів групи // Веб-сайт Експертно-аналітичного напрямку Асоціації УМДПЛ,
06.12.2016 р. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://goo.gl/ikjckf
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Звіт Нілса Муйжнієкса, Комісара з прав людини Ради Європи, за результатами візиту до України з 4 до 10 лютого 2014 року // Веб-сайт Ради Європи [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/BCYVZJ
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рами, які розслідують це провадження. Зараз, після втрати
прокуратури повноважень з розслідування (21 листопада
2017 року), але в умовах, поки не розпочав повноцінну роботу ДБР, ці провадження формально розслідують інші органи12. Однак на практиці, всю роботу продовжує робити
внутрішня безпека, а процесуальні документи підписуються процесуальним керівником, який є колишнім слідчим
прокуратури, якого лише переведно у штат процесуальних
керівників.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба обіцяє повноцінну роботу ДБР з 1 вересеня 2018 року13. До цього
часу навряд чи поліція вирішить проблеми із дисциплінарною відповідальністю, а отже її підлеглі і далі будуть страждати від неформального тиску з боку керівництва. Водночас
повноцінна робота ДБР може значно покращити ситуацію
із свавіллям правоохоронців, адже оперативну роботу у цих
кримінальних провадженнях будуть виконувати незалежні
від поліції оперативні/слідчі кадри ДБР. Хоча досі ефективність цього органу під зазгрозою, адже його підслідність має
бути звужена. ДБР задумувався як орган для розслідування
злочинів правоохоронців, які пов’язані із порушеннями прав
людини — катування, незаконі затримання, позбавлення
права на захист тощо. Наразі до підслідності ДБР законодав20 листопада на веб-сайті Генеральної прокуратури України офіційно
повідомлено про закінчення повноважень прокуратури з розслідування
злочинів, підслідних ДБР: Беручи до уваги, що наразі ДБР не розпочало
свою роботу, а прокуратура втратила повноваження з розслідування,
підслідних ДБР злочинів, вирішенням проблеми може стати використання керівниками прокуратур повноважень з доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування в порядку ч.5
ст. 36 КПК (у зв’язку із неможливістю здійснення ефективного досудового
розслідування ДБР через те, що воно не розпочало свою роботу), а процесуальними керівниками – права особистого проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій (п.4 ч. 1 ст. 36 КПК України)
12

13
Директор Бюро презентував програму діяльності на 5 років // Веб-сайт
Кабінету Міністрів України, 20.12.2017 р. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://goo.gl/xYMyTc
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ством віднесені всі злочини правоохоронців, високопосадовців, суддів та осіб, які вчинили військові злочини (окрім
топ-корупції). На практиці без необхідних змін існує загроза, що ДБР “захлинеться” такою кількістю проваджень та не
зможе забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування цих злочинів.
2.3. Зміна системи оцінки ефективності поліції з радянських показників на довіру населення
З радянських часів проблемою насамперед слідчо-оперативних підрозділів була так звана “палична система”, тобто
система оцінки ефективності діяльності поліції, яка ґрунтується на показниках “розкриття”. Працює це так: у вас у
регіоні постійно має бути позитивна динаміка — інакше вважатиметься, що ви неефективно працюєте, а це означає негативні для вас управлінські рішення — від осуду колективу
до зменшення премій і навіть звільнення. Депреміювання є
вельми дієвим механізмом неформального тиску з боку керівництва, бо це може бути половина заробітної плати (грошове забезпечення поліцейських досі складається переважно з премії) упродовж кількох місяців поспіль.
Отже, якщо погано працює орган досудового розслідування, то треба штучно десь “потрібні” показники взяти. В результаті поліцейські починають послуговуватися техніками
“спрощення” своєї роботи — обіцяють підозрюваним (і не
виконують обіцянку) умовне покарання, вдаються до психологічного тиску і навіть до застосування фізичної сили.
Цим же пояснюється практика, коли потерпілих відмовляють подавати до поліції заяву про злочин (приховування від
обліку), фальсифікують докази, проводять незаконні затримання, маніпулюють з дотриманням процесуальних гарантій щодо підозрюваного тощо14. Жертвами стають звичайні
Детальніше про проблему та шляхи вирішення див.: Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі
органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є.
О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с.
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люди, часто малозабезпечені, які ніколи про це публічно не
скажуть. Про факти такого неподобства ми найчастіше не
дізнаємося, бо вони не потрапляють у ЗМІ, а поліція їх усіляко заперечує.
Такій системі оцінювання традиційно потурають політики й
високопосадовці. Зростання показників розкриття в їхньому розумінні дорівнює ефективній роботі, а в який спосіб
такого зростання досягають — нікого не цікавить. Чого варта історія з прем’єр-міністром В.Гройсманом, яка мала місце у 2017 році. На спільній колегії МВС пригрозив звільнити
трьох начальників обласних управлінь поліції з найгіршими показниками розкриття злочинів. Що залишалося робити цим начальникам, щоб не бути звільненими, — зрозуміти
нескладно.
Законом України “Про Національну поліцію”, який набув
чинності у листопаді 2015 року, передбачено, що рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінювання
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції (ч. 3 ст.
11 Закону). Водночас для того, щоб ця норма запрацювала,
Уряд має ухвалити відповідну постанову з методологією
оцінювання.
В червні 2017 року в МВС була створена робоча група, яка
готувала відповідний проект. В ній взяли участь представники Кабінету Міністрів України, МВС, Національної поліції,
народні депутати, соціологи, науковці, представники громадськості, зокрема автор цього розділу15. На жаль, робота
цієї групи не була завершена, а питання оцінки довіри населення знову відклали на невизначений строк.
Наприкінці 2017 року поліція прозвітувала про результати
своєї роботи за рік. Серед іншого голова Нацполіції Сергій
Князєв заявив, що все-таки розкриття злочинів є найголовЕкспертна група бере активну участь у робочій групі з допрацювання
проекту Постанови про порядок оцінки рівня довіри до поліції // Веб-сайт
Експертно-аналітичного напрямку Асоціації УМДПЛ, 09.06.2017 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/XWtqtC
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нішим показником в оцінюванні роботи поліції. А тим часом
керівництво поліції запевняло суспільство, що від цього радянського рудимента давно відійшли, і тепер поліція оцінюється за рівнем довіри громадян до неї. Майже дослівно: “...
ми відійшли від показників “вчинено” і “розкрито”. І як наші
європейські колеги будемо оцінювати поліцію за кількістю
направлених в суд справ в порівнянні з минулим періодом.
Якщо динаміка позитивна — добре, негативна — погано. Ми
переходимо на такі рамки контролю“.
Яка ж відмінність між поняттями “розкриття” і “кількість
направлених справ до суду”? На сьогодні — як у діяльності
прокуратури, так і поліції — жодної. Річ у тому, що в криміналістиці під “розкриттям” розуміють встановлення особи,
яка вчинила злочин. Тобто злочин вважається розкритим
ще до повідомлення особі про підозру. В цей момент тільки
починається формування доказової бази, і є підстави вважати, що особа вчинила злочин, а її участь необхідна у слідчих діях з метою збирання та фіксації доказів. Це поняття не
використовується в українському законодавстві починаючи
з 2010—2012 років, коли було скасовано останній відомчий
наказ з такою термінологією і відбувся перехід на “прокурорську” систему обліку злочинів. Відтоді обраховуються
направлені прокурором до суду обвинувальні акти, які готуються слідчим і є результатом його спільної роботи з оперативним працівником. Тому в словах голови Нацполіції “ми
відмовляємось від показників розкриття на користь динаміки направлених до суду справ” наявна тавтологія, зважаючи на реалії чинного законодавства16.
Такі заяви були піддані критиці з боку експертного середовища. Вже через три тижні як Аваков, так і Князєв, на щорічній колегії МВС, яка відбулась 27 січня 2018 року, заявили,
що час відходити від радянських архаїзмів і треба все-таки
16
Євген Крапивін. Радянські показники чи рівень довіри населення? //
Дзеркало тижня, №4 (3 лютого – 9 лютого 2018 року) [Електронний ресурс]
/ Режим доступу: https://goo.gl/5Sa9jN
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розробити/ухвалити Порядок проведення оцінки довіри населення. Понад те, вони взяли на себе зобов’язання зробити
це у І кварталі цього року, а держсекретар МВС Олесій Тахтай додав, що гроші на дослідження незалежними соціологічними організаціями є вже цього року.
Звідки така різка зміна риторики? Складно сказати, можливо відчутний вплив з боку фахівців, які присоромили Князєва у тому, що він публічно зявив в кінці року. Правда завжди треба пам’ятати, що post hoc non ergo propter hoc17, як би
ми себе не тішили.
7 лютого 2018 року Уряд схвалив затвердження Порядку
проведення оцінки рівня довіри населення до Нацполіції18.
Цей документ на дві сторінкі містить базові правила щодо
залучення незалежних соціологічних організацій до оцінки
довіри, визначення періодичності тощо. В частині індикаторів (перемінні, які мають щороку повторюватись з метою
відстеження динаміки за конкретно-визначений період)
оцінки відсилає до підзаконного акту, який має ухвалити
МВС. Таким чином нарешті зроблено крок до запровадження
нової системи оцінки, водночас варто сказати, що необхідно
зробити ще низку заходів для становлення цієї системи, аби
вона не перетворилася на профанацію. В найближчий час
спробуємо висвітлити цю тему детальніше.
2.4. Інституційні зміни в частині забезпечення порядку на
мирних зібраннях
Важлива новація, яку почала впроваджувати поліція у роботі з протестувальниками, — запуск “антиконфліктних груп”.
Це так звана “поліція діалогу”, на яку покладаються завдання: сприяти проведенню масових заходів, захищати право
17

Після цього, але не внаслідок цього (лат.)

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня
довіри населення до Національної поліції» № 58 від 07.02.2018 р. // Вебсайт Кабіменту Міністрів України [Електронний ресурс]/ Режим доступу:
https://goo.gl/ALB2ST
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громадян на свободу мирних зібрань, підтримувати постійний діалог із учасниками, запобігати можливим конфронтація та сприяти їх деескалації. Про необхідність такого кроку
протягом багатьох років зазначали правозахисники, зокрема у звітах щодо забезпечення права на мирні зібрання поліцією19.
Водночас в поліції створюється новий підрозділ — тактична
поліція, до функцій якої належить здійснення превентивних
заходів під час забезпечення публічної безпеки та порядку,
зокрема під час масових заходів і зібрань (деескалація конфліктів під час таких заходів). Окрім цього однією з основних
задач для них — боротьба з вуличною злочинністю. Станом
на липень 2017 року підрозділ тактичної поліції вже створено в Києві, а у планах — по всій Україні. За словами голови
Нацполіції Сергія Князєва поліція запозичує європейський
досвід, де “тактична поліція — це підрозділ, який забезпечує
порядок під час масових заходів, акцій протесту. Це поліцейські, які спілкуються з людьми, а не спецназ, який стоїть з
гумовими палицями, відгородившись щитами”.
За словами заступника голови Нацполіції Костянтина Бушуєва тактична поліція є новою ланкою у системі забезпечення порядку. Якщо так звану “діалогову поліцію” або
“поліцію комунікації” активно залучають до охорони громадського порядку під час масових заходів, коли є загроза
розвитку конфліктної ситуації. То лише в тому разі, коли поліцейським групи комунікації не вдається врегулювати ситуацію, а при цьому виникає ймовірність травмування особового складу, підключається підрозділ тактичної поліції. Їх
підготовка також здійснювалася за участі канадських колег.
Основне завдання цього підрозділу — локалізація конфлікту. І лише в разі наявності загрози застосування зброї учасниками масових заходів задіюється спецпідрозділ КОРД, чиє
19
Дет. про зміни у поліцейській тактиці під час протесту див.: Сергій Баглай. Діяти силою не можна думати. Поліцейська тактика під час протестів
// Дзеркало тижня, №29 (12 серпня – 18 серпня 2018 р.) [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://goo.gl/29K6jq
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основне завдання — протистояння озброєним злочинцям.
На думку багатьох експертів одна з успішних ділянок реформи поліції саме приділення більшої уваги порядку на
мирних зібраннях. Водночас існує низка проблем, які варто розв’язати, адже ескалація насилля на мирних зібраннях
це проблема, від якої Україна не пішла далеко із завершенням Революції Гідності. Про ефективність цих підрозділів та
стан дотримання прав людини під час охорони громадського порядку на мирних зібраннях читайте детальніше у відповідних розділах цієї книги.
ІІІ. Замість висновків
Через складність визначення поняття “реформа” не можна
однозначно сказати, що її завершено, провалено або що вона
триває. Рік, три чи п’ять років — усе це здебільшого умовні
цифри, які не можуть бути орієнтиром для завершення реформ. Особливо складно оцінювати в умовах, коли напрями
реформування постійно змінюються, а чіткого, погодженого
всіма відповідальними за це в державі посадовцями плану
та індикаторів змін — немає. Єдине, що можна сказати напевне: допоки не реформоване “ядро” поліції — кримінальна поліція та слідство, говорити про завершеність реформи
точно зарано. Сюди входить і реформа внутрішньої безпеки,
і запуск ДБР, і нова система оцінки — більшість з речей, яким
ми приділили увагу.
[Абстрактна] довіра до поліції не дозволяє оцінити, як дійсно
ставиться суспільство до реформи поліції. Водночас рівень
типових порушення прав людини: незаконні затримання,
незаконне насильство20, позбавлення права на захист, тиск
на бізнес тощо, — залишається якщо не на тому ж рівні, що
і раніше. Понад те, нові виклики, насамперед ріст організованної злочинності, майнових злочинів тощо, внаслідок соДив.: Д. Кобзін, А. Черноусов, К. Коренева, М. Колоколова Моніторінг незаконного насильства в поліції України (2004–2017 рр.), Харків, Харківський
інститут соціальних досліджень (ХІСД).—2017.

20
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ціально-економічних проблем, війни, збільшення потоку незареєстрованої зброї тощо, змушують поліцію вдаватись до
ще гучніших заяв. Ми повернулись до старих часів, коли поліція щомісяця звітує про зменшення кількості зареєстрованих злочинів (що з великою вірогідністю просто відображає
поширеність практик приховування злочинів від обліку), а
також постійно звітує про збільшення розкритих злочинів.
Така “мильна бульбашка” завжди з часом вибухає — невже
нове керівництво поліції та МВС цього не знає. Дотримання
прав людини в тій системі координат, в якій перебуває вище
керівництво держави, на жаль, не є пріорітетним — саме про
це свідчить відсутність “політичної волі” на здійснення реформ. Перечитавши попередні випуски цього видання ви
можете самостійно у цьому пересвідчитись — з року в рік
описуються схожі системні проблеми, які ніхто не бажає вирішувати.
Насамкінець доводиться, на жаль, додати, що процес заради процесу, вочевидь, цілковито влаштовує політичне керівництво МВС. Адже маленькі пілотні проекти та експерименти приносять швидкі репутаційні дивіденди. В умовах
коротких політичних циклів — це зрозуміла та бажана мета.
А от системні зміни неодмінно призвели би до руйнування існуючих корупційних схем і звичних практик роботи, а
отже — до невдоволення середньої ланки керівників і виходу
старої вертикалі поліції з-під контролю міністра.
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Проблема поліцейського свавілля існує стільки, скільки існує поліція. Завданням держави і громадянського суспільства є мінімізація цього свавілля. Можна виділити основні
точки, реформування яких суттєво вплине на рівень поліцейського свавілля:
1. Персональна ідентифікація правоохоронців.
2. Механізм розслідувань дисциплінарних проступків, вчинених поліцейськими.
3. Орган досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених поліцейськими.
4. Процесуальне керівництво у провадженнях, в яких підозрюваними/обвинувачуваними є поліцейські, а також
публічне обвинувачення в суді.
5. Справедливий суд.
Перші два пункти цього переліку є менш глобальними, ніж
3-5 пункти, тож їх можна описати в межах цього розділу.
Опис створення Державного бюро розслідувань, реформи
прокуратури та системи правосуддя в цілому виходить за
його межі, але також потребує пильної уваги, оскільки без
ефективного функціонування цих державних органів неможливо забезпечити належу діяльність поліції.
Окрім вищезазначених, у звіт включено опис інших проблем, які перешкоджають ефективній діяльності поліції.
1. Персональна ідентифікація правоохоронців1
До прийняття Закону України “Про Національну поліцію”,
1
Текст цього підрозділу звіту підготовлено на основі пояснювальних записок до законопроектів від 23 січня 2017 року, реєстр. № 5700 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (щодо ідентифікації поліцейських)" (https://goo.gl/iDfe7d), реєстр. № 5701 «Про внесення
змін до Закону України «Про Національну гвардію» (щодо ідентифікації
військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання
ними завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки)» (https://goo.gl/EkwDmu), розробником яких є автор цього
розділу звіту. Законопроекти розглянуто під час підготовки до першого
читання на засіданні правоохоронного Комітету парламенту, за результатом якого рекомендовано до прийняття в першому читанні.
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міліція з метою особистої ідентифікація мала тільки службові посвідчення. За потреби, правоохоронці не показували посвідчення та лишались непокараними, якщо вчиняли
правопорушення під час службової діяльності.
На необхідності впровадження ефективної ідентифікації
працівників органів правопорядку наполягали експерти та
громадські активісти2 3.
Впродовж реалізації громадянами права на мирні зібрання з
листопада 2014 року по лютий 2015 року працівники міліції,
користуючись тим, що їх неможливо ідентифікувати (перебуваючи в шоломах), неодноразово вчиняли невиправдані
акти жорстокості щодо мітингарів. Відомі непоодинокі випадки, коли це мало трагічні наслідки.
Чому вкрай складно притягти до відповідальності бійців
“Беркуту”, які силою розігнали мирний Євромайдан в ніч з
29 на 30 листопада 2013?
Однією з ключових формальних причин є неможливість
встановлення конкретних злочинців, оскільки майже весь
особовий склад тоді йшов у атаку або в масках, або з опущеними тонованими забралами. На це посилається і нинішній
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков щодо неможливості
встановлення конкретних міліціонерів, які били людей4. Про
це говорив і колишній Генпрокурор Віктор Пшонка, заявивши5 про необхідність впровадження ідентифікації.
2
Михайло Каменєв. Моя нова поліція: нові люди в чорному? // Українська
правда, 03.06.2015 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/
nrSDc9

Відкритий лист до міністра внутрішніх справ щодо ідентифікації міліції
// Асоціація УМДПЛ, 17.09.2013 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://goo.gl/w1NhhP

3

“Беркутівців”, які розганяли Євромайдан, не встановили, бо їх було багато і в однаковій формі – Аваков // Громадське радіо, 14.08.2015 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/ex4pV7
4

Пшонка за ідентифікаційні знаки на одязі бійців “Беркута” // Радіо Свобода, 14.12.2013 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/gcvN1j

5
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Нілс Муйжнієкс, Комісар з прав людини Ради Європи, під час
подій Революції Гідності з 4 по 10 лютого 2014 року перебував з візитом в Україні. У звіті6 за результатами цієї поїздки
Комісар, серед іншого, зазначив: “Правоохоронна діяльність
повинна також керуватись чіткими і зрозумілими правилами щодо ідентифікаційних номерів співробітників міліції,
які завжди слід носити при виконанні службових обов’язків,
інакше дуже важко ідентифікувати працівників міліції, які
могли бути причетними до насилля”.
Проблемі неможливості ідентифікації працівників органів
внутрішніх справ у 20147 і 20158 роках присвячені окремі
розділи Щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
Неодноразово до Верховної Ради України надходили законодавчі ініціативи, які так чи інакше намагались вирішити
проблему анонімності працівників органів правопорядку.
Зокрема, у Верховній Раді України VII скликання були зареєстровані проекти законів № 30489 від 05.08.2013 року,
№ 311010 від 21.08.2013 року та № 498811 від 02.06.2014 року.
Законопроекти № 3048 та № 4988 були позитивно сприйняті профільним комітетом та рекомендовані12 13 до прийняття
Звіт Комісара з прав людини Ради Європи Нілса Муйжнієкса за результатами візиту до України з 4 до 10 лютого 2014 року // Веб-сайт Ради Європи
[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/BCYVZJ

6

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – К., 2013.
– 398 с. Режим доступу: https://goo.gl/rvKz56

7

8
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – К., 2014.
– 552 с. Режим доступу: https://goo.gl/QQxvtC

Проект Закону №3048 від 05.08.2013 р. // Веб-сайт Верховної Ради України
[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/enXsAQ

9

Проект Закону №3110 від 21.08.2013 р. // Веб-сайт Верховної Ради України
[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/yuyTKS

10

Проект Закону №4988 від 02.06.2014 р. // Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/VjGJnR

11
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в першому читанні за основу. Жоден з них, на жаль, так і не
став законом.
Навіть після прийняття Закону України “Про Національну
поліцію”, який містить окремі положення щодо ідентифікації
всіх поліцейських (за винятком тих, які виконують завдання
в режимі секретності14), виникли проблеми на практиці через те, що відповідні положення закону були недосконалі та
не деталізовані. За час, який пройшов з моменту набрання
чинності вищезазначеним законом, були виявлені такі проблеми:
1. Номери на жетонах не читабельні, особливо в темну
пору доби.
2. Законом не визначене місце закріплення жетона. Непоодинокими є випадки, коли жетони кріпляться на поясі.
Відтак, громадянину, який хоче прочитати інформацію
на жетоні, доводиться нагинатись чи ставати на коліна,
що принижує людську гідність.
3. Поліцейські під час охорони громадського порядку на
мирних зібраннях не мають жетонів та номерів на засобах індивідуального захисту.
4. Знаючи номер жетона поліцейського, майже неможливо дізнатись, кому належить відповідний номер через
небажання Національної поліції України надавати цю інформацію, хоч доступ до неї не обмежений законом.
Відтак, для вирішення вищевказаних проблем необхідно на
12
Пояснювальна записка до проекту Закону № 3048 від 05.08.2013 р. //
Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://goo.gl/9t1rkg
13
Пояснювальна записка до проекту Закону №4988 від 02.06.2014 р. //
Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://goo.gl/eMeG8K

Чинне законодавство України не дає визначення терміну “режим секретності”, відтак його застосування на практиці неможливе через порушення принципу юридичної визначеності, який є складовою верховенства права.

14
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рівні закону:
1. Встановити вимоги щодо читабельності інформації на
жетоні поліцейського та закріплення його в області грудей.
2. Зазначити індивідуальний номер в посвідченні поліцейського та продублювати його на засобах індивідуального захисту шляхом нанесення такого номеру не на сам
засіб, а на нашивку, яка кріпитиметься на липучці або в
інший зручний спосіб до засобу індивідуального захисту.
3. Запровадити персональну дисциплінарну відповідальність поліцейського за порушення правил ідентифікації.
4. Створити єдину базу індивідуальних номерів поліцейських та забезпечити безкоштовний доступ до такої бази
в мережі Інтернет шляхом надання інформації на запит
за конкретним номером.
Чисто психологічно поліцейський, який знає, що його особу
можна просто ідентифікувати, на підсвідомому рівні буде
менше схильний до можливого порушення закону. І навпаки — відчуваючи свою анонімність, буде більш схильний до
перевищення меж дозволеного.
При цьому, кожному поліцейському необхідно довічно присвоювати індивідуальний номер і вносити його до єдиної
бази індивідуальних номерів поліцейських.
Наявність єдиної бази даних дасть можливість вести всеукраїнський облік поліцейських за індивідуальними номерами. Разом з цим, присвоєння індивідуального номера довічно на рівні закону забезпечить уникнення його дублювання
у зв’язку зі звільненням поліцейського та можливим подальшим його поновленням на службі.
Водночас, громадяни матимуть безкоштовний доступ до такої бази в мережі Інтернет за запитами щодо конкретного
номера. На запит громадянин отримає інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові поліцейського, його посаду, спеціальне звання та інформацію про наявність повноважень,
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покладених на нього Законом України “Про Національну поліцію” (чи відсторонений від виконання службових обов’язків такий поліцейський, звільнений тощо). Разом з тим, не
буде надаватись інформація про поліцейських, діяльність
яких захищена Законом України “Про державну таємницю”.
Ухвалення цих положень не становитиме загрозу для поліцейських, адже інформація про прізвище, ім’я та по-батькові
кожного поліцейського і займану ним посаду відома громадськості, оскільки кожен поліцейський подає е-декларацію
відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.
Крім того, відповідно до рішення Конституційного Суду
України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 інформацією про
особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або
дані про відносини немайнового та майнового характеру,
обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації,
що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого
самоврядування, посадових або службових повноважень.
Водночас, з огляду на критику ідеї безконтрольного доступу до інформації про поліцейського за запитом по номеру,
доцільним видається під час підготовки законопроектів до
другого читання передбачити онлайн ідентифікацію запитувача такої інформації в схожий спосіб, як це передбачено,
наприклад, для Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Удосконалення системи персональної ідентифікації поліцейських дозволить громадянам легко бачити, запам’ятовувати та фіксувати за допомогою технічних засобів індивідуальний номер поліцейського в разі можливих неправомірних
дій з його боку, або коли поліцейський не бажає представитись чи пред’явити своє службове посвідчення.
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2. Механізм розслідувань дисциплінарних проступків, вчинених поліцейськими
Закон України “Про Національну поліцію”15 був прийнятий
02 липня 2015 року і набрав чинності 07 листопада 2015 року,
тобто через більш ніж 4 місяці.
Частина друга статті 19 цього Закону передбачає, що підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських
заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом.
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 та підпункту 8 пункту
7 Розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” цього Закону Кабінет Міністрів України мав у місячний строк з дня,
наступного за днем його опублікування, внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону про затвердження
Дисциплінарного статуту Національної поліції України. Закон був опублікований 06 серпня 2015 року в Голосі України,
відтак до 07 вересня Кабмін мав внести на розгляд парламенту відповідний законопроект.
Але уряд Арсенія Яценюка спромігся зареєструвати відповідний законопроект16 тільки 01 лютого 2016 року, реєстр.
№ 3857, тобто з майже п’ятимісячною затримкою. Так само
бездіяв і парламент — ніхто з депутатського корпусу не виявив законодавчої ініціативи.
Тим часом, 07 листопада 2015 року набрав чинності Закон
України “Про Національну поліцію” і Україна поповнилась
стотисячним колективом поліцейських. Але через бездіяльність законодавчої та, меншою мірою, виконавчої гілок
Закон України “Про Національну поліцію” від 02 липня 2015 року
№ 580‑VIII // Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/rG7qms

15

16
Проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України від 01 лютого 2016 року, реєстр. № 3857 // Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/tcaCUZ
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влади утворилась прогалина у праві — поліцейських неможливо було притягнути до дисциплінарної відповідальності
через відсутність Дисциплінарного статуту.
В такому вакуумі поліція пропрацювала аж до 28 грудня того
ж року, коли набрав чинності прийнятий 23 грудня Закон
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»”17 і який у пункті 9 Розділу II “Прикінцеві та
перехідні положення” містив положення про поширення на
поліцейських дії Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України до набрання чинності Законом України
“Про Дисциплінарний статут Національної поліції”.
Таким чином, більше 7 тижнів поліцейські не могли бути
ніяк дисциплінарно покарані за порушення. Навіть звільнити за грубі порушення Закону поліцейських за законом було
неможливо.
Зрозуміло, що Закон не міг бути застосований ретроактивно
(тобто не мав зворотної дії в часі), бо, по-перше, частина перша статті 58 Конституції України встановлює, що закони та
інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,
крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, і, по-друге, частина друга тієї ж статті
встановлює, що ніхто не може відповідати за діяння, які на
Історія прийняття цього законопроекту виявилась явно тривалішою,
аніж сподівались у владі. Цей урядовий законопроект було зареєстровано 05 жовтня 2015 року, реєстр. № 3225 (https://goo.gl/VjWkAk). 30 жовтня
проект було відкликано і внесено доопрацьований. 05 листопада профільний Комітет парламенту рекомендує прийняти законопроект за основу
і в цілому і вже 10 листопада парламент 289 голосами ЗА приймає його
в першому читанні за основу і в цілому. 17 листопада Голова Верховної
Ради підписує Закон і направляє його на підпис Президента. Але, попри
сподівання, Президент накладає на нього вето і 09 грудня депутати отримують пропозиції Голови держави до Закону. І вже 23 грудня парламент,
погодившись Президентом, голосує за текст з урахуванням пропозицій, а
28 грудня Закон від 23 грудня 2015 року № 901-VIII вже офіційно публікується після підпису президента (https://goo.gl/3LhPP8).

17
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час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення18.
Вищезгаданий урядовий законопроект № 3857 вже за два
тижні після реєстрації був відкликаний і в подальшому знятий з розгляду.
Тільки 16 травня 2016 року вже новий уряд Володимира
Гройсмана вніс на розгляд Верховної Ради України проект
Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції
України, реєстр. № 467019.
Профільний парламентський Комітет 06 липня 2016 року рекомендував прийняти його в першому читанні за основу, що
і відбулось 15 листопада того ж року.
До другого читання було подано 211 поправок, значна частина з яких була підготована авторами цього видання20.
Під час підготовки до другого читання в Комітеті Верховної
Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності відбулась низка засідань робочих груп, під час
яких авторам цього видання за участі народних депутатів
України вдалось відстояти низку принципових позицій і
значно поліпшити першопочатковий текст законопроекту.
15 березня 2017 року профільний Комітет рекомендував
прийняти законопроект в другому читанні в цілому, після
цього 7 разів законопроект включався до порядку денного
засідань парламенту, але був розглянутий тільки 21 грудня
2017 року, де депутати спромоглись тільки направити його
на повторне друге читання21.
До яких, зокрема, відносяться і дисциплінарні правопорушення,
див. пункт 22 частини першої статті 92 Конституції України.

18

19
Проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України від 16 травня 2016 року, реєстр. №4670 // Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/UBzTEu

Групою народних депутатів було подано поправки до законопроекту
“Про Дисциплінарний статут НПУ”, які були розроблені за участі експертів групи // Веб-сайт Експертно-аналітичного напряму Асоціації УМДПЛ,
06.12.2016 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/F52pHt
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Після цього до законопроекту не було подано жодної нової
правки і в тій самій редакції профільний Комітет 07 лютого
2018 року повторно рекомендував прийняти його в цілому.
15 березня 2018 року Верховна Рада України, розглянувши в
другому читанні, прийняла Закон в цілому.
Проблемою Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ, дія якого тимчасово поширена і на поліцію, є те, що
його процедури є закритими для участі громадськості та навіть громадського контролю і дисциплінарне провадження
залежить виключно від волі начальника поліцейського. Крім
того, законодавче регулювання притягнення поліцейських
до дисциплінарної відповідальності не відповідає стандартам цивільного аспекту статті 6 європейської Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод22.
На жаль, положення законопроекту № 4670, не сильно відрізняється від Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ. І, попри значне поліпшення тексту до другого читання, не вдалось виправити основну ваду — закритість процедури, яка залишає за начальником право більш-менш вільно
вирішувати долю підлеглих.
Загалом, законопроект № 4670 не можна розглядати як концептуально нове і прогресивне регулювання притягнення
до дисциплінарної відповідальності. Найбільш доцільним є
впровадження незалежних від поліції органів дисциплінарного розслідування та притягнення до відповідальності23.
21
На заваді прийняттю стала політична складова, яка не стосувалась
власне законопроекту – найбільша парламентська фракція БПП відмовилась результативно голосувати за будь-які питання, допоки не буде включено до розгляду законопроекту щодо деконцентрації у сфері земельних
відносин. Дет. див.: https://goo.gl/GR3XdV
22
Див. наприклад рішення Європейського суду з прав людини у справах
“Олександр Волков проти України” // Веб-сайт Верховної Ради України
[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/ETuWi9

Як один з можливих прикладів можна використати британську модель
Independent Police Complaints Commission (IPCC), яка навіть не є державним органом.

23
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Станом на 1 червня 2018 року Закон очікує на підпис Президента України.
Схоже на те, що керівництво Національної поліції України
та Міністерства внутрішніх справ України в цілому влаштовує ситуація, коли діє старий Статут. Це черговий приклад
відомої приказки про те, що немає нічого більш постійного,
аніж тимчасове. І ще це одна з рис багатьох реформ, які проводяться в державі — безсистемність та незавершеність і неспроможність своєчасно заповнити прогалини або замінити
старе законодавче регулювання протягом тривалого часу.
Водночас, окрім формально існуючої та закріпленої на законодавчому рівні системи притягнення до дисциплінарної
відповідальності, існує паралельна система, яка повністю
виключає можливість оскарження та судового контролю —
це, зокрема, направлення в піші наряди та позбавлення частини премії, яка є складовою “грошового забезпечення” (заробітної плати) поліцейського.
3. Формування розміру зарплати (грошового забезпечення)
поліцейського
Грошове забезпечення поліцейських формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2015 року № 988 “Про грошове забезпечення поліцейських
Національної поліції”24.
Так, грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний
характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
При цьому, деякі надбавки можуть становити до 100 відсотків розміру посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.
Постанова Кабіенету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №988 //
Веб-сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/AWf5wX
24
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Відповідно до даної постанови поліцейський патрульної
поліції в місті Києві, який перший рік служить у поліції та
має спеціальне звання лейтенанта поліції, має отримувати
3900 грн (1400 грн за посадовий оклад за звання + 2500 грн
за посаду інспектора в стройовому підрозділі в місті Києві).
Інспектори патрульної поліції загалом отримують обіцяні
керівництвом Національної поліції та МВС України 8000 грн
на місяць25 за рахунок значної премії, яка встановлюється
таким чином, щоб незалежно від надбавок всі патрульні поліцейські мали однаковий рівень грошового забезпечення.
Ситуація, за якої левову частку грошового забезпечення поліцейського складає премія, розмір якої залежить виключно
від волі його начальника та обсягів бюджетних асигнувань,
створює значні корупційні ризики та не задовольняє правомірні очікування поліцейських.
Поширеною є практика позбавлення премії (“депреміювання”) поліцейського за рішенням його начальника, яке неможливо ніяк оскаржити, про що згадувалось вище26. З огляду на
частку премії в загальному розмірі грошового забезпечення
конкретного поліцейського, накладення на поліцейського
за дисциплінарні проступки без проведення (хоча, іноді і з
проведенням) передбаченої законом процедури непередбаченого законом стягнення суперечить частині другій статті
19 та пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України.
Не виключена ситуація в майбутньому, коли в Державному
бюджеті України не будуть закладені кошти для грошового забезпечення поліцейських в обсягах, які передбачають
нинішні розміри премій. В такому разі, поліцейських позбавлять премій і переведуть на “голі” оклади з надбавками,
оскільки виплата окладів та надбавок належить до “захищених” статей видатків, на відміну від премій.
25

Див. дет. на веб-сайті патрульної поліції: https://goo.gl/16ZU6m

Денис Кобзін. Нова патрульна поліція. Ми її втрачаємо? // Інтернет-альманах Асоціації УМДПЛ “Антидот” [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://goo.gl/rtBkdj
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Законодавцю варто передбачити для поліцейських таку ж
систему визначення максимального розміру премії, як передбачено з 01 січня 2019 року для державних службовців у
абзаці четвертому частини третьої статті 50 Закону України
“Про державну службу”: «При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати
30 відсотків фонду його посадового окладу за рік».
Звісно, паралельно має відбутись значне підвищення розмірів окладів для поліцейських.
Також, має бути впроваджена система обов’язкового врахування понаднормового часу перебування на службі, який
зараз не береться до уваги, що явно порушує трудові права
поліцейських27.
4. Застарілий юридичний інструментарій
Притягнення до адміністративної відповідальності є ледь
не основним юридичним інструментом, яким користується
патрульна поліція в своїй діяльності. В 2015-2016 роках патрульна поліція була сформована наново за новими стандартами та значною мірою з “нових” людей з-поза системи,
але отримала в руки замість нових інструментів недолугий,
незручний та застарілий Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), прийнятий ще за часів Генерального секретаря ЦК КПРС Черненка у грудні 1984 року.
За 33 роки до Кодексу були внесені зміни 31 указами Президії Верховної Ради УРСР та приблизно 450 законами. У чотирьох Рішеннях Конституційний Суд України визнав певні
положення Кодексу неконституційними28.
КУпАП був написаний для радянських реалій, де не існувала приватна власність, життя громадянина регулювалось
численними інструкціями та іншими нормативно-правови27

Ibid.

Рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000 № 13-рп/2000,
від 06.10.2010 № 21-рп/2010, від 22.12.2010 № 23-рп/2010, від 11.10.2011
№ 10‑рп/2011

28
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ми актами. Цей документ сильно контрастує із сучасним законодавством України не тільки ідеологічно, а і з точки зору
юридичної техніки.
Детально про основні проблеми КУпАП ми писали у звіті
за 2016 рік29. Серед ключових перешкод — стислі строки для
притягнення до адміністративної відповідальності за “кримінальними”30 правопорушеннями, можливість звільнення
від відповідальності за малозначимістю.
Також, проблемою є відсутність сторони обвинувачення у
справах щодо “кримінальних” правопорушень, внаслідок
чого судді фактично перебирають на себе функцію сторони
обвинувачення і перестають бути безсторонніми в процесі32.
До речі, неможливість в багатьох ситуаціях відстояти свою
правоту в суді через застаріле та неякісне законодавство
суттєво демотивує патрульних поліцейських, значна частина роботи яких таким чином іде впусту32.
Ситуація з притягненням до адміністративної відповідальності поліцейськими в Україні катастрофічна через морально застарілий КУпАП, який сповнений прогалинами та нормами, щодо яких є сумнів у їх конституційності.
Другою важливою проблемою є практика правозастосування, як з боку поліції, так і з боку судів; наявність корупціогенних чинників тощо.
Див. Розділ 4 у вид. Права людини в діяльності української поліції – 2016.
Науково-практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є.О. – К.: Софія-А,
2017 р. – С. 79-90.

29

30
У розумінні Європейського суду з прав людини, який тлумачить поняття “кримінальне правопорушення” автономно від того, як це визначено у
відповідному національному законодавстві. В контексті чинної редакції
КУпАП це передовсім справи про адміністративні правопорушення, які
розглядаються судами.
31
Див. рішення Європейського суду з прав людини Karelin v. Russia (https://
goo.gl/c3wtys), яке можна застосувати і до українських реалій з огляду на
принципову схожість процесуальних правил.

Владислав Власюк. Що насправді заважає патрульній поліції? // Лівий Берег, 20.04.2017 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/nDMbp6
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Вирішенням цих глобальних проблем має стати прийняття
взамін КУпАП двох кодексів — про кримінальні проступки
(або інкорпорування такий проступків до Кримінального кодексу) і про адміністративні проступки.
Ще одним, але значно більш тривалішим, рішенням проблеми є формування нової практики Верховним Судом та Конституційним Судом України.
На жаль, зараз процес впровадження кримінальних проступків у парламенті фактично блокується і уряд просуває
насправді не кримінальні проступки, а лише спрощення
процесу для дрібних злочинів зі зменшенням процесуальних гарантій. Жодних дій щодо реформи адміністративних
проступків немає. Конституційні подання, які стосуються
певних процесуальних гарантій КУпАП Конституційний
Суд України вже тривалий час не може вирішити з тих чи
інакших причин.
Паралельно, у патрульних поліцейських на рівні підзаконних нормативно-правових актів діяльність регламентована
тільки в частині здійснення повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності — існують юстовані
відомчі інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному
режимі33, та з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення в органах поліції34, яка стосується правопорушень, не пов’язаних з Правилами дорожнього руху.
Водночас вся інша діяльність патрульної поліції нічим не
регламентована. Тоді як попередні десятиліття існував нормативний акт, який докладно встановлював правила діяльІнструкція затверджена наказом МВС України від 07 листопада 2015 року
№ 1395 (зареєстрована в Мінюсті 10 листопада 2015 року за № 1408/27853)
(зі змінами) // Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/bX7ZZo

33

Інструкція затверджена наказом МВС України від 06 листопада 2015 року
№ 1376 (зареєстрована в Мінюсті 01 грудня 2015 року за № 1496/27941) (зі
змінами) // Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/GF9DPr

34
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ності попередників патрульної поліції — патрульно-постової
служби35. Відсутність подібного акту призводить до того, що
діяльність патрульної поліції хаотична і залежить від певної
постійно змінюваної традиції і бачення начальників різного
рівня, що є неприйнятним для багатотисячного органу правопорядку.
Також, існує низка інших проблем — паперовий документообіг, відомча система медичного забезпечення замість
страховок тощо. Не запроваджено ефективну модель просування по службі, оскільки в системі поліції конкурси на
заміщення вакантних посад в основному оголошуються не
на керівні посади, для яких переважно застосовується процедура атестації, яка дозволяє призначити людину, яка потрібна вищому начальнику.
Все вищеописане свідчить про системну неспроможність
законодавчої гілки влади забезпечити якісне законодавче
регулювання діяльності органів правопорядку та небажання органів виконавчої влади виправляти існуючі проблеми
на своєму рівні.
Впродовж 4 років після перемоги Революції Гідності, на жаль,
не відбулась реформа поліції, окрім низки точкових змін.
Попереду ще колосальний обсяг завдань, які мають бути виконані, перш ніж можна буде стверджувати про створення
поліції з принципово новою якістю.

35
Мова йде про Статут патрульно-постової служби міліції України, затверджений наказом МВС України від 28 липня 1994 року № 404 (зареєстрований у Мінюсті 6 вересня 1994 року за № 213/423) (зі змінами) // Веб-сайт
Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://
goo.gl/UGnsxL
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СТИСЛИЙ ВИКЛАД
Проблема поліцейського свавілля існує стільки, скільки існує поліція. Завданням держави і громадянського суспільства є мінімізація цього свавілля. У розділі описані основні
точки, реформування яких може суттєво вплинути на проблеми у цій сфері.
1. Персональна ідентифікація правоохоронців
До прийняття Закону України “Про Національну поліцію” міліція з метою особистої ідентифікація мала тільки службові
посвідчення. За потреби, правоохоронці не показували посвідчення та лишались непокараними, якщо вчиняли правопорушення під час службової діяльності. На необхідності
впровадження ефективної ідентифікації працівників органів правопорядку наполягали експерти та громадські активісти.
Навіть після прийняття вищезазначеного закону, який
містить окремі положення щодо ідентифікації всіх поліцейських, виникли проблеми через те, що відповідні положення
закону недосконалі та недеталізовані.
Удосконалення системи персональної ідентифікації поліцейських дозволить громадянам легко бачити, запам’ятовувати та фіксувати за допомогою технічних засобів індивідуальний номер поліцейського у разі неправомірних дій
з його боку, або коли поліцейський не бажає представитись
чи пред’явити своє службове посвідчення. Поліцейський,
який знає, що його особу можна просто ідентифікувати, на
підсвідомому рівні буде менше схильний до порушення закону. І навпаки — відчуваючи свою анонімність, буде більш
схильний до перевищення меж дозволеного.
2. Механізм розслідувань дисциплінарних проступків, вчинених поліцейськими
Проблемою Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
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справ, дія якого тимчасово поширена на поліцію, є те, що
його процедури є закритими для участі громадськості та навіть громадського контролю і дисциплінарне провадження
залежить виключно від волі начальника поліцейського. Крім
того, законодавче регулювання притягнення поліцейських
до дисциплінарної відповідальності не відповідає стандартам ЄСПЛ.
Положення законопроекту № 4670 не сильно відрізняється
від Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ. І попри значне поліпшення тексту до другого читання не вдалось виправити основну ваду — закритість процедури, яка
залишає за начальником право більш-менш вільно вирішувати долю підлеглих.
Загалом, законопроект № 4670 не можна розглядати як концептуально нове і прогресивне регулювання притягнення
до дисциплінарної відповідальності. Найбільш доцільним є
впровадження незалежних від поліції органів дисциплінарного розслідування та притягнення до відповідальності.
Окрім формально існуючої та закріпленої на законодавчому рівні системи притягнення до дисциплінарної відповідальності існує паралельна система, яка повністю виключає
можливість оскарження та судового контролю — це, зокрема,
направлення в піші наряди та позбавлення частини премії,
яка є складовою зарплати поліцейського.
3. Формування розміру зарплати (грошового забезпечення)
поліцейського
Грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового
забезпечення. При цьому, деякі надбавки можуть становити
до 100 відсотків розміру посадового окладу з урахуванням
окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.
Ситуація, за якої левову частку грошового забезпечення поліцейського складає премія, розмір якої залежить виключно
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від волі його начальника та обсягів бюджетних асигнувань,
створює значні корупційні ризики та не задовольняє правомірні очікування поліцейських.
Поширеною є практика позбавлення премії поліцейського
за рішенням його начальника, яке неможливо оскаржити.
Не виключеною є можлива ситуація в майбутньому, коли в
Державному бюджеті України не будуть закладені кошти
для грошового забезпечення поліцейських в обсягах, які
передбачають нинішні розміри премій. В такому разі, поліцейських позбавлять премій і переведуть на “голі” оклади з
надбавками.
4. Застарілий юридичний інструментарій
Патрульна поліція сформована наново за новими стандартами та значною мірою з “нових” людей з-поза системи, але
отримала недолугий, незручний та застарілий Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), прийнятий 1984 року, до якого за час існування внесені зміни майже
півтисячі разів.
Детально про основні проблеми КУпАП ми писали у звіті за
2016 рік. Серед ключових — стислі строки для притягнення
до адміністративної відповідальності за “кримінальними”
правопорушеннями, можливість звільнення від відповідальності за малозначимістю тощо.
Також проблемою є відсутність сторони обвинувачення у
справах щодо “кримінальних” правопорушень, внаслідок
чого судді фактично перебирають на себе функцію сторони
обвинувачення і перестають бути безсторонніми в процесі.
Неможливість в багатьох ситуаціях відстояти свою правоту
в суді через застаріле та неякісне законодавство демотивує
патрульних поліцейських, значна частина роботи яких таким чином іде впусту.
Вирішенням цієї глобальної проблеми має стати прийняття
взамін КУпАП двох кодексів — про кримінальні проступки
(або інкорпорування таких проступків до Кримінального кодексу) і про адміністративні проступки.

-53-

Паралельно у патрульних поліцейських на рівні підзаконних нормативно-правових актів діяльність регламентована
тільки в частині здійснення повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Інша діяльність
нічим не регламентована. Попередні десятиліття існував
нормативний акт, який докладно встановлював правила діяльності попередників патрульної поліції — патрульно-постової служби. Відсутність подібного акту призводить до
того, що діяльність патрульної поліції хаотична і залежить
від певної постійно змінюваної традиції і бачення начальників різного рівня, що є неприйнятним для багатотисячного
органу правопорядку.
Також існує низка інших проблем — паперовий документообіг, відомча система медичного забезпечення замість страховок тощо. Не запроваджено ефективну модель просування
по службі, оскільки в системі поліції конкурси на заміщення
вакантних посад в основному оголошуються не на керівні
посади, для яких переважно застосовується процедура атестації, яка дозволяє призначити людину, яка потрібна вищому начальнику.
Все вищеописане свідчить про системну неспроможність
законодавчої гілки влади забезпечити якісне законодавче
регулювання діяльності органів правопорядку та небажання органів виконавчої влади виправляти існуючі проблеми
на своєму рівні.
Впродовж 4 років після перемоги Революції Гідності, на жаль,
не відбулась реформа поліції, окрім низки точкових змін.
Попереду ще колосальний обсяг завдань, які мають бути виконані, перш ніж можна буде стверджувати про створення
поліції з принципово новою якістю.

Євген Крапивін
юрист, експерт Асоціації УМДПЛ
експерт групи "Реформа органів правопорядку" РПР

Розділ ІІІ.

Свобода і особиста недоторканість:
проблемні питання
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1. Міжнародне законодавство
Свобода і особиста недоторканість є однією з фундаментальних засад сучасних ліберально-демократичних
суспільств, в яких набули поширення принципи верховенства права і демократії. Право не бути свавільно позбавленим волі є частиною будь-якого сучасного суспільства — від
англо-ампериканських суспільств модерну до традиційних
суспільств. Наприклад, Арабська хартія прав людини (2004)
або Каїрська декларація прав людини (1990), основою яких
є норми ісламського права (шаріату), проголошують право
на свободу і особисту недоторканість. Його обсяг різниться з прийнятим у англо–американській традиції, але можна
впевнено говорити про певні загальнолюдські уявлення про
необхідність захисту людини від свавілля держави в питаннях, що стосуються фізичної недоторканності.
В контексті англо-американської традиції можна згадати
такі документи як Велика хартія вольностей (Magna Carta)
(1215), Habeas Corpus Act (1679), Декларація прав людини і
громадянина (Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen)
(1789) або Білль про права (Bill of Rights) (перші 10 поправок
до Конституції США) (1791). Всі ці документи є визначальними для формування таких питань як затримання особи, яка
підозрюється у вчиненні злочину, право суду контролювати
законність такого затримання, а також обсяг процесуальних
гарантій, які має особа під час застосування цих примусових заходів з боку держави щодо неї.
В сучасній концепції прав людини, яка знайшла відображення у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві більшості країн світу, розглядуване нами право
та порядок його реалізації закріплені у Загальній Декларації
прав людини (1948), Міжнародному пакті про громадянські
та політичні права ООН (1976) та Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (1950).
Для України, яка є державою-членом такої міжнародної організації як Рада Європи, з точки зору чітких юридичних
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механізмів розв’язання спорів, визначальним є останній документ — Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (далі — ЄКПЛ). На відміну від документів ООН,
які хоча й мають певну процедуру індивідуальною скарги з
боку людини на порушення державою її прав, контрольний
механізм ЄКПЛ більш розвинений та дієвий у європейському
правовому просторі. Зокрема, він забезпечується Європейським судом з прав людини (далі — ЄСПЛ), який за роки своєї
діяльності напрацював значну судову практику з питань реалізації державами-членами положень ЄКПЛ.
Відповідно до ст. 5 ЄКПЛ кожен має право на свободу і особисту недоторканість. Зокрема, в контексті діяльності
органів правопорядку, мова йде про захист від свавільного
арешту чи затримання. Якщо перша частина цієї статті
стосується правомірності затримання, то друга — процесуальних прав затриманих1. Тобто мова йде про встановлення
засадничих процесуальних гарантій, таких як право бути
належним чином поінформованим про підстави арешту,
право негайно постати перед суддею чи іншою службовою
особою, якій закон надає право здійснювати судову владу
та право на швидкий розгляд судом законності затримання
або продовження строку затримання. Таким чином автори
ЄКПЛ бажали “підсилити захист від свавільного позбавлення особи волі, створивши комплекс прав, покликаних звести до мінімуму небезпеку сваволі, які встановлюють, що
позбавлення волі має перебувати під незалежним судовим
контролем і супроводжуватися відповідальністю влади за
свої дії”2. Тобто мета цього визначального документу — судовий контроль за позбавленням волі та відповідальність
правоохоронців у разі порушень.
Докл. див. Murdoch J.L. Article 5 of the European Convention of Human
Rights. The Protection of Liberty and Security of Person, Council of Europe
H(92)13(1992), 5ff.
1

“Курт проти Туреччини” (Kurt v Turkey), 24276/94, 25 травня 1998 року.
Цит. за Джеремі Макбрайд Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. – К.: “К.І.С.”, 2010. – С. 81.
2
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У ч. 1 ст. 5 ЄКПЛ встановлено вичерпний перелік випадків,
коли позбавлення особи свободи допустимо у демократичному суспільстві, а стаття 1 Протоколу № 4 до Конвенції забороняє позбавляти особу свободи лише на підставі неспроможності виконати своє договірне зобов’язання. Незалежно
від класифікації порядків «затримання», «запрошення», «доставлення» тощо в національному законодавстві, якщо мова
йде про необхідність підкоритися наказові органу влади,
пов’язаним з примусовим утриманням у місці несвободи, на
особу розповсюджуються всі процесуальні гарантії, частиною 2-5 ст. 5 ЄКПЛ.
Згідно з п. “с” ч. 1 ст. 5 Конвенції, законний арешт або затримання особи здійснюється з метою припровадження до
компетентного законного органу на підставі обґрунтованої
підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею
правопорушення чи втечі після його вчинення.
В будь-якому випадку дотримання процесуальних гарантій
є частиною ефективного розслідування, яке має забезпечити держава кожному своєму громадянинові. Далі ми зупинемось на проблемах імплементації цих стандартів як у національне законодавство, так і на практиці.
2. Національне законодавство
Українське законодавство ґрунтується на правилі, відповідно до якого ніхто не може бути затриманий без рішення суду.
Про це говорить, насамперед стаття 29 Конституції України,
яка закріпила на рівні національного законодавства право
на свободу і особисту недоторканність. При цьому як і будьяке право людини (окрім абсолютних3) воно може бути обмежене у встановленому законом порядку.
Традиційно в літературі розглядають два (інколи три) права людини, відступ від яких неможливий за будь-яких умов (норми jus cogens) – 1) заборона катувань; 2) заборона рабства або примусової праці, а також (набагато рідше) – свобода совісті і віросповідання, яку фізично навряд чи можна
повністю обмежити в негативній частині цього права (свободи).

3
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В цьому розділі ми зосередимось саме на тимчасовому обмеженні свободи пересування — затриманні особи. Водночас такі інститути, як тримання під вартою та позбавлення
свободи за вироком суду, будуть поза нашої уваги. Стосовно
термінології одразу варто зауважити, що як законодавство
про адміністративну відповідальність, так і кримінальне
законодавство для цих цілей використовують слово “затримання”. В минулій редакції КПК 1960 року слово “арешт”
позначало запобіжний захід у кримінальному провадження, який сьогодні ми іменуємо “тримання під вартою”. При
цьому законодавство про адміністративну відповідальність
сьогодні містить поняття “арешт”, як стягнення за низку
адміністративне правопорушень, яке накладається судом і
полягає у короткостроковому позбавленні волі строком до
15 діб. Вважаємо, що необхідно розставити акценти на термінології, оскільки часто ці поняття змішуються, що наводить
плутанину в і без того недосконалому законодавстві.
Затримання без рішення суду є, насамперед заходом забезпечення кримінального провадження та розгляду справ про
адміністративні правопорушення, і в свою чергу врегульовано відповідним законодавством. Також існують так звані
квазі-затримання, перелік яких не є вичерпним. Таким чином українське законодавство передбачає такі порядки законного затримання особи:
a) затримання без ухвали слідчого судді, суду за підозрою у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК (класичне
затримання одразу після скоєння злочину4);
b) затримання без ухвали слідчого судді, суду за підоз4
Для цілей цього розділу, де мова йде про загальний порядок ми не говоримо про новий порядок затримання, яким час від час користуються
працівники НАБУ. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України (додана у
2015 році) особа може бути затримана у випадку “якщо є обґрунтовані
підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчинені тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності
НАБУ” (підкреслення моє – Є.К.).

-60-

рою у вчинені злочину в порядку ст. 207 КПК (так зване
“громадське затримання”, яке полягає в фізичному обмеженні свободи пересування особи до прибуття поліції);
c) адміністративне затримання в порядку ст. 261 КУпАП;
d) квазі-затримання.
Щодо останнього порядку вважаємо за потрібне уточнити
думку. Справа в тому, що для міжнародних договорів не так
важлива форма, скільки зміст. Тобто не так важливо, як законодавець іменує затримання, а чи є воно таким по суті.
Наприклад, багато спеціалістів схиляються до того, що поліцейське піклування передбачене ст. 41 Закону України
“Про Національную поліцію” є обмеженням свободи, а отже
на нього мають розповсюджуватись гарантії передбачені статею 5 ЄКПЛ. Нагадаємо, що поліцейське піклування
може застосовуватись до неповнолітніх осіб до 16 років, які
залишились без догляду, з метою передання батькам або
усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та
піклування, а також до осіб в безпорадному стані5, з метою
передання їх у відповідні заклади, місця. Воно полягає у активних діях пов’язаних з тимчасовим обмеженням свободи
пересування. З одного боку це можна порівняти з будь-якою
процедурою — перевірки документів або допиту, однак за
своєю природою є тривалішим та інтенсивнішим поліцейським заходом. До речі, на практиці складно оцінити розповсюдженість такого заходу та порядок його застосування.
Ті самі протоколи, які мають складатись у випадках його застосування не складаються в силу відсутності зразків таких
протоколів, затверджених відомчих наказів. Загалом інстиМаються на увазі а) особи, які підозрюються у втечі з психіатричного
закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вони утримувалися
на підставі судового рішення та b) особи, які мають ознаки вираженого
психічного розгляду та створюють небезпеку оточуючим або собі з метою
передання відповідному закладу; c) особи, які перебувають у публічному
місці і внаслідок сп’яніння втратили здатність самостійно пересуватися
чи створюють реальну небезпеку оточуючим або собі з метою передання
у спеціалізований лікувальний заклад чи до місця проживання.

5
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тут поліцейського піклування, введений Законом України
“Про Національну поліцію України” (2015) як аналог поліцейського заходу існуючого в окремих європейських країнах,
ще потребує свого досліження.
Варто зауважити, що в багатьох країнах західної демократії право на свободу та відповідні ґарантії застосовуються
навіть при зупинці особи представниками компетентних
органів6. Правоохоронним органам майже у всіх країнах належать такі повноваження, що мають досить багато спільного із затриманням. Загалом такі повноваження не є несумісними із правом на свободу, якщо їх здійснення відбувається
відповідно до встановлених критеріїв та не є свавільним7.
Наприклад, Верховний Суд Канади у справі R. v. Hufsky зазначив, що вибіркова перевірка поліцією автомобілів носить
характер затриманням. Відповідно, будь-які подібні дії поліції повинні супроводжуватись повідомленням про право на
адвоката8.
Водночас звернувшись до практики ЄСПЛ можна провести
аналогію з іншими поліцейськими заходами. В практиці
Суду питання застосування ст. 5 Конвенції виникало за різних обставин, зокрема під час допиту у поліцейських відділеннях9, під час затримання та обшуку поліцією10, під час застосування заходів щодо управління масовим скупченням
людей, які застосовуються поліцією під час забезпечення
громадської безпеки11.
Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з
прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, випр., і доп.
– К. : Реферат, 2007. – С. 183.

6

7

Докл. див. R. Clayton, H. Tomlinson. The Law of Human Rights (2000), 522-524.

8

R. v. Hufsky [1988] 1 SCR 621.

Див.: I.I. v. Bulgaria; Osypenko v. Ukraine; Salayev v. Azerbaijan; Farhad Aliyev
v. Azerbaijan; Creanga v. Romania [GC].

9

Див.: Foka v. Turkey; Gillan and Quinton v. the United Kingdom; Shimovolos
v. Russia

10

11

Див.: Austin and Others v. the United Kingdom [GC].
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Таким чином квазі-затримання є дискусійним питанням, однак сподіваємось на його подальшу розробку і врахування
зарубіжного досвіду у національному законодавстві. Щодо
“класичних” варіантів затримання ми розглянемо проблеми
нижче.
2.1. Поняття “доставлення” в адміністративно-деліктному законодавстві
Як вже згадувалось, одним із встановленим законом порядків затримання особи є адміністративне затримання.
Відповідно до ст. 260 КУпАП адміністративне затримання
є заходом забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення та допускається з метою припинення
адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші
заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу
про адміністративне правопорушення у разі неможливості
складення його на місці вчинення правопорушення, якщо
складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов
по справах про адміністративні правопорушення.
Застосування цього заходу тягне за собою мінімальний набір правових гарантій, зокрема фіксується за допомоогою
протоколу. Але найважливіше — гарантується право на захист. Відповідно до ч. 3 ст. 261 КУпАП органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання,
про кожний випадок такого затримання інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України12, центри
з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Як і під
час затримання за підозрою у вчиненні злочину особа отримує можливість скористатись правничою допомогою (за
виключенням тієї ситуації, коли особа захищає себе особисто або запросила захисника — Центр не повідомляється),
Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затв.
Постановою КМУ № 1363 від 28.11.2011 р.
12
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що є значним запобіжником від зловживань з боку поліції.
Адже такі порушення як незаконні затримання, ненадання
медичної допомоги та катування — найчастіше трапляються у перші години після затримання.
Водночас на практиці ми бачимо низку проблем, пов’язаних
із незаконними затриманнями. Часто поліцейські “запрошують” на співбесіду або “доставляють” (але не затримують)
особу до відділення поліції. Щодо практики доставлення,
варто зауважити, що КУпАП вживає це слово у декількох
значеннях. Окрім звичного, відповідно до якого затримання
поглинає доставлення, тобто є частиною затримання та полягає у забезпеченні прибуття особи до приміщення поліції13, також існує процесуальне доставлення, порядок якого
містить ст. 259 КУпАП.
Відповідно до ст. 259 КУпАП доставлення порушника можливе з метою складення протоколу про адміністративне
правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов’язковим. При цьому доставлення порушника має бути
проведено в можливо короткий строк. Водночас доставлення віднесено до глави 20 присвяченій протоколу про адміністративне правопорушення, тоді як затримання віднесено
до глави 21, присвяченій заходам забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення.
Таким чином в розумінні КУпАП доставлення як процесуальна дія застосовується без затримання особи, тобто є
окремим заходом, без застосування правових гарантій передбачених ст. 5 ЄКПЛ, насамперед права на захист. Якщо
затримання застосовується до осіб, які підозрюються в окремих складах адміністративних правопорушень (наприклад
дрібне хуліганство, але не куріння в забороненому місці), то
Про недопустимість практики «запрошення» та вільну інтерпертацію
вимог КПК України правоохоронцями в черговий раз нагадав Верховний
Суд у Постанові №754/5978/16-к від 8 лютого 2018 року. Вона містить чіткі
формулювання, а тому варта для ознайомлення та вивчення.
13
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доставлення — будь-якого правопорушення, яке перебуває
в підвідомчості Національної поліції. Понад те, будь-якого
процесуального оформлення доставлення згідно з чинним
законодавством не потребує, що унеможливлює оскарження
доставлення. А оскільки основна мета доставлення порушника (крім випадків доставлення підозрюваних у вчиненні
злочину) — складення протоколу про адміністративне правопорушення, це означає, що в результаті кожного доставлення має складатися такий протокол, якщо ж протокол не
було складено, можна зробити висновок про незаконність
доставлення14.
За змістом доставлення порушника — це примусовий захід,
що обмежує свободу дій і пересування особи. Під час доставлення особи її примушують прямувати (пішки або на транспорті) до поліції, тобто факт примусу забезпечується не
лише обмеженням свободи особи та можливими в майбутньому правовими наслідками, а й можливістю застосування
до неї заходів фізичного впливу. Це не лише примусове супроводження особи до правоохоронного органу, а й реалізація наданого законодавством права вторгнення в особисту
свободу особи задля забезпечення правопорядку15.
2.2. Поліцейське піклування як вид обмеження свободи пересування
Новим за формою для українського законодавства є інститут
поліцейського піклування. Він запроваджений у 2015 році та
полягає у сприянні особі, яка перебуває у небезпеці щодо
оточуючих або самої себе, прибуття до місця, де їй можуть
надати допомогу. За змістом він існував і у попередньому
Шестаков С. В. Доставлення та затримання як заходи адміністративного припинення / С. В. Шестаков // Вісник Харківського національного
університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 33-38.

14

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення [текст] навч. посіб. [О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін.]; за заг. ред. О.В. Кузьменко. – К. : “Центр учбової
літератури”, 2016. – С. 142.

15
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законодавстві, зокрема положення Закону України “Про міліцію” містили окремі повноваження поліції щодо допомоги
особам, які перебувають у безпорадньому стані.
Як вже згадувалось поліцейське піклування може застосовуватись до неповнолітніх осіб до 16 років, які залишились
без догляду з метою передання батькам або усиновителям,
опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування, а
також до осіб в безпорадному стані з метою передання їх
у відповідні заклади, місця. Воно полягає у активних діях
пов’язаних з тимчасовим обмеженням свободи пересування.
Водночас законодавством не встановлене визначення цього
поліцейського заходу, а отже його місце в ньому.
Чи є це обмеженням свободи пересуваня? На наш погляд,
елементи затримання в ньому містяться. Саме тому ми віднесли його до окремої категорії “квазі-затримань”. Спробуємо обґрунтувати нашу думку:
По-перше, нагадаємо що для ЄСПЛ не так важлива форма,
скільки зміст. Як вже зазанчалось, неважливо, іменується це
“доставленням”, “затриманням” чи “арештом”, якщо за своєю
природою це є обмеження свободи пересування, то на нього
має розповсюджуватись весь спектр гарантій, передбачених
ст. 5 ЄКПЛ. Право на процесуальні гарантії, що передбачені
для захисту права на свободу та особисту недоторканність,
зовсім не залежить від формальної сторони затримання чи
арешту. Якщо обставини перебування особи у правоохоронних органах відповідають зазначеним критеріям, така особа
має право на такі гарантії, незалежно від того як їх розглядають правоохоронні органи16.
По-друге, щоб визначитись, чи хто-небудь “позбавлений
волі” у розумінні ст. 5 ЄКПЛ, варто виходити з його конкретної ситуації. Треба взяти до уваги цілу низку факторів, таких
Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з
прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, випр., і доп.
– К. : Реферат, 2007. – С. 186.
16
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як тип, тривалість, наслідки й спосіб виконання відповідного заходу. Різниця між позбавленням волі і обмеженням волі
полягає лише в ступені або силі, а не в характері чи сутності. Хоча часом буває нелегко визначити, чи належить певна
ситуація до тієї або іншої категорії, оскільки деякі граничні
випадки викликають сумніви, але Суд не може не робити вибору, від якого залежить, чи має бути застосована ст. 5 ЄКПЛ17.
По-третє, саме поняття “свавілля” у статті 5 § 1 має більш
широке значення, аніж просто недотримання національного законодавства, так що позбавлення волі може бути законним з точки зору внутрішнього права, але все ж свавільним
в розумінні Конвенції, порушуючи тим самим її положення18.
Суд вказав, що свавілля може виникнути тоді, коли має місце елемент недобросовісності або обману з боку представників влади. А тому свавільна підміна затримання поліцейським піклуванням може відбутись там, де її законодавець
не очікував.
У цьому контексті можна навести приклад судів Нової Зеландії, які вважають, що визначення затримання як такого
не залежить від намірів поліції чи уявлення підозрюваного.
Визначення того, чи мало місце затримання, здійснюється
на підставі критерію, чи мала особа розумне переконання,
підтверджене поведінкою поліції, що вона не може залишити правоохоронну установу. Поняття розумності в цьому
сенсі означає, що така особа могла розуміти, що відбувається19. У визначенні того, чи мало місце затримання, суд бере
до уваги такі чинники, як мова, що була вжита поліцією у
запрошенні чи вимозі особі з’явитися до поліції, характер
Див.: Engel and Others v. the Netherlands judgment of 8 June 1976, Series A
no. 22, §59,59; Guzzardi v. Italy judgment of 6 November 1980, Series A no. 39,
§92,93. Цит. за: Бущенко А.П. Стаття 5 конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / Харківськ правозахисна група; Художн.-оформлювач Б.Є. Захаров – Харків: Права людини, 2008. – С. 30.

17

18

Див.: Creanga v. Romania, § 84; A. and Others v. the United Kingdom [GC], § 164

19

Див.: R. v. M. [1995] 1 NZLR 246.
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запитань, що ставилися, і чи було сказано такій особі прямо,
що вона вільна у виборі залишити приміщення поліції20.
Отже, ми не маємо однозначної відповіді на питання — чи
варто застосовувати весь перелік гарантій, передбачених
ст. 5 ЄКПЛ до осіб, які зазначають поліцейського пілкування. Водночас, ці речі мають обговорюватись як серед вчених,
так і правозастосовників. В практиці ЄСПЛ існує принцип
“живого дерева”, тобто постійного розвитку тлумачення тих
чи інших норм Конвенції. В цьому сенсі, ми маємо постійно
звертати увагу на поліцейські заходи, які містять елементи
обмеження свободи — постійно перепитувати себе, а чи не
досягають вони такого рівня втручання у свободу пересування, що ми маємо ототожнити їх із затриманням за рівнем
правового захисту.
3. Незаконні затримання: масштаб проблеми в Україні
Незаконні затримання це доволі широке явище, яке включає в себе низку складових. Після аналізу юридичних підстав для затримання особи за вчинення загальнокримінальних злочинів, варто на даних наукових досліджень, а також
кримінальної статистики, спробувати окреслити масштаби
проблеми, а також ті системні проблеми, які призводять до
незаконних затримань.
В першу чергу варто зауважити, що незаконні затримання,
а також дії, які їх супроводжують — це злочин. При чому злочин із формальним складом, тобто незалежно від наслідків,
відповідальність настає за фактом вчинення дій або бездіяльності (наприклад, не вчинення дій щодо звільнення
особи після сприву відведеного процесуальним законодавством строку затримання). Відповідно до даних кримінальної статистики, розпорядником якої є Генеральна прокуратура України, спостерігається безкарність за злочини, які
пов’язані із порушенням права на свободу та особисту недоторканність.
20

Див. R. v. Dacombe, unreported, 1 April 1999 per Fisher J, 19.
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По-перше наявні проблеми з кваліфікацією (як кримінально-правові, так і певні традиції правозастосування),
а по-друге, не варто забувати, що незаконне затримання
часто тягне за собою ряд інших порушень, що утворюють
склад таких злочинів як притягнення завідомо невинного
до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України), примушування давати показання (ст. 373 КК України), порушення права на захист (ст. 374 КК України), не кажучи вже про
катування (ст. 127 КК України) чи перевищення влади або
службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2
ст. 365 КК України). При цьому щодо останніх зберігається
тенденція кваліфікації катувань за іншим складом злочину,
який не застосовується при кваліфікації при наявності ознак катувань. З 2008 року, коли випадково при внесенні змін
до законодавства21 було виключено з складу злочину катування спеціальний суб’єкт — працівника правооохоронного
органу, за ст. 127 КК України катування майже не кваліфікуються. Суб’єктом половини з проваджень за цією статтею
є цивільні особи, всупереч визначенню катувань у міжнародному законодавстві22. Цьому питанню була присвячена
частина розділу щодо незаконного насилля в поліції того
року23.
Стан реагування органів прокуратури на факти незаконних
затримань підозрюваних осіб яскраво ілюструє офіційна
статистика ГПУ24. Статистичні дані щодо загальної кількості
Такий висновок можна зробити аналізуючи порівняльні таблиці до законопроекту, підготовлені до 1го і 2го читання. Дет. див.: Михайленко Д.Г.
Кримінально-правова характеристика катування [Електронний ресурс] //
Часопис Академії адвокатури України. – 2011. № 13(4). – С. 7.
21

22
Див. дет.: Законодавство України проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Науково-практичний коментар. Хавронюк М.І., Гацелюк В.О. – Київ:
ВАІТЕ, 2014. – 320 с.

Див.: Крапивін Є.О. Заборона катувань та жорстокого поводження у діяльності української поліції в кн. Права людини в діяльності української
поліції – 2016. Науково-практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є.О.
– К. : Софія-А, 2017 р. – С. 91-116.

23
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зареєстрованих злочинів, пов’язаних із порушеннями прав
людини з боку працівників поліції, а також щодо результатів
їх розслідування містяться у Єдиних звітах про кримінальні
правопорушення25 та Звітах про роботу органів досудового
розслідування26.
Таблиця 1. Відомості про роботу органів досудового розслідування в окремих кримінальних провадження щодо поліцейських27
Стаття КК
України

Розслідувалось щодо
працівників МВС
у 2017 році

Направлено до суду
обвинувальний акт
у 2017 році

ст. 37128

9

0

ст. 37329

11

0

ст. 12730

32

9

ст. 36531

1453

31

По-друге, говорячи про масштаби незаконних затримань
варто звернути увагу на інформацію Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Нагадаємо, що з 2013 року в Україні діє система БВПД, регіональні
Статистична інформація за 2017 рік — Режим доступу: https://goo.gl/
rBsL5m [Електронний ресурс].
24

25

Форма № 1 (місячна) : Затверджена наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р

№ 100 за погодженням з Держстатом.
Форма № 1 СЛ (квартальна) : Затверджена спільним наказом ГП, МВС, СБ,
ДПС від 15 листопада 2012 року № 110/1031/1037/514 зі змінами (у редакції
спільного наказу ГПУ, МВС, СБУ та Державної фіскальної служби від 12
березня № 23/194/233/157) за погодженням з Держстатом.

26

Відповідно до Форми №1 СЛ та № 1 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2017 року, затв. Наказом ГПУ від 23 жовтня
2012 р. №100.

27

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання
під вартою.

28

29

Примушування давати показання.

30

Катування.

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
31

-70-

центри якої поліція зобов’язана повідомляти після кожного
адміністративного затримання та затримання за підозрою
у вчиненні злочину. Відповідно до ч. 4 ст. 213 КПК України
уповноважена службова особа, що здійснила затримання,
зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу),
уповноважений законом на надання безоплатної правової
допомоги. Це має відбутися негайно після фактичного затримання особи, хоча на практиці повідомлення здійснює
черговий або слідчий, коли особа вже прибула у відділення
поліції. Згідно з даними Координаційного центру з надання правової допомоги, працівниками регіональних центрів
було виявлено 3805 випадків порушень протягом 2016 року
(останні дані) працівниками правоохоронних органів вимог
кримінального процесуального законодавства та Порядку
інформування (при цьому загальна кількість затримань —
43767)32. Тобто поліцейські не повідомляли адвокатів про
кожне десяте затримання. Переважна більшість таких звернень (3 764) стосується виявлених фактів порушень уповноваженими службовими особами (черговими) центрів під час
отримання ними повідомлень про затримання осіб, проведення звірки відомостей із суб’єктами подання інформації
та/або здійснення моніторингу офіційних веб-сайтів відповідних Головних управлінь Національної поліції в областях
та м. Києві.
Показовим є випадок, що мав місце 28 жовтня 2017 року у Києві, коли поліція влаштувала облаву у закладі «Jugendhub»,
де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів клубу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. Того
ж дня на офіційному веб-сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві було повідомлено, що «за результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили
наркотичні засоби. Затримані після освідування доставле3805 фактів порушень правоохоронцями КПК та порядку інформування
центрів з надання БВПД – узагальнений аналіз 2016 року // Веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги, 02.02.2017 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/4aQW4x
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ні до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для проведення
процесуальних дій» та «слідчим відділом Шевченківського
УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 317 КК України. Однак, ні того дня, ні наступного
від правоохоронних органів, які здійснили затримання, не
надходило жодних повідомлень до Регіонального центру з
надання безоплатної правової допомоги в м. Києві — навіть
після того, як його працівники направили відповідні запити до Головного управління Національної поліції у місті Києві та Управління забезпечення прав людини Національної
поліції з вимогою підтвердити чи спростувати інформацію
щодо факту затримання таких осіб33.
Разом з тим надати кількісну оцінку розповсюдженості незаконних затримань неможливо. Тому варто звернутись до
результатів досліджень, які в першу чергу містять якісний
компонент.
4. Аналіз результатів тематичних досліджень, опублікованих у 2017 році
В 2017 році було опубліковано дослідження експертів Ради
Європи та Експертного центру з прав людини (ЕЦПЛ) щодо
проблем із незаконними затриманнями в поліції та роботою
на практиці інституту службових осіб, відповідальних за
перебуваня затриманих34. Також було вивчено та проаналізовано реальну практику прокурорів, її ефективність та
відповідність законодавству і міжнародним стандартам на
основі внутрішніх даних правоохоронної системи в дослідженні “Роль прокурора на досудовій стадії кримінального
Координаційний центр закликає Нацполіцію дотримувати права затриманих на захист // Веб-сайт Координаційного центру з надання правової
допомоги, 31.10.2017 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/
JiEEnc

33

«Оцінка ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, як механізму попередження неналежного поводження в діяльності поліції». Аналітичний звіт за результатами дослідження // https://goo.gl/9aGVhX

34
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процесу”35. Частина дослідження присвячена контролю з
боку прокурора за дотриманням прав і свобод людини, зокрема питань законності затримання, обґрунтування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тощо.
Щодо наслідків неможливості затримання особи за злочин, санкція якого не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
На думку авторів дослідження “Оцінка ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, як механізму попередження неналежного поводження в діяльності поліції” чинна редакція ст. 208
КПК України (затримання уповноваженою службовою особою) створює, з одного боку, підґрунтя для порушень прав
людини, а з іншого — встановлює невиправдані перешкоди
для виконання правоохоронними органами своїх завдань по
охороні громадського порядку та боротьби зі злочинністю.
Причиною цього є те, що відповідно до ч. 1 зазначеної статті
працівники правоохоронних органів фактично позбавлені
права затримувати особу за підозрою у вчиненні цілої низки
злочинів навіть під час їх вчинення (однак припиняти звісно мають можливість — прим. моя Є.К.), якщо чинним Кримінальним кодексом України за ці злочини не передбачене
покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу в розмірі
понад три тисячі неоподаткованих доходів громадян (51 тис.
грн).
Наприклад, що до цієї категорії належать поширені злочини:
- умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України);
- [некваліфіковане] хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України);
- незаконні дії з документами на переказ коштів, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківБєлоусов Ю. та ін. Прокурор: керує? координує? наглядає? розслідує : Звіт
за результатами дослідження «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу» / Бєлоусов Ю., Венгер В., Мітько В., Орлеан А., Сущенко
В., Яворська В.; за заг. ред. Бєлоусова Ю. — К. : СТ-Друк, 2017. —268 с.
35
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ських рахунків, електронними грошима, обладнанням
для їх виготовлення (ст. 200 КК України);
- [некваліфіковане] шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України);
- та інші.
Автори дослідження зазначають, що введення законодавцем
цього обмеження є невиправданим. Адже, з одного боку, сам
законодавець відніс те чи інше діяння до категорії злочинів,
а з іншого — позбавив правоохоронців ефективного інструменту протидії та запобігання його вчиненню. Йдучи за логікою законодавця, в ситуації спричинення правопорушником тілесних ушкоджень потерпілому правоохоронець має
чекати доки їхній рівень досягне, як мінімум, середньої тяжкості, й лише після цього вживати заходів щодо затримання
правопорушника.
На практиці поліцейські давно обходять це такими неформальними речами як “запрошення” або “виклик” особи. Слідчі органів досудового розслідування, маніпулюючи термінологією та користуючись низьким рівнем правової обізнаністі
серед громадян, застосовують на практиці ч. 2 ст. 133 КПК
України (виклик слідчим, прокурором). Положення цієї статті дозволяють викликати на допит чи участі в іншій процесуальній дії підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого
учасника кримінального провадження. Отже, особа має бути
наділена процесуальним статусом відповідно до положень
цього Кодексу. Те саме стосується оголошення в розшук (ст.
281 КПК України), яке може бути застосовано тільки у разі,
якщо особа не з’являється без поважних причин на виклик
слідчого, прокурора.
З ухваленням КПК України 2012 року раніше існуюча практика виклику свідків, які одразу після надання свідчень переходили у статус підозрюваних, частково відійшла у минуле. Відповідно до нових правил доказування недопустими є
докази отримані з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному проваджені (п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України). Маніпуляція
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полягала в тому, що поліція, повідомляючи свідка від самого
початку допиту про кримінальну відповідальність за відмову від надання показань, а також за надання завідомо неправдивих показань (підозрюваний не підлягає кримінальній відповідальності за відмову від надання показань щодо
себе) (п. 4 ч. 2 ст. 87 КПК України). Така практика є грубим
порушення прав людини, однак через певні хитрощі з неоформлення процесуального статусу особи, досі затосовується в поліції36.
Отже, для застосування процедури виклику необхідно, щоб
особа набула статусу підозрюваної. Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК
України підозрюваною є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру
у вигляді вручення письмового повідомлення про підозру
(процесуальний документ). Виключення з цього правила —
випадок, коли особа, щодо якої складено повідомлення про
підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення її місцезнаходження, проте вжито заходів для вручення
у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (ч. 1. ст. 281 КПК України). Нічого з вищеперерахованого наш випадок не охоплює, а отже за відсутності факту
затримання особи чи вручення їй повідомлення про підозру, особа яка притягається до відповідальності за вчинення
злочину, санкція якого не передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі, не може бути примушена до появи перед
огранами досудового розслідування.
Залишається варіант звернутися до суду за дозволом на затримання. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором мають право
звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі
в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою. Таким чином, законодавець
Зокрема, на цьому наголошує Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини у своїй щорічні доповіді за 2016 рік (підрозділ 5.2.9 розділу 5).

36
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обмежив право правоохоронців на звернення до суду за дозволом про затримання лише тими випадками, коли щодо
затриманої особи передбачається обрання запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою. При цьому
якщо прокурор не зможе довести всі ці ризики передбачені ч. 4 ст. 189 КПК України, то слідчий суддя, суд зобов’язані
відмовити у наданні дозволу на затримання підозрюваного,
обвинуваченого з метою його приводу.
Автори дослідження роблять висновок, що згідно з вимогами
законодавства, в разі встановлення особи правопорушника
через певний час після вчинення злочину й виникнення необхідності його затримання, правоохоронці мають спочатку
повідомити цю особу про підозру й лише після цього звертатися до суду за дозволом на затримання. Цілком зрозуміло,
що на практиці виконати цю вимогу закону дуже складно,
адже таке повідомлення само по собі може створити ризик
втечі фактично підозрюваної особи.
З урахуванням даних проведеного нами аналізу можна
стверджувати, що сьогодні правоохоронні органи не мають
законних підстав для затримання в порядку статті 208 КПК
України або затримання на підставі дозволу суду осіб, що
підозрюються у вчиненні злочинів, за які не передбачене
покарання у вигляді позбавлення волі.
На практиці це призводить до “тіньових затримань”, кількість яких в з року в рік збільшується. Згідно з даними офіційної статистики Національної поліції України у 2016 році
в порівняні з 2013 роком кількість затримань в порядку ст.
208 КПК України зменшилось на 30% (13916 у 2013 році; 12371
у 2014 році; 11644 у 2015 році; 9437 у 2016 році). На жаль, ці
дані не пов’язані з гуманізацією роботи правоохоронців, а є
наслідком приховування злочинів та затримань від обліку.
Фактично затримані особи знову, як це було раніше, перетворилися на запрошених осіб, свідків або ж осіб, які добровільно прийшли до органів поліції для надання показань.
Результатом таких “запрошень” є встановлення причетності
особи до злочину, після чого запускається законна проце-
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дура і особа стає учасником кримінального провадження.
Якщо ж встановити причетність такої особи до вчинення
злочину в ході подібних опитувань не вдається, то фактично затримана особа просто звільняється, а проведені з нею
дії взагалі ніде не обліковуються.
Показовими є слова одного з учасників фокус-групи — працівника кримінальної поліції, записаного в межах згаданого
вище дослідження: “Із затриманням ми фактично порушуємо закон, тому що в даній ситуації, що склалася з цим законодавством, проблема розкриття злочинів, затримання
злочинців лишилася тільки за поліцією, більше ні за ким.
Прокуратурі все одно, суду теж. Чим менше у них затриманих, тим менше ходити у суд підтримувати звинувачення.
Від них показник встановлених осіб у кримінальних провадженнях і направлення до суду обвинувальних актів не вимагає ніхто з прокуратури. А з нас вимагають встановлення осіб, направлення обвинувальних актів до суду. Якщо ми
затримали особу, ми фактично порушуємо закон. Ми ідемо,
цю особу запрошуємо правдами, не правдами, приводимо у
райуправління, працюємо з нею, потім передаємо у слідство,
якщо вона там щось розкаже, якийсь речовий доказ, в прокуратуру, вже воно потім іде. Фактично ми цього права не
маємо робити. Ми повинні прийти, вручити йому повістку,
дати 3 дні, щоб він прийшов, згідно із законом. Якщо він не
прийшов, тоді ми вже складаємо дальші документи і дозвіл
суду на затримання, на доставку його. Вони фактично беруться ці всі документи по резонансним контрольним злочинам. А по побутовим, крадіжкам, грабежам ніхто цього не
бере і ніхто цього не дає”37.
При цьому у 2017 році спостерігається позитивна динаміка
— обліковано 12469 затримань в порядку ст. 208 КПК України, однак поки неможливо назвати причину такого явища.
37
Див. дет. «Оцінка ефективності функціонування інституту службових
осіб, відповідальних за перебування затриманих, як механізму попередження неналежного поводження в діяльності поліції». Аналітичний звіт
за результатами дослідження // https://goo.gl/22M3Ub
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Не виключаємо, що це пов’язано із позитивними практики з
боку Управління забезпечення прав людини Нацполіції або
інших контролюючих механізмів.
Щодо нерозуміння поліцейськими різниці між фактичним і процесуальним затриманням
Окрема проблема пов’язана із цим — нерозуміння поліцейськими різниці між фактичним та процесуальним часом
затримання. Відповідно до ст. 209 КПК України особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення
наказу змушена залишатися поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Чітка фіксація цього моменту в протоколі затримання є важливою, оскільки протягом 24 годин
з моменту затримання особі має бути вручено повідомлення
про підозру (ч. 2 ст. 278 КПК України) або ж вона має бути
негайно звільнена. У подальшому фактичний час затримання (позбавлення свободи) береться до уваги при обчисленні
строків тримання (відбування покарання), досудового розслідування у кримінальному провадженні, часу обрання запобіжного заходу, оголошення про підозру та інше.
Разом з тим, на практиці ми бачимо, що поліцейські по-своєму розуміють термін “фактичне затримання”, ототожнюючи його з процесуальним затриманням. В межах згаданого
дослідження було проаналізовано 512 протоколів про затримання, складених поліцейськими у 2015-2016 роках. За
результатами проведеного аналізу було встановлено, що
переважно в протоколах як фактичне місце затримання визначене приміщення правоохоронного органу, здебільшого
— кабінет слідчого (67% — приміщення правоохоронного органу, 23% — інше місце; 10% — інформація відсутня в протоколі). На жаль, такі дії посадових осіб часто призводять до
перевищення дозволених термінів тримання затриманих і,
як наслідок, — протиправного утримання осіб.
Отже, можна зробити висновок, що як мінімум 67 % усіх затримань в порядку ст. 208 КПК є незаконними, адже до мо-
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менту складання протоколу особа тривалий час перебуває у
невизначеному статусі, а сам час такого затримання взагалі
ніде не фіксується Як наслідок, час неофіційного затримання не береться до уваги під час обрахування й згаданих процесуальних термінів (24/60/72 години).
На жаль, прокурори не бачать в цьому порушення законодавства, вважаючи, що особа не є затриманою, якщо щодо
неї не складено протокол про затримання. На підтвердження цього висновку наведемо окремі цитати з фокус-груп з
процесуальними керівниками:
“Перевіряємо підстави затримання, які є докази, чи дійсно
особа була затримана безпосередньо на місці злочину. Бувало таке, мабуть, декілька разів, коли викликали, казали,
що затримуємо особу по 208, наприклад, в квартирі, люди
прийшли додому, людина вчиняла крадіжку, дії стали помітними, затримали. ... Приїжджаємо до відділу поліції і тут
же керівник слідчого відділу каже: «Давайте оберемо домашній арешт, не будемо 208, показник погіршується». Керівник
(місцевої прокуратури — ред.) каже: «Давай краще оберемо
домашній арешт”. Також: “Мене викликають і кажуть, що
затримується людина в порядку 208. Я приїхала — вже людина не затримується по 208, вже протокол не складається”.
Існують проблеми і з трактуванням понять “щойно” та “безпосередньо” в контексті визначення терміну, з настанням
якого правоохоронець позбавляється права затримати підозрювану особу без відповідної ухвали суду. Тобто ст. 208 КПК
України передбачає затримання “на гарячому”, тобто одразу після вчинення злочину або під час переслідування. Однак немає чіткого визначення у хвилинах чи годинах, коли
спливає строк такого затримання. Поширеною на практиці є
ситуація, коли особа затримується через тиждень або навіть
місяць після вчинення злочину саме в порядку ст. 208 КПК,
що, однозначно, є незаконним.
Автори дослідження “Роль прокурора на досудовій стадії
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кримінального процесу” роблять висновок, що попри прийняття нової редакції КПК, якою було чітко визначене поняття “фактичне затримання”, на практиці відбувається
розмежування між фактичним та процесуальним затриманням. Як і за попередньою редакцією КПК, усі строки починають рахуватися з моменту оформлення протоколу. У разі ж
непогодження прокурором такого затримання протокол про
затримання особи не складається взагалі, а фактичне затримання жодним чином не обліковується38.
Існує неформальна практика узгодження з прокурором процесуального затримання (необхідності складання протоколу), попри те, що підозрювана особа вже є фактично затриманою. Часто таке неформальне узгодження відбувається
на рівні слідчого — прокурора або прокурора та слідчого
судді, який підтверджує застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою. При цьому самі прокурори
вважають практику погодження затримання правильною,
та навіть законною, попри те, що чинним законодавством
подібне погодження не передбачене. Під час фокус-груп
процесуальний керівник висловився щодо цього питання
таким чином: “Не по кожному фактичному затриманню
складається протокол. А тільки по тим, по яким узгоджено
тримання під вартою. Людину запросили, поспілкувались,
три дні її переконували в райвідділі і потім вирішили, що
подаватимуть клопотання про домашній арешт або зобов’язання. Ніхто вже не складе протокол про затримання”.
Інший процесуальний керівник зазначив, що “якщо вже затримали по 208 [КПК України], то 99%, що буде обрано тримання під вартою запобіжний захід”39.
Важливість перевірки прокурором законності затримання
38

Ibid. – C. 94.

Бєлоусов Ю. та ін. Прокурор: керує? координує? наглядає? розслідує : Звіт
за результатами дослідження «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу» / Бєлоусов Ю., Венгер В., Мітько В., Орлеан А., Сущенко
В., Яворська В.; за заг. ред. Бєлоусова Ю. — К. : СТ-Друк, 2017. —С. 92-93.
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важко переоцінити. Адже саме з моменту фактичного затримання підозрювана особа набуває низки процесуальних
прав та гарантій, саме з цього моменту розпочинаються процесуальні строки повідомлення про підозру, доставлення
затриманої особи до суду й прийняття судом рішення про
взяття її під варту чи звільнення, строк тримання під вартою
тощо. У разі затримання особи без рішення суду законність
такого затримання протягом сімдесяти двох годин має бути
перевірена судом. А якщо протягом сімдесяти двох годин з
моменту затримання, затриманій особі не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою, то така особа
негайно звільняється (ст. 29 Конституції України).
Відсутність чи затримка із фіксацією затримання особи фактично позбавляє затриману особу відповідного процесуального статусу, й, як наслідок, створює перешкоди для повноцінного забезпечення її конституційних прав та свобод.
ЄСПЛ вважає, що “невизнане тримання особи під вартою (незареєстроване затримання — ред.) є повним запереченням
фундаментально важливих гарантій, що містяться в статті 5
ЄКПЛ, та являє собою найбільш серйозне порушення зазначеного положення. Відсутність фіксації таких речей, як дата,
час та місце затримання, ім’я затриманого, підстави для затримання та ім’я особи, яка здійснила затримання, повинні
розглядатися як недотримання вимоги щодо законності та
невідповідність самій меті статті 5 Конвенції”40.
У низці своїх рішень проти України за статтею 5 ЄКПЛ Суд
дійшов висновку про наявність факту позбавлення особи
свободи у зв’язку з тим, що “з моменту доставляння особи
до відділу міліції з нею поводилися як з підозрюваним і вона
перебувала під ефективним контролем працівників міліції
у відділі міліції, та їй не дозволялося безперешкодно залишити приміщення відділу міліції. Встановлення лише цих
40

Рішення ЄСПЛ у справі «Менешева проти Росії» (Menesheva v Russia).

Рішення ЄСПЛ у справі «Осипенко проти України» (Osypenko v Ukraine), у
справі «Гриненко проти України» (Grinenko v Ukraine) та ін.
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обставин, на думку Суду, є достатнім для того, щоб вважати
особу затриманою у розумінні підпункту «с» пункту 1 статті
5 Конвенції”41.
В іншій справі ЄСПЛ вказав на те, що у протоколі затримання
«жодним чином не згадувався той факт, що заявник вже тримався під вартою у відділенні міліції більше тридцяти годин
до моменту, коли було складено протокол. Перш за все цей
факт вплинув на відлік встановленого законом семидесятидвогодинного строку, зі спливом якого міліція була зобов’язана звільнити заявника з-під варти, якщо не буде отримано
судового рішення про тримання його під вартою. Отже, тримання заявника під вартою впродовж періоду, що розглядається (з моменту фактичного затримання до складання протоколу про затримання — ред.), було незаконним”42.
30 січня 2018 року ЄСПЛ у рішенні “Корнійчук проти України”43 знову нагадав про недопустимість затримання особи
без ухвали слідчого судді, якщо минув час з моменту вчинення злочину. “Варто зазначити, що заявника було затримано у зв`язку з подіями, які мали місце рік та дев`ять місяців до того. Тому не можна стверджувати, що органи влади
стикнулися з нагальною ситуацією, такою, наприклад, як
затримання «на гарячому». Загалом, у цій справі не було
жодних підстав для того, щоби вимога про попередній дозвіл суду на затримання не могла чи не повинна була бути
дотримана» — зазначив ЄСПЛ, констатуючи чергове порушення Україною статті 5 Конвенції. Таким чином констатуємо, що ця проблема залишається системною для української
поліції.
4. Висновки, шляхи подолання проблем та прогнози
Не дивлячись на гучні заяви керівництва Національної полції та МВС щодо викорінення практик незаконних затри42

Рішення ЄСПЛ у справі «Бєлоусов проти України» (Belousov v Ukraine).

CASE OF KORNIYCHUK v. UKRAINE (Application no. 10042/11) // HUDOC
[Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://goo.gl/Br4xKw
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мань та фактів незаконного насилля, констатуємо, що рівень
“тіньових” затримань не тільки не знижується після Революції Гідності, а місцями й зростає. Та сама риторика присутня у публічних висловлювання Генеральної прокуратури.
Очільники цих органів, які мали б зосередитись на реальних
реформах у своїх відомствах, продовжують вперто заперечувати існування цих незаконних дій серед своїх підлеглих.
Основна загроза незаконного затримання полягає в тому,
що воно обов’язково тягне за собою ряд інших порушень, що
утворюють склад злочину. Особа, яка залишається в “тіні”
для держави перебуває у вразливому стані, адже самі поліцейські знають, що вона ніде не обліковується. В умовах відсутності ефективної системи розгляду скарг на незаконні
дії правоохоронців, поліцейський завжди залишається правим у випадку, якщо доводи скаржника висуваються проти
“чистих” облікових документів.
Отже, для досягнення реальних змін у цій сфері необхідно
не тільки ухвалити низку законодавчих змін, а й створити
ефективну системи розгляду скарг на дії правоохоронців
та викорінити інституційні практики “спрощення роботи” з
метою напрацювання показників розкриття.
У 2017 році ми спостерігали низку хаотичних змін до КПК
України44, що на практиці тільки погіршать ситуацію у цій
сфері. Водночас Державне бюро розслідувань, яке має стати
більш незалежним та ефективним органом досудового розслідування щодо злочинів, які вчиняються поліцейськими,
так і не запрацювало. У вересні 2018 року запланований початок роботи нового Бюро, однак існує загроза, що воно буде
заполітизованим або просто зосередиться на інших злочинах, аніж службові злочини поліцейських, що призведе до
збереження неефективного розслідування випадків сваНасамперед мова йде про “правку Лозового” (поправка №109 до проекту
Закону №6232 щодо “нових процесуальних кодексів”). Див. дет. у статті
«Коло домовленостей та обіцянок: що буде з «поправками Лозового»?» Режим доступу: https://goo.gl/hfQjx4
44
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вілля поліції. Третя ж складова — “гонитва” за показниками
розкриття, може бути частково розхитана новою системою
оцінки ефективності роботи поліції, що ґрунтується на довірі громадян. З цією метою тільки у лютому 2018 року Постановою Кабміну було ухвалено Порядок проведення такої
оцінки. Проте коли запрацює така система, а тим паче коли
традиційна система оцінки за кількісно-статистичними показниками втратить свій вплив — невідомо.
На наш погляд, ці три складові з одного боку дають підґрунтя для оптимістичного прогнозу щодо зниження рівня
незаконних затримань та насилля в поліції, з іншого — є сигналом до того, що нинішнє керівницто МВС та Нацполіції не
зацікавлене у реальних змінах. Причини цього можуть бути
різні — від політичного впливу, традицій і до корупції. Тим
не менш, доводиться констатувати невтішну картинку, яка
зберігається на четверту річницю Революції Гідності.
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СТИСЛИЙ ВИКЛАД
Право не бути свавільно позбавленим волі є частиною
будь-якого сучасного суспільства — від англо-американських суспільств модерну до традиційних суспільств. Його
обсяг різниться з прийнятим у західній правовій традиції,
але можна впевнено говорити про певні загальнолюдські
уявлення про необхідність захисту людини від свавілля держави в питаннях, що стосуються фізичної недоторканності.
Затримання без рішення суду є, насамперед, заходом забезпечення кримінального провадження та розгляду справ про
адміністративні правопорушення, і в свою чергу врегульовано відповідним законодавством. Також існують так звані
квазі-затримання, перелік яких не є вичерпним. Таким чином укранське законодавство передбачає такі порядки законного затримання особи:
a) затримання без ухвали слідчого судді, суду за підозрою у
вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК (класичне затримання одразу після скоєння злочину);
b) затримання без ухвали слідчого судді, суду за підозрою
у вчинені злочину в порядку ст. 207 КПК (так зване “громадське затримання”, яке полягає в фізичному обмеженні свободи пересування особи до прибуття поліції);
c) адміністративне затримання в порядку ст. 261 КУпАП;
d) квазі-затримання. А саме: поліцейське піклування в порядку ст. 41 Закону України “Про Національну поліцію”, доставлення особи в порядку ст. 259 КУпАП. В судовій практиці західних країн сюди також можна віднести зупинку
автомобілів (Канада, див.: R. v. Hufsky).
В діяльності Національної поліції незаконні затримання
залишаються поширеним явищем, про що свідчать результати тематичних досліджень, опублікованих у 2017 році.
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Водночас будь-яке незаконне затримання є злочином, але
реальної відповідальності за такі дії, а також дії, що їх супроводжують — позбавлення права на захист, перевищення влади або службових повноважень, катування тощо не
настає. Дані кримінальної статистики свідчать про те, що з
року в рік Генеральна прокуратура відкриває 100-200 кримінальних проваджень за цими статтями, з яких лише 20-30
доходить до суду та закінчується обвинувальними вироками (покарання в яких не обов’язково пов’язані із позбавленням волі). Разом з тим для незаконних затримань ця цифра катастрофічно мала — реєструється до 10 кримінальних
проваджень на рік, до суду доходять одиниці. Така ситуація
може якісно змінитись на краще разом із початком роботи
Державного бюро розслідувань 1 вересеня 2018 року, однак
його створення супроводжується низкою проблем, які можуть все звести до існуючого рівня.

Михайло Каменєв
експерт Асоціації УМДПЛ
виконавчий директор ГО "Правозахисна Ініціатива"
експерт групи "Реформа органів правопорядку" РПР

Розділ ІV.

Свобода мирних зібрань
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Мирні зібрання залишаються актуальним і потрібним інструментом для громадянського суспільства, який дозволяє
відстоювати свої права та інтереси.
У 2017 році була суттєво лібералізована процедура судового
обмеження свободи зібрань1.
Дотримання гарантій свободи зібрань має декілька
незначних проблемних точок в законодавчій та судовій сферах, а також значні проблеми в діях представників виконавчої галузі влади.
В Індексі європейської інтеграції, який охопив період 20152016 років, відзначено, що з-поміж країн Східного партнерства2 Україна є лідером у сфері забезпечення свободи зібрань3.
На думку автора цього звіту, в Україні одна з найкращих ситуацій зі свободою зібрань з-поміж усіх країн, що мають з
нею спільний кордон. Але це свідчить також про негативні
тенденції в сусідніх державах, що становить в перспективі
загрозу для українського суспільства, адже наявність worst
practices у сусідніх країнах може спонукати державну владу
до перейняття таких моделей. Водночас, Україна може скористатись роллю регіонального лідера в цій сфері та посилити свої позиції на міжнародній арені.
Окремі аспекти законодавчого регулювання
Багато років поспіль державні органи та органи місцевого
самоврядування неоднаково застосовували Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року № 9306-ХІ «Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій в СРСР»4 5.
1
Михайло Каменєв, Богдан Чумак, Михайло Смокович Мирні зібрання: від
заборони до діалогу / Дзеркало тижня, 15.12.2017 [Електронний ресурс] //
Режим доступу: https://goo.gl/7gW6mh
2

Молдова, Грузія, Україна, Вірменія, Азербайджан, Білорусь.

Eastern Partnership Index 2015-2016 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/1w3vC2
3
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Указ закріплював дозвільний порядок проведення зібрань
і зобов’язував подавати заявку про проведення не пізніше,
ніж за 10 днів, а також містив низку інших обмежень.
Остаточну крапку в цьому питанні поставив Конституційний Суд України, який Рішенням № 6-рп/2016 від 08 вересня
2016 року визнав цей Указ неконституційним.
У звітному періоді Вищі спеціалізовані та Верховний Суд
України не посилались на Указ 1988 року, як на чинний документ. Суди першої та апеляційної інстанцій не приймають
посилання сторін на Указ 1988 року6.
За результатами моніторингу встановлено, що судові рішення у справах про порушення порядку організації та проведення мітингів, походів і демонстрацій (стаття 185-1 КУпАП)
не містять посилань на Указ 1988 року.
У 2017 році вперше не виявлено посилань на Указ 1988 року
в судових рішеннях. Водночас, ще є посилання на цей Указ з
боку органів правопорядку та органів місцевого самоврядування. Констатувати остаточне витіснення Указу 1988 року з
практики правозастосування можна тільки після декількох
років спостережень, якщо судова практика продемонструє
стабільне несприйняття посилань на Указ 1988 року.
Законотворчий процес
Законопроектна активність у сфері свободи зібрань у порівнянні з попередніми роками майже зійшла нанівець. Два
проекти спеціального закону7 8 досі не розглянуті профіль4
Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про порядок організації і проведення зборів..." (визнано неконституційним) / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/dqGfyX
5

Детально проблема описана у звіті УГСПЛ за 2015 рік, https://goo.gl/7qstLs

6

https://goo.gl/WRJ5fk

Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань (реєст. №3587 від
07.12.2015) / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/xavMh8

7

8

Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань (реєст. №3687-1 від
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ним Комітетом парламенту.
Проект закону народного депутата України Луценка І.В. та
інших, зареєстрований 17 березня 2015 року за № 23919, яким
передбачено зміну диспозиції статті 185-1 КУпАП, встановлюючи адміністративну відповідальність за організацію або
проведення зібрань всупереч встановленій судом забороні,
а також ліквідацію статті 185-2 КУпАП і визнання втрати
чинності Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня
1988 року № 9306‑ХІ «Про порядок організації і проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР»10,
вже два роки перебуває на опрацюванні в профільному комітеті.
Проект Закону про заборону колабораціонізму народного
депутата України Лапіна І.О., зареєстрований 09 березня
2017 року за № 617011, пропонує встановити однією з форм
колабораціонізму зокрема організацію та участь у мітингах
на підтримку російської окупаційної влади, а також публічні заклики, спрямовані на підтримку чи співробітництво з
російською окупаційною владою. За колабораціонізм пропонується встановити кримінальну відповідальність у вигляді
позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Законопроект в цілому не видається прохідним та досі не розглянутий профільним Комітетом
парламенту.
11.12.2015) / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/kw5dei
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запобігання безпідставному притягненню до
відповідальності громадян за участь у мирних зібраннях) (реєст. №2391
від 17.03.2015) / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] //
Режим доступу: https://goo.gl/6UWxg1

9

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів
і демонстрацій в СРСР / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний
ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/TdtLaU

10

Проект Закону про заборону колабораціонізму (реєст. №6170 від
09.03.2017) / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/yv2QMe

11
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Повноваження Національної гвардії України
у сфері охорони громадського порядку
Хоча Національна гвардія України і не належить до органів
правопорядку, але часто залучається для виконання функцій, властивих поліції. При цьому, навіть на рівні закону наділяється тими самими повноваженнями на цей час. Відтак,
варто також розглянути питання залучення військовослужбовців Національної гвардії України до охорони громадського порядку.
Законом «Про Національну гвардію України» передбачено
створення Національної гвардії України та визначено правові засади організації та порядку її діяльності, загальну
структуру, функції та повноваження.
Функції та конституційні обмеження діяльності Збройних
Сил України, військових формувань та правоохоронних
органів визначені в статті 17 Конституції України, з положень частини третьої якої слідує, що військові формування
та правоохоронні органи наділені однаковими функціями.
Водночас, частина четверта статті 17 Конституції України
містить рестриктивні положення, які стосуються виключно
Збройних Сил України та військових формувань, але не правоохоронних органів.
Відтак, Конституція України містить положення, які розмежовують на понятійному рівні військові формування та правоохоронні органи і забороняють використання військових
формувань для обмеження прав і свобод громадян.
Національна гвардія України не тільки визначена на рівні первинного законодавчого акту, яким вона утворена, як
військове формування, а й відповідає існуючим у чинному
законодавстві України критеріям віднесення державного органу до категорії військових формувань. Національна гвардія України є військовим формуванням, а намір законодавця
(legislative intent) визначити форму її діяльності саме у вигляді військового формування є явним і однозначним.
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Конституція України передбачає використання військових
формувань у разі збройної агресії, що створює підґрунтя для
існування законодавства щодо залучення військових формувань до виконання правоохоронних функцій у випадку
запровадження воєнного стану.
Але Конституція України не містить підстав для наділення
військових формувань правоохоронними функціями.
Навіть більше — Конституція України чітко розмежовує військові формування та правоохоронні органи. Попри те, що
частина третя статті 17 наділяє їх однаковими задачами,
частина четверта статті 17 забороняє використання військових формувань для обмеження прав і свобод громадян, але
не містить такої заборони для правоохоронних органів.
Відтак, використання Збройних Сил України або військових
формувань для обмежень прав і свобод громадян, спрямовані для досягнення інакших цілей, ніж ті, які визначені у
частинах другій, третій статті 17 Конституції України, не відповідатимуть положенням частини четвертої статті 17 Конституції України.
Виходячи з системного аналізу положень Конституції України, Збройні Сили України та військові формування, утворені
відповідно до закону, можуть обмежувати права і свободи
громадян виключно для досягнення цілей оборони України,
захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, з урахуванням положень статей 8, 19 Конституції
України.
Важливо відзначити відмінність у відповідальності за
відкриту відмову виконувати наказ начальника між військовослужбовцями Національної гвардії України та поліцейськими. Так, за вищезазначене правопорушення для військовослужбовця Національної гвардії України передбачено
відповідальність частиною першою статті 402 Кримінального кодексу України (карається службовим обмеженням
на строк до двох років або триманням у дисциплінарному
батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на
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строк до трьох років), а для поліцейського за відсутності наслідків такої відмови — тільки дисциплінарне стягнення.
З цього слідує, що існує суттєва відмінність у законодавчому
забезпеченні виконання наказів начальника в правоохоронних органів та військових формувань. І це є однією з суттєвих загроз для свободи зібрань, до забезпечення якої часто
залучаються військовослужбовці Національної гвардії.
Тим часом, 08 червня 2017 року в парламенті зареєстровано
законопроект № 6556, яким передбачено значне розширення повноважень Національної гвардії у частині правоохоронних функцій. Законопроект різко розкритикували громадськість12 13 14 15 16, Уповноважена Верховної Ради України з
прав людини17, МФО «Єврооптимісти»18, заступниця Голови
Верховної Ради України19 та інші.
Загалом, на думку авторів звіту, Національна гвардія України має бути вилучена з охорони громадського порядку та
12
Аналіз законопроекту №6556, підготовлений Експертно-аналітичним напрямом Асоціації УМДПЛ [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://goo.gl/jEiMNz

Правова позиція ХІСД щодо законопроекту №6556 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/N1s9op

13

Заява щодо законопроекту №6556 про розширення повноважень Національної гвардії [Електронний ресурс] // Правозахисна коаліція «Ні – поліцейській державі!» – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/biUMJB.

14

Звернення групи громадського спостереження "ОЗОН" щодо законопроекту №6556 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/s5apyB
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Заява групи "Реформа органів правопорядку" РПР щодо законопроекту
№6556 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/kEkceW
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що ухвалення законопроекту 6556 призведе до серйозних ризиків порушення
прав і свобод людини [Електронний ресурс] // Веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/FdNdqv.

Заява МФО "Єврооптимісти" щодо розширення повноважень Нацгвардії
[Електронний ресурс] / Режим доступ: https://goo.gl/EimmaE
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Допис Оксани Сироїд у соціальній мережі Фейсбук щодо законопроекту
№6556 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://goo.gl/NeM25A
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захисту свободи зібрань і перетворена на суто військове
формування або ліквідована. В будь-якому випадку, неприйнятним є будь-яке розширення повноважень Національної
гвардії України у сфері охорони громадського порядку.
Наразі готується конституційне подання з цього питання і
є сподівання, що Конституційний Суд України вирішить цю
проблему.
Підзаконні акти
На підзаконному рівні можна виділити два блоки — документи з визначенням державної стратегії в даній сфері та
документи, які регулюють конкретні правовідносини.
З першим блоком ситуація виглядає прийнятною — існує декілька державних стратегій, в які вписане питання забезпечення свободи зібрань. Водночас, ці стратегії не реалізовуються на практиці.
Так, у Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від 25 серпня 2015 року
№ 501/2015, одним зі стратегічних напрямів визначено забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань, а однією з
26 системних проблем визначено відсутність якісного законодавства з питань мирних зібрань.
Планом дій з реалізації Національної стратегії20 передбачена низка заходів, майже всі з яких не були виконані. Хіба
що, крім проведених тренінгів або створених робочих груп,
вплив на результативність діяльності органів влади або дотримання прав людини неможливо виміряти.
Окрім президентської стратегії існує ще урядова — Кабінет
Міністрів України 15 листопада 2017 року розпорядженням
№ 1023-р схвалив Стратегію розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року21. Од20

https://goo.gl/ZNFFgE, детально питання описано у звіті УГСПЛ за 2015 рік

Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на
період до 2020 року / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/x1FUuD
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ним з пріоритетів розвитку органів системи МВС визначено
«створення безпечного середовища життєдіяльності людей, що забезпечується шляхом провадження орієнтованої
на потреби населення діяльності органів системи МВС, її
швидким і компетентним реагуванням на надзвичайні ситуації і події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, вжиття запобіжних заходів та активної участі населення у забезпеченні публічної безпеки і порядку». Для
досягнення очікуваного результату за даним пріоритетом
Стратегія передбачає подолання низки викликів, серед яких
недосконалість законодавства щодо забезпечення публічного порядку і безпеки під час проведення масових заходів.
Подолання цього виклику планується шляхом удосконалення нормативно-правового регулювання і підвищення спроможностей органів системи МВС забезпечувати публічний
порядок і безпеку під час масових заходів. Для виконання
Стратегії МВС має розробити план заходів з реалізації Стратегії, який досі перебуває в розробці, хоча мав бути поданий
до Кабміну ще до 15 лютого 2018 року.
Якщо зі стратегічними документами ситуація зрозуміла, то
підзаконне нормативно-правове регулювання перебуває у
стані невизначеності вже більше 5 років.
Немає жодного наказу МВС України або Національної поліції, який регламентує дії поліції під час організації та проведення зібрань. Водночас, затвердження відповідних нормативно-правових актів передбачено до кінця III кварталу
2016 року Планом дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини. Відсутня офіційна інформація про фактичну розробку відповідного нормативно-правового акту,
хоч вона і передбачена президентською стратегією (затвердження відповідних нормативно-правових актів передбачено до кінця III кварталу 2016 року Планом дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини). З неофіційних
джерел відомо, що МВС України відмовляється розробляти
підзаконне регулювання за відсутності профільного закону.
Така позиція є слабкою, оскільки ніщо не заважає розробити
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відповідну інструкцію, ґрунтуючись на міжнародних стандартах та практиці Європейського суду з прав людини. Водночас, події останніх років, пов’язані із чисельними порушення з боку поліцейських на мирних зібраннях, говорять
про актуальність таких алгоритмів.
Існує Порядок організації взаємодії Національної гвардії
України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку, затверджений наказом МВС України від 10 серпня 2016
року № 773 (зареєстрований в Мінюсті 07 вересня 2016 року
за № 1223/29353)22, який визначає лише оперативно-адміністративний аспект взаємодії цих державних органів.
Продовжують існувати акти органів місцевого самоврядування, які встановлюють порядок організації та проведення
зібрань, визначають термін сповіщення, вводять додаткові
обмеження тощо, всупереч статті 39 Конституції України та
рішенням судів23. Нова редакція Кодексу адміністративного
судочинства України відкрила шлях до судового оскарження вищезазначених актів, оскільки встановила безстроковий термін оскарження чинних нормативно-правових актів.
Донедавна це було проблемою, оскільки майже всі існуючі
місцеві обмежувальні акти щодо свободи зібрань прийняті
не один рік тому, тож адміністративні суди з формальних
підстав відмовляли у розгляді позовів у випадку, якщо акт
не був безпосередньо застосований до позивача. Одним із
завдань для громадянського суспільства та державної влади є досягнення того, щоб як мінімум у 50 найбільших за
населенням містах не було місцевих актів, які обмежують
свободу зібрань.
Порядок організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний
ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/6tmPY7
22

Детально цьому питанню присвячений відповідний розділ звіту УГСПЛ
за 2015 рік (див. посилання вище).
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Адміністративна відповідальність
учасників та організаторів зібрань
Багато років проблемою є притягнення правоохоронцями
і судами організаторів та учасників зібрань до адміністративної відповідальності за порушення порядку організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (стаття 185-1 КУпАП)24.
Європейський суд з прав людини, а в подальшому і Верховний Суд України, встановили, що притягнення до відповідальності за порушення порядку організації і проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій за умов,
коли на законодавчому рівні відсутній відповідний порядок,
порушує статті 7 та 11 європейської Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод.
Рішення ЄСПЛ у справах «Вєренцов проти України»25 та
«Шмушкович проти України»26, які стосувались застосування статті 185-1 КУпАП, наразі перебувають у стадії виконання27.
До прийняття Страсбурзьким судом цих рішень статистика
свідчила про сотні випадків застосування статті 185-1 КУпАП.
Відповідна практика мала певний chilling effect щодо потенційних організаторів та учасників зібрань.
Попри рішення ЄСПЛ та Верховного Суду України, так само,
як і в попередні роки, поліція досі складає протоколи за статтею 185-1 КУпАП. Ці випадки поодинокі. Так, за даними судоКодекс України про адміністративні правопорушення / Веб-сайт Верховної
Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/MtyLhr
24

Справа «Верєнцов проти України» / Веб-сайт Верховної Ради України
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/EnGsCx
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Справа «Шмушкович проти України» / Веб-сайт Верховної Ради України
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/fhGZkB
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Справи стосувались недопустимості притягнення до відповідальності
за статтею 185-1 КУпАП та зачіпали питання легітимності застосування
Указу Президії Верховної Ради СРСР 1988 року.
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вої статистики за 2017 рік до судів надійшло 19 справ даної
категорії (у 2016 році — 15), з яких 7 повернуто і 11 розглянуто
(у 2016 році — 4 та 11 відповідно), за результатами розгляду
яких на 5 осіб накладено адміністративне стягнення (у 2016
році — на одну особу) — на 3 особи у вигляді попередження
(у 2016 — 1), на 2 осіб — штраф, у 6 інших випадках справи закрито (у 2016 році — у 10). До судів у такій категорії справ надійшла одна апеляційна скарга, яка була повернута (у 2016
році — не надійшло жодної).
У 2017 році всупереч сподіванням щодо подальшого зменшення кількості застосувань статті 185-1 КУпАП, яке було
зафіксовано за 2014-2016 роки, статистика вперше пішла
вгору. Це демонструє неспроможність державних органів у
викоріненні ганебної практики, якій прямо надано оцінку в
двох рішеннях Європейського суду з прав людини. Особливий подив викликає те, що помилки поліцейських, які складають протоколи за цією статтею, не завжди виправляють
суди, які мали б закривати такі справи за відсутністю складу правопорушення.
Висвітлена проблема може бути вирішена або шляхом внесення змін до КУпАП (вилучення статті 185-1 КУпАП як одного з елементів Указу 1988 року), або визнання цієї статті
неконституційною.
Кримінальна відповідальність
за незаконне перешкоджання мирним зібранням
Одним зі способів реалізації державою позитивних гарантій щодо забезпечення свободи зібрань є встановлена у
Кримінальному кодексі України відповідальність за перешкоджання мирним зібранням. Водночас, кримінальна відповідальність може бути ефективним інструментом лише у
випадку реалізації принципу невідворотності покарання.
Так, відповідно до статті 340 КК України28 незаконне пере28
Кримінальний кодекс України / Веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/VFuKPi
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шкоджання організації або проведенню зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства, карається виправними роботами на строк до двох
років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на
той самий строк.
Відповідно до даних «Єдиного звіту про кримінальні правопорушення по державі»29 (даних кримінальної статистики)
за 2017 рік обліковано 179 кримінальних правопорушень
за цією статтею (у 2016 році — 12), з яких лише у двох провадженнях досудове розслідування здійснюється органами
Національної поліції. За цей же період у 7 кримінальних правопорушеннях особам вручено повідомлення про підозру (у
2016 році — у 6). 2 провадження зупинено у зв’язку з тим, що
місцезнаходження підозрюваного невідоме. 3 провадження направлені до суду з обвинувальним актом (у 2016 році — 0). За 7
правопорушеннями провадження закрито (у 2016 році — 2).
Статистика свідчить про суттєве (більше ніж в 10 разів)
зростання кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за цією статтею, але стабільно наднизькою лишається кількість справ, у яких вручено повідомлення про підозру. Це може свідчити про зниження латентності даного виду
правопорушень, яка була пов’язана з відмовою реєструвати
їх з відповідною кваліфікацією діянь. Разом з тим, статистика демонструє низьку ефективність органів досудового розслідування та процесуального керівництва в цій категорії
справ. Позаяк, така ситуація набагато краща за період до Революції Гідності, який відзначений нульовою статистикою
проваджень за статтею 340 Кримінального кодексу України.
Адміністративна практика
13 січня 2017 року Національний центр правозахисту склав
Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності / Веб-сайт Генеральної прокуратури України
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/Sy83aq
29
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топ-7 ворогів свободи зібрань та протестів в Україні, до якого
окрім органів системи правосуддя та органів місцевого самоврядування потрапив і Міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков «за те, що підконтрольні йому Національна поліція
та Національна гвардія регулярно використовуються для
розгону зібрань, які не подобаються очільникам держави. В
інших випадках правоохоронці не хочуть охороняти мирні
зібрання та не втручаються у випадки нападів на зібрання
з боку “тітушок”»30.
Не заперечуючи існуючих проблем у системі органів внутрішніх справ, все ж можна відзначити, що поліція в основному не перешкоджає проведенню мирних зібрань і надає
їм захист.
Водночас, залишається актуальною стара і запущена хвороба правоохоронних органів — наметофобія. Поліція намагається не допускати використання і встановлення наметів
на зібраннях та часто жорстко протидіє будь-яким спробам,
попри явну незаконність своїх дій. Після Революції Гідності
у влади виникла ще одна хронічна хвороба — боязнь палаючих шин (піроластіхофобія). Фобія наметів та палаючих шин
схожа на культ карго — влада не допускає намети і шини,
бо боїться, що ці символи спровокують повстання. Як і при
будь-якій фобії, страх в цьому випадку є ірраціональним.
Втім, поліція не завжди перешкоджає встановленню наметів на мирних зібраннях. Так, у листопаді 2017 року біля стін
українського парламенту було розміщене та без особливих
сутичок перебувало велике наметове містечко політичного
Руху нових сил та рухів, пов’язаних із партією «Самопоміч»31.
30
ТОП-7 ворогів свободи зібрань та протестів в Україні / Веб-сайт Національного центру правозахисту [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://goo.gl/69Y7Z3
31
Наметове містечко "за реформи": заблокований парламент, сутички і затримані / Радіо Свобода, 18.10.2017 [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://goo.gl/RhrNAN
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Разом з тим, правоохоронці в цілому не перешкоджають перекриттю та блокуванню шляхів сполучення учасниками
мирних зібрань.
Створення «поліції діалогу»
Органи правопорядку давно критикуються за небажання
вести комунікацію з організаторами та учасниками зібрань
внаслідок поширеності поліцейської тактики ескалації насильства. Події Революції Гідності явно продемонстрували
слабкість цієї тактики та негативні наслідки її застосування.
Відтак, МВС України та Національна поліція України шукають інші методи і тактики32.
Однією з них є поширена зокрема в Європі та США практика
активної та неконфліктної взаємодії та діалогу між протестувальниками та окремими спеціально навченими правоохоронцями.
2017 рік відзначився спробою запровадження практики діяльності переговорних груп у поліції — в українських джерелах вони згадуються як поліція діалогу, групи превентивної
комунікації, антиконфліктні групи. Такі групи були запроваджені відповідно до доручення Національної поліції України
від 31 липня 2017 року № 8246/01/20-2017 і основними їхніми
завданнями є:
1) налагодження взаємодії з організаторами масових заходів на етапах підготовки до їх повернення та/або на їх
початку;
2) підтримання комунікації з учасниками масових заходів
під час їх проведення, зокрема роз’яснення громадянам
їх прав і обов’язків, підстав та порядку дій поліції щодо
забезпечення публічної безпеки та порядку;
3) ведення переговорів з організаторами та учасниками
Сергій Яровий: порядок під час масових заходів має забезпечуватись без
застосування старих силових методів / Веб-сайт МВС України, 16.06.2017
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/J9EpSS

32
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масових заходів у разі виникнення конфліктних ситуацій з метою їх розв’язання та/або недопущення їх подальшого розвитку33.
Вітаючи ідею запровадження поліції діалогу, доведеться все
ж констатувати недолугість її реалізації. Схоже на те, що поліцейські переговорники діють окремо від всієї маси поліцейських; робота переговорників не впливає на оперативні
рішення та обмежується просто розмовами з протестувальниками34. Тоді як переговорники мають бути в безпосередньому контакті з керівниками задіяних поліцейських підрозділів і впливати на оперативні рішення. Низка серйозних
конфліктних ситуацій між учасниками зібрань та поліцією
свідчать або про відсутність контакту/впливу переговорників щодо оперативних керівників, або про низьку кваліфікацію переговорників.
З огляду на традиції оперативного управління силами органів правопорядку на мирних зібраннях, можна відзначити
стабільну прихильність старій тактиці ескалації насильства, а не переговорів. Запроваджена «поліція діалогу» поки
не продемонструвала ефективність.
Персональна ідентифікація правоохоронців
Технічна реалізація норми Закону України «Про Національну поліцію»35 щодо запровадження нагрудних знаків із індивідуальним номером, які мають розміщуватись на однострої
поліцейських36 лишається невдалою — номери на жетонах
ОЗОНівці з'ясували, що таке тактична поліція та групи превентивної
комунікації: результати інформаційного запиту / Веб-сайт Центру громадянських свобод [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/
wzWcuQ

33

В Україні діє поліція комунікації: що це таке? / Радіо Свобода [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/88nryp

34

35
Закон України «Про Національну поліцію» / Веб-сайт Верховної Ради
України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/w4fJeE
36

Стаття 20 Закону України «Про Національну поліцію».
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слабо читабельні і навіть з невеликої відстані на світлинах
виходять нерозбірливими. Працівники підрозділів поліції
особливого призначення досі всупереч закону не мають розпізнавальних знаків та жетонів.
Військовослужбовці Національної гвардії України, яких часто залучають до охорони громадського порядку на потенційно конфліктних мирних зібраннях, досі навіть за законом не зобов’язані мати персонально ідентифікуючі знаки37.
Водночас, Національна гвардія України орієнтовно з часу
проведення в Україні пісенного конкурсу Євробачення-2017
запровадила нагрудні знаки з номерами ідентифікації, які
в цілому мають ті самі вади, що й нагрудні знаки в поліцейських. Мало того, військовослужбовці Нацгвардії, які залучені до охорони громадського порядку на мирних зібраннях,
не вдягають нагрудні знаки, тож їхня ідентифікація в умовах використання ними бронежилетів, які закривають іменні нашивки, вкрай ускладнена або неможлива.
Висновки
Основні системні проблеми та негативні тенденції, які мали
місце у сфері свободи мирних зібрань в попередні роки після Революції Гідності залишились незмінними.
Зберігся пост-революційний тренд на зміщення фокусу проблем з судового виміру на суто практику правозастосування
органами Національної поліції України38.
Можна відзначити стабільну прихильність старій тактиці
ескалації насильства, а не переговорів. Запроваджена «поліція діалогу» поки не продемонструвала ефективність.
Вперше у судових рішеннях вищих судових інстанцій не за37
Детальніше ці проблеми описані у відповідному розділі звіту УГСПЛ за
2015 рік
38
Свобода зібрань – М. Каменєв / Веб-сайт УГСПЛ, 08.03.2017 [Електронний
ресурс] // Режим доступу: https://goo.gl/jtVEvJ
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фіксовано посилань як на чинний документ на Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року № 9306-ХІ «Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій в СРСР». Водночас, ще є посилання на
цей Указ з боку органів правопорядку та органів місцевого
самоврядування.
Вперше за багато років свобода зібрань була майже витіснена з орбіти інтересів законодавців. Два проекти спеціального закону у парламенті лежать без руху.
Є спроби розширення повноважень Національної гвардії
України у сфері охорони громадського порядку, що викликає суттєве занепокоєння. В цілому залучення військовослужбовців до виконання поліцейських функцій може бути
порушенням Конституції України та потребує якнайшвидшого усунення в той чи інакший спосіб.
Відсутнє підзаконне регулювання дій органів правопорядку
щодо забезпечення свободи зібрань. Попри декларування
необхідності такого регулювання державні органи не роблять жодних реальних кроків у цій сфері.
Президентська та урядова стратегії, які містять пункти,
пов’язані зі свободою зібрань, на практиці в цій частині не
реалізовуються.
Продовжують існувати акти органів місцевого самоврядування, які обмежують можливість реалізувати право на мирні зібрання. Водночас, є перспектива скасування таких актів
через суди.
Зросла кількість випадків притягнення до адміністративної
відповідальності за статтею 185-1 КУпАП попри те, що це недопустимо відповідно до рішень Європейського суду з прав
людини у справах «Вєренцов проти України» та «Шмушкович проти України», а також рішення Верховного Суду України.
На порядок збільшилась кількість зареєстрованих кримі-
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нальних проваджень за незаконне перешкоджання мирним
зібранням, що свідчить не про погіршення ситуації в цілому,
а, радше, про зниження рівня латентності даного правопорушення. Інші показники щодо вручених підозр та направлених до суду справ з обвинувальними актами лишились на
тому ж рівні.
Поліція продовжує ірраціонально боятись встановлення наметів та запалення шин, але в цілому не перешкоджає блокуванню шляхів сполучення під час зібрань.
Ідентифікація поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України на мирних зібраннях так само на
низькому рівні.
Домінуючою в суспільному просторі лишається позиція, що
спеціальний закон про свободу зібрань не потрібен. Мирні
зібрання захистить не закон, а відсутність свавілля.

-106-

СТИСЛИЙ ВИКЛАД
Мирні зібрання залишаються актуальним і потрібним інструментом для громадянського суспільства, який дозволяє
відстояти свої права та інтереси.
У 2017 році була суттєво лібералізована процедура судового
обмеження свободи зібрань.
Дотримання гарантій свободи зібрань має декілька
незначних проблемних точок в законодавчій та судовій сферах та значні проблеми у діях представників виконавчої галузі влади.
В Індексі європейської інтеграції, який охопив період 20152016 років, відзначено, що з-поміж країн Східного партнерства Україна є лідером у сфері забезпечення свободи зібрань.
В Україні одна з найкращих ситуацій зі свободою зібрань
з-поміж усіх країн, що мають з нею спільний кордон. Але це
свідчить також про негативні тенденції в сусідніх державах,
що становить в перспективі загрозу.
Основні системні проблеми та негативні тенденції, які мали
місце у сфері свободи мирних зібрань в попередні роки після Революції Гідності залишились незмінними.
Зберігся пост-революційний тренд на зміщення фокусу проблем з судового виміру на суто практику правозастосування
органами Національної поліції України.
Можна відзначити стабільну прихильність старій тактиці
ескалації насильства, а не переговорів. Запроваджена «поліція діалогу» поки не продемонструвала ефективність.
Вперше у судових рішеннях вищих судових інстанцій не зафіксовано посилань як на чинний документ на Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року № 9306-ХІ «Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
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походів і демонстрацій в СРСР». Водночас, ще є посилання на
цей Указ з боку органів правопорядку та органів місцевого
самоврядування.
Вперше за багато років свобода зібрань була майже витіснена з орбіти інтересів законодавців. Два проекти спеціального закону у парламенті лежать без руху.
Є спроби розширення повноважень Національної гвардії
України у сфері охорони громадського порядку, що викликає суттєве занепокоєння. В цілому залучення військовослужбовців до виконання поліцейських функцій може бути
порушенням Конституції України та потребує якнайшвидшого усунення в той чи інакший спосіб.
Відсутнє підзаконне регулювання дій органів правопорядку
щодо забезпечення свободи зібрань. Попри декларування
необхідності такого регулювання державні органи не роблять жодних реальних кроків у цій сфері.
Президентська та урядова стратегії, які містять пункти,
пов’язані зі свободою зібрань, на практиці в цій частині не
реалізовуються.
Продовжують існувати акти органів місцевого самоврядування, які обмежують можливість реалізувати право на мирні зібрання. Водночас, є перспектива скасування таких актів
через суди.
Зросла кількість випадків притягнення до адміністративної
відповідальності за статтею 185-1 КУпАП попри те, що це недопустимо відповідно до рішень Європейського суду з прав
людини у справах «Вєренцов проти України» та «Шмушкович проти України», а також рішення Верховного Суду України.
На порядок збільшилась кількість зареєстрованих кримінальних проваджень за незаконне перешкоджання мирним
зібранням, що свідчить не про погіршення ситуації в цілому,
а, радше, про зниження рівня латентності даного правопорушення. Інші показники щодо вручених підозр та направ-
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лених до суду справ з обвинувальними актами лишились на
тому ж рівні.
Поліція продовжує ірраціонально боятись встановлення наметів та запалення шин, але в цілому не перешкоджає блокуванню шляхів сполучення під час зібрань.
Ідентифікація поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України на мирних зібраннях так само на
низькому рівні.
Домінуючою в суспільному просторі лишається позиція, що
спеціальний закон про свободу зібрань не потрібен. Мирні
зібрання захистить не закон, а відсутність свавілля.
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Сергій Баглай
аналітик Асоціації УМДПЛ

Розділ V.

МІЛІТАРИЗАЦІЯ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ:

виклики для прав і свобод людини
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Спроби надати Нацгвардії поліцейські функції у сфері громадського порядку, спеціальні операції Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), добровольчі батальйони у складі
МВС, які повертаються до мирного життя, поява муніципальних варт, що намагаються перебирати на себе частину повноважень поліції у сфері публічного порядку, а також
риторика чиновників, що всі керівники поліції областей
мають пройти через зону проведення антитерористичної
операції — ці процеси 2017 року суттєво міняють та ще змінюватимуть безпекову ситуацію в Україні.
Цей розділ має на меті поєднати ці, здавалось би, доволі різні процеси у єдиному огляді, що буде викладений з позиції
викликів для прав та свобод людини. Для позначення вищезгаданих явищ, я застосовую теорію мілітаризації, яку детально буде викладено нижче.
Вступ
Демілітаризація є однією із складових моделі реформи органів правопорядку, що має на меті перетворити поліцію у
невійськове формуванням, а службу, яка надає суспільству
і окремим його представникам допомогу та послуги щодо
гарантування безпеки і правопорядку1. Так, перехід від мілітаризованої до соціально-сервісної моделі поліції проголошує Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України,
що затверджена Указом Президента України від 14 березня
2016 року №92. Цьому документу передувала Стратегія розвитку органів внутрішніх справ2, що задекларувала потребу
у демілітаризації міліції. Її автори так описали стан у якому
перебували українські правоохоронні органи:
“За роки незалежності МВС не змінило успадковану від
1
Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг.
редакцією О.А. Банчука. – К.: Москаленко О.М., 2013. – 588 с.
2
Кабінет Міністрів України: Розпорядження від 22 жовтня 2014 р. № 1118р / Питання реформування органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/vxmiZY.
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СРСР мілітаризовану модель діяльності, що особливо
впливало на тактику охорони громадського порядку, орієнтовану переважно на жорстке реагування в умовах масових заворушень. Процес підготовки особового складу,
відповідно, в якості пріоритетів залишає зразки поведінки, притаманні більш військовим, аніж поліцейським
підрозділам. Найбільш наочно це проявилося під час подій Євромайдану, коли силовими акціями спецпідрозділів
міліції та внутрішніх військ були незаконно спричинені
тілесні ушкодження сотням учасників мирного зібрання
та журналістам. У межах пострадянської мілітаризованої моделі МВС продовжувало культивувати образ монопольного «борця із злочинністю», успішність діяльності якого в цілому не залежала від підтримки населення,
а ефективність роботи оцінювалась морально застарілою системою кількісних показників боротьби із злочинністю”.
Мілітаризація пострадянської системи органів правопорядку була зручним інструментом збереження влади для
політичних еліт, які не поспішали реформувати міліцію та
внутрішні війська. Спеціальні звання вручались з рук Президента, формуючи лояльність керівників відомства, які у
свою чергу здійснювали контроль над рядовим складом через можливість визначати розмір премій до заробітної плати.
Тільки після Євромайдану, у 2014 році, було розпочато перші
кроки задля реформування органів внутрішніх справ у поліцію європейського зразка, що має надавати послуги населенню та дотримуватись прав людини (democratic policing).
Саме тоді був закладений курс на верховенство права, деполітизацію, демілітаризацію, децентралізацію, підзвітність
та прозорість у роботі поліції3.
Мартиненко О. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / О. Мартиненко, Є. Захаров. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/9npLNF.

3

-114-

Водночас розпочалась Антитерористична операція, яка зумовила подальшу мілітаризацію сектору безпеки та оборони:
“З незначними змінами, рівень мілітаризації в Україні
залишається високим (2017 рік: позиція 16; 2016: позиція
15), не в останню чергу через конфлікт на Донбасі. З 2013
року значно зросли військові витрати та кількість військового та воєнізованого персоналу. На даний момент
військові витрати складають 3,8 відсотка ВВП” 4.
Global Militarization Index 2017
Вочевидь, що залученість сил поліції до війни на Донбасі
породжує певний конфлікт із задекларованою демілітаризацією відомства. Фактично, йдеться про два різних напрями реформи. Тоді, коли в основу стратегічних документів
Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції деклеративно лягають положення про верховенство права, деполітизацію, демілітаризацію, підзвітність та права людини
— риторика чиновників та конкретні управлінські рішення
нерідко виходять з необхідності вивищувати безпекові питання над правами, просувати розширення повноважень
органів правопорядку та обмеження громадянських свобод у часі війни. Ці типи реформ підривають результативність одна одної, адже не зовсім узгоджуються поміж собою.
У зіткненні цих реформ страждає ефективність кожної зі
стратегій: європейська інтеграція України гальмує так само,
як і її убезпечення5.
У розділі я спробую описати цю контрадикторність та проаналізувати, як згадані на початку тенденції узгоджуються
із задекларованими документами державної політики, а головне — належним дотриманням прав людини. Після огляду
Global Militarization Index 2017 [Електронний ресурс] // Bonn International
Center for Conversion – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/5pyiGv.
4

Minakov M. Ukraine is caught between war and reform [Електронний ресурс] / Mikhail Minakov // Open Democracy. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/cMJFp9.

5
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теорії, більш детально буде розглянуто повноваження і діяльність спецпідрозділів та формувань (державних і недержавних), які причетні до забезпечення громадського порядку. Завершальна частина присвячена демілітаризації.
Мілітаризація поліції:
“cлужити і захищати” чи “знайти і знешкодити”?
У процесі модернізації та професіоналізації поліцейських
сил Європи в XIX столітті вирішальне значення мало те, що в
охороні громадського порядку та підтриманні внутрішньої
безпеки вони набували першості, відсуваючи на периферію
військовиків. Зрештою, з’являється “класичне” розрізнення:
армія дбає про оборону держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, а поліція забезпечує публічну безпеку і порядок, охороняє права і свободи
людини, протидіє злочинності.
Соціолог Ентоні Ґіденс пише, що розрізнення між зовнішньою та внутрішньою безпекою, а відповідно й демаркація
між функціями армії та поліції, лежить в основі модерних
націй6. Армію тренують застосовувати силу, аби встановлювати контроль над територією з установкою “знайти і
знешкодити”. Поліцейські, навпаки, повинні намагатися виконувати свою місію без використання зброї: застосовувати
силу можна лише у крайньому випадку, коли інші засоби не
дали результату. При тому застосування вогнепальної зброї
є найбільш суворим заходом примусу, що чітко регламентується Законом7: лише для того, щоб захистити себе чи інших
від загрози для життя і здоров’я.
Оданак такі дихотомії, як: військові-поліція, війна-мир, зовнішня-внутрішня безпека — нерідко затираються.
Наприклад, у США дослідники почали фіксувати розвиток
Giddens, A. (1985). The nation-state and violence (Vol. 2). Univ of California
Press.

6

Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. – 2015.
– Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/6Pk74C.
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двох взаємопов’язаних тенденцій, які втілюють цей розмив:
мілітаризацію поліції та поліцеїзацію військових8. Перший
поштовх відбувся внаслідок War on Drugs (“Війна з наркотиками”) та був загострений після терактів 11 вересня 2001 року
і подальшою війною у Афганістані та Іраку. Чималий вплив
на мілітаризацію має масова культура, що героїзує образи
підрозділів SWAT (Special Weapons And Tactics). Ці процеси
піддаються критиці збоку науковців та правозахисників.
Зокрема, слід відзначити звіт Американської спілки захисту громадянських свобод (ACLU) з красномовною назвою
“War Comes Home: The Excessive Militarization of American
Policing”9.
У деяких європейських країнах мілітаризація правоохоронної діяльності відбулась через концепт “жандармерій”, у
той час як Китай мілітаризував свою поліцію одразу після
приходу до влади Комуністичної партії10. В Росії у 2016 році
Росгвардія фактично замінила собою поліцію у сфері громадського порядку й нівелювала попередні точкові досягнення ідентифікацї правоохоронців.
Мілітаризація поліції (police militarization) за визначенням
Хілла та Беґера — це схильність управляти підрозділами,
нехтуючи важливістю ролі окремих співробітників11. Один
з найвідоміших дослідників мілітаризації поліції професор
Пітер Краска відзначає, що поліція в деякій мірі завжди мілітаризована, а тому для нього мілітаризація має кількісний
вимір. Він виділяє такі параметри мілітаризації сил поліції:
Peter B. Kraska; Militarization and Policing—Its Relevance to 21st Century
Police, Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 1, Issue 4, 1 January
2007, Pages 501–513
8

War Comes Home: The Excessive Militarization of American Policing [Електронний ресурс] // American Civil Liberties Union. – 2014. – Режим доступу
до ресурсу: https://goo.gl/G8ombv.
9

Bolduc, Nicholas S. (2016) «Global Insecurity: How Risk Theory Gave Rise to
Global Police Militarization,» Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 23 :
Iss. 1 , Article 12.

10

11

Там само.
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матеріальний (зброя та екіпірування), культурний (наявність або відустність військових звань, уявлення та цінності поліцейських), організаційний (наявність спеціальних
підрозділів) та операційний (наскільки стратегії і тактики
поліції відмінні або схожі до військових).
Пітер Краска також проводить відмінність між “мілітаризмом”
поліції та “мілітаризацією”. Тоді як “мілітаризм” — це ідеологія,
яка підкреслює, що застосування сили і відповідної техніки є
найбільш ефективним інструментом у вирішенні проблеми;
“мілітаризація” — це імплементація цієї ідеології. Таким чином,
за визначенням Краски, мілітаризація — це процес, за допомогою якого, сили поліції приймають все більш бойову культуру,
організацію та матеріально-технічне забезпечення.
Занепокоєння науковців та правозахисників щодо мілітаризації поліції обертається довкола дилеми безпеки та свободи.
Квінтесенцією мілітаризації поліції є загроза, що ставлення
до потенційного порушника громадського порядку буде
таким же, як і до “ворога”. У першу чергу, йдеться про криміналізацію широкого спектру дрібних ненасильницьких
правопорушень, без дотримання прицнипу пропорційності.
Штефан Музатті, що займається дослідженням контр-тероризму, пише про тенденцію обмежень мілітаризованими силами поліції конституційно захищених прав. Так, найбільш
яскраво мілітаризація органів правопорядку проявляє себе
під час громадських протестів.
Мілітаризовані загони часто плекають своєрідну ідею честі.
Як правило, їхня мета — це забезпечення порядку будь-якою
ціною. Отож застосування сили може бути питанням честі,
адже в іншому випадку: “я поганий професіонал”. Краска та
Кубеліс зауважують, що подальша мілітаризація може заохотити органи правопорядку приймати установку “мета виправдовує засоби” в якій принципи: законності та пропорційності підірватимуться необхідністю та ефективністю12.
12
Peter B. Kraska & Louis J. Cubellis (2006) Militarizing mayberry and beyond:
Making sense of American paramilitary policing, Justice Quarterly, 14:4, 607-629
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Мілітаризовані формування, які залучають до охорони громадського порядку під час мирних зібрань містять в силу
своєї інституційної побудови передумови для ескалації конфлікту, зокрема, централізацію та анонімність.
Дослідження Фійоля і Жобара на матеріалі Франції та Веддінґтона на матеріалі Англії дозволили зробити також такий висновок: мілітаризація та централізація є важливими
чинниками, що впливають на тактику правоохоронців під
час протестів, коли поліція, як висловився Веддінґтон, вирішує “битися до останньої краплі крові”13. У такому випадку
централізована та мілітаризована поліція буде набагато
більш небезпечним інструментом, аніж децентралізована
цивільна. Як організація, вона матиме схильність до агресивного втручання, попри те, що централізований воєнний
устрій дозволяє начальникам більш суворо контролювати
вчинки особового складу до початку подій.
Amnesty International відзначає, що існування подібних воєнізованих підрозділів обумовлене радше політичним, аніж
суспільним інтересом14. Мілітаризація у таких формуваннях,
швидше за все, придушить компліментарні норми демократичної поліцейської діяльності: прозорість та підзвітність.
Використання мілітаризованих загонів завжди супроводжуються аргументами щодо більшої безпеки та секретності задля
захисту поліцейських операцій. Таким чином суттєво ускладнюється громадський контроль над їх діяльністю та практично унеможливлюється доступ до публічної інформації.
Відсутність прозорості створює труднощі для виявлення
та розслідування корупції в поліції. Натан Піно та Майкл
В’ятровські15 стверджують, що парамілітаризм у поліції при13
“Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western
Democracies” (Edited by Porta Donatella Della and Reiter Herbert. University of
Minnesota Press, 1998).

Оссе А. Принципы деятельности полиции. Методическое пособие по правам человека [Електронний ресурс] / Аннеке Оссе // Amnesty International
Nederland. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/QoKUNR.
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15

Wiatrowski, M. D. (2016). Democratic policing in transitional and developing
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зводить до посилення скарг та судових процесів, знижує рівень підтримки населення до органів правопорядку та перешкоджає креативним ідеям у самій інституції.
Національна гвардія України
Закон про Нацгвардію: системне бачення чи системні помилки?
Попри те, що поліцейський корпус у своїй діяльності часто
схильний приймати воєнізовані форми самостійно16, старт
мілітаризації на законодавчому рівні дають парламентарі.
Ця тенденція державної політики проявляється через те,
що народні обранці нерідко спекулюють щодо питань національної безпеки та вірять у те, що збільшення військової
участі зможе вирішити проблеми17.
Напроти, Аліса Хіллз застерігає, що в постконфліктних суспільствах, у яких присутність воєнізованих сил історично
була синонімом політичних репресій, мілітаризація правоохоронних органів може створити більше проблем, ніж
вирішити. Тому такі ініціативи повинні пройти належні
громадські обговорення щодо ефективності використання
воєнізованих сил у операціях, спрямованих на відновлення
правопорядку та у перебудові демократичних інституцій18.
Стосовно Закону “Про Національну гвардію України”, то його
Верховна Рада приймала в умовах нагальності, 13 березня
2014 року, за три дні до “референдуму” в Криму, ще не надто
розуміючи з якими викликами країні доведеться зіткнутись на Сході. Прийняття документу, що надалі регулюватиме
статус озброєного формування держави, забрало у народних депутатів 37 хвилин.
countries. Routledge.
Hill, S., & Beger, R. (2009). A Paramilitary Policing Juggernaut. Social Justice,
36(1 (115)), 25-40
16
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Під час поспішного обговорення були суттєві розходження
у поглядах щодо ролі структури у системі безпеки та оборони держави. Зокрема, не було єдності щодо ролі Нацгвардії
в охороні громадського порядку та у доцільності залучення
військового формуваня до мирних зібрань.
“Національна гвардія — це не орган, який має займатись
охороною мирних заходів, цим має займатись адекватна
муніципальна поліція” 19.
Леся Оробець,
народна депутатка (VII скликання)
“Ми вже бачили, чим закінчується така участь у внутрішніх військах, коли вони просто перевищують свої
повноваження і виступають не як виконавці закону, а як
виконавці наказу, злочинних наказів командирів і начальників” 20.
Віктор Чумак,
народний депутат (VII скликання)
Пропонувалось вилучити положення: “участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під
час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та
інших масових заходів”.
Однак, завдання із охорони мирних зібрань таки надали
Нацгвардії, а сама структура отримала статус “військового
формуванням з правоохоронними функціями”. Це визначення і заклало розвиток двох різних напрямів всередині одного органу. Відтак, станом на сьогодні, Національна гвардія
як армія оснащена важким озброєнням та технікою, солдати
проходять бойову підготовку, а керівництво декларує перехід до стандартів НАТО. Як поліцію Національну гвардію залучають до участі у забезпеченні громадської безпеки, охо19
Стенограма пленарного засідання. Засідання дев’яте. 13 березня 2014
року [Електронний ресурс] // Сесійний зал Верховної Ради України – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/JWnWMs.
20
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рони мирних зібрань та патрулювання вулиць.
Підкреслимо, що Національна гвардія України має реальний бойовий досвід участі у військовому конфлікті на Сході
України, а також абсолютно інакшу професійну підготовку
та екіпірування, ніж у поліцейських. Основним напрямком
розвитку НГУ є поступове наближення за показниками бойової та спеціальної підготовки, технічного оснащення та
всебічного забезпечення до стандартів НАТО21.
Стосовно ж “правоохоронних функцій” формування, то нерідко у приклад подають досвід європейських держав, однак
такі посилання потребують детального аналізу. Саме ж “наслідування міжнародного досвіду” було одиним із аргументів
під час розформування (першої) Нацгвардії у 1999-му році:
“Більшість сусідніх та провідних країн світу не мають
військових формувань на зразок Національної гвардії,
а властиві їй функції виконують окремі національні
структури” 22.
Василь Собков,
генеральний інспектор
Генеральної військової інспекції
при Президентові України (1998-2004)
Подібні структури дійсно існують закордоном. Наприклад, в
Італії, Іспанії, Франції та Туреччині, однак про універсальну
модель говорити не доводиться23, а дискусії щодо їх повно21
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня
2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»
[Електронний ресурс] // Указ Президента України. – 2016. – Режим доступу
до ресурсу: https://goo.gl/LnaKez.

Стенограма пленарного засідання. Засідання п’ятдесят п’яте. 23 грудня
1999 [Електронний ресурс] // Сесійний зал Верховної Ради України – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/ZZxttg.
22

Lutterbeck D. The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion,
Demilitarization and Dissolution [Електронний ресурс] / Derek Lutterbeck //
The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/1SPJ8r.
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важень — часте явище у профільних, академічних та правозахисних колах24. Бельгія ж демілітаризувала свою жандармерію на початку 1990-х25.
Експерти Центру Разумкова та Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF) у їх
спільній публікації “Національна гвардія України: шляхи
розвитку”, зазначають:
“Модель створення воєнізованих формувань у тій чи
іншій країні навряд чи може слугувати прикладом для
«сліпого» наслідування іншими державами. Рішення про
створення воєнізованих формувань не може залежати
від наявності «зразкової» моделі для копіювання. Воно,
скоріше, залежить від таких обов’язкових передумов:
усвідомлення суспільством ролі національних військових і воєнізованих формувань; стратегічна оцінка загроз, оцінка благонадійності; організаційна структура
сектору безпеки та оборони” 26.
“Національна гвардія України: шляхи розвитку”
Автори застерігають, що функції охорони громадського порядку НГУ можуть не так посилювати, як послаблювати військові потуги формування, а тому у рекомендаціях пропонують мінімізувати охоронний компонент.
Співробітниця Дипломатичної академії при МЗС України,
Вікторія Халанчук метафорично підсумувала досвід створення, розформування і відновлення Національної гвардії
в Україні як “приведення у відповідність” або “унормування
норм”, коли у рішеннях парламентарів щодо НГУ бере верх
24
Gobinet, P. (2008). The gendarmerie alternative: is there a case for the
existence of police organisations with military status in the twenty-first
century European security apparatus?. International Journal of Police Science
& Management, 10(4), 448-463.
25
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Флурі Ф. Національна гвардія України: шляхи розвитку / Ф. Флурі, В.
Бадрак. – Київ-Женева, 2017. – (Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces).

26

-123-

короткострокова політична доцільність над довгостроковою стратегією розвитку формування27:
“Не ставиться питання про те, чи повинна Нацгвардія
взагалі виконувати функції, не передбачені законом, чи
повинна вона охороняти об’єкти, які охороняє, чи повинна забезпечувати безпеку посольств, брати участь у забезпеченні громадської безпеки”.
Вікторія Халанчук,
аналітикиня Центру міжнародних досліджень
Дипломатичної академії при МЗС України
Понад те, надання військовому формуванню Національній
гвардії України правоохоронних функцій загалом, і покладання на неї завдань охорони громадського порядку під час
проведення мирних зібрань та конвоювання осіб, узятих під
варту (або таких, які тримаються під вартою чи утримуються в ізоляторах тимчасового тримання) зокрема, викликає
занепокоєння з точки зору конституційності: Конституція
України, розмежовує військові формування та правоохоронні органи. Так, частина четверта статті 17 забороняє використання військових формувань для обмеження прав і свобод
громадян.
Поліцеїзація військовослужбовців: кількість vs. якість
Рішення Верховної Ради створювати на основі внутрішніх
військ військове формування з правоохоронними функціями, можна розглядати, як поліцеїзацію військовослужбовців
(police-ization of the military), що є різновидом мілітаризації
системи органів правопорядку28. Як наслідок, військовослужбовці починають виконувати невластиві їм функції, що
27
Халанчук В. «Привести у відповідність»: Про Національну гвардію України в парламентських дискусіях. [Електронний ресурс] / Вікторія Халанчук
// Дзеркало тижня. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/eTgRPY.

Peter B. Kraska; Militarization and Policing—Its Relevance to 21st Century
Police, Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 1, Issue 4, 1 January
2007, Pages 501–513
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належать до завдань Національної поліції України.
У цьому процесі управлінські рішення керівництва МВС та
НГУ спрямовані на уподібнення військовослужбовців до поліцейських. Так, у травні 2017 р., напередодні Євробачення
у Києві, Нацгвардія розпочала переодягати частину своїх
службовців, які здійснють завдання із охорони громадського порядку та охорони дипломатичних представництв, у
форму темно-синього кольору.
“Загальновизнано, що за таким кольором одягу можна
ідентифікувати представників правоохоронних органів
на вулицях міст” 29.
Веб-сайт Міністерства внутрішніх справ
Дійсно, навіть з невеликої відстані, її важко відрізнити від
однострою поліцейського. Таким чином, саме у сфері громадського порядку, нацгвардійці виглядатимуть як поліція
і виконуватимуть частину функцій поліції. Однак такі фасадні рішення самі по собі ще не роблять військовослужбовців Національної гвардії поліцейськими. Доречним буде
порівняння з патрульною поліцією, запуск якої став чи не
першим кроком реформи поліції якраз тому, що патрульні
є найбільш видимою для населення службою, а її присутність на “передньому рубежі” обумовлена потребою прийти
на допомогу громадянам якнайшвидше. Саме така риторика
сервісної служби закладена в основу реформування поліції
породжує у суспільстві легітимні очікування, що правоохоронці — це публічні службовці, які свідомо обирають роботу
в поліції й на практиці втілюють гасло “служити і захищати”.
Щодо Нацгвардії, то, на відміну від Національної поліції,
вона не є цивільним органом, який надає сервісні послуги із
охорони громадського порядку з метою забезпечення прав
людини. Комплектування формування здійснюється бійцяПід час Євробачення гвардійці забезпечуватимуть громадський порядок у формі нового зразку [Електронний ресурс] // Веб-сайт МВС. – 2017.
– Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/f8AzAC.
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ми, які проходять військову службу, зокрема й за призовом.
Для останніх, служба не є ані покликанням, ані професією.
Однак саме строковиків найчастіше залучають до охорони
громадського порядку. У результаті таких рішень, відповідальними за гарантування безпеки стають люди з доволі
низькою кваліфікацією30.
На противагу, забезпечення громадського порядку на вулиці шляхом патрулювання та реагування на правопорушення
вимагає від поліцейських наявності достатніх знань, умінь
та навичок, що передбачені службовою підготовкою. Так, раніше професійна підготовка кожного патрульного поліцейського відбувалась упродовж чотирьох місяців. Сьогодні для
цих цілей створена Академія патрульної поліції, а термін
навчання збільшено до шести місяців. Та навіть попри це,
повсякденна робота поліцейських супроводжується скаргами громадян щодо пропорційності їх дій та етики спілкування.
Військовослужбовці ж Національної гвардії, зазвичай, не
вступають в комунікацію з громадянами. Ієрархічна структура військового формування означає, що бійці не можуть
застосовувати ті чи інші дії на власний розсуд, а завжди очікуватимуть на команду зверху. Закон зобов’язує службовців
неухильно підкорюватись наказам командирів. Так, за не виконання наказу на військовослужбовців Національної гвардії України поширюється кримінальна відповідальність31,
а для поліцейського за відсутності наслідків такої відмови
— тільки дисциплінарне стягнення. Таким чином у рядових
нацгвардійців значно менше спроможностей відмовитись
від виконання “злочинного наказу”. У часі політичної неста30
Титаев К. Что такое «театр безопасности»? [Електронний ресурс] / Кирилл Титаев. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/fnxnJi.
31
Статтею 402 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за непокору, тобто відкриту відмову виконувати наказ начальника
(карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням
у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням
волі на строк до трьох років).
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більності та протестів, відсутність механізму стримувань та
противаг може призвести до згубних наслідків32.
Крім того, для Національної гвардії України не передбачена
зовнішня ідентифікація (жетони), що робить її бійців практично невпізнаваними. Анонімність збільшує вірогідність
застосування сили, а у разі перевищення нацгвардійцями влади або службових повноважень, встановити винних
вкрай складно. Водночас патрульні поліцейські не лише
зобов’язані носити нагрудний знак із зазначенням його
спеціального жетона, а й оснащені нагрудними засобами
відеофіксації, які зменшують ризик неправомірних дій поліцейського та допомагають встановити обставини конфліктної ситуації, якщо така виникає між особою, яка скаржиться на дії поліції та поліцейським.
Однією з причин накидання на військовослужбовців функцій поліції є нестача кадрів у самій поліції. Так, штатна чисельність поліцейських, які утримуються за рахунок Державного бюджету, на 1 січня 2018 року становить 116,1 тисяч
службовців, хоча відповідно до Закону, штат Національної
поліції України може сягати до 140 тисяч осіб33.
При тому, парамілітарні правоохоронні структури є найбільш очевидною маніфестацією прийняття мілітаризованої моделі поліцейської діяльності — мілітаризації поліції34.
Чим більш мілітаризованою поліція стає, тим більше вона
нагадуватиме військових як за ідеологією, так і за формою.
Парамілітарні правоохоронні органи або ж мілітаризована
поліція тяжітиме до: (1) виставлення на позиції радше підрозділів, ніж окремих службовців; (2) намагатиметься готувати особовий склад застосовувати важке озброєння та спеДемілітаризувати охорону мирних зібрань [Електронний ресурс] // Експертно-аналітичний напрям Асоціації УМДПЛ «Завдання для поліції». –
2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/jTsFhH.

32

Штатна чисельність Національної поліції України [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/myhvt5.
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Hill, S., & Beger, R. (2009). A Paramilitary Policing Juggernaut. Social Justice,
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ціальні засоби; (3) прийматиме систему звань, яка повторює
структуру військових35.
Законопроект №6556: українська жандармерія чи копія копів?
На початку червня 2017 р. низкою народних депутатів було
зареєстровано “Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України” (реєстр.
№6556)36, що ставив за мету:
1) підвищення спроможностей Національної гвардії України виконувати завдання із підтримання охорони громадського порядку;
2) розширення залученості Національної гвардії України
до боротьби з тероризмом, операцій Збройних Сил України у кризових ситуаціях, що загрожують національній
безпеці та в особливий період.
Перший пункт стосується публічної безпеки, підтримання
якої належить до відання Національної поліції України, у той
час, як другий розширює військові потуги формування. Фактично, проект закону пропонує й надалі розвивати структуру у двох різних напрямках: з одного боку декларується
поліцеїзація Нацгвардії, а з іншого — дедалі потужніша мілітаризація. Як наслідок, проект закону розмиває завдання
між Національною гвардією та Національною поліцією, що
може призвести до погіршення якості застосування поліцейських заходів.
Проектом закону №6556 пропонувалось шляхом внесення
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) надати військовослужбовцям НГУ повнова35

Там само.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії
України [Електронний ресурс] // №6556 /6 сесія VIII скликання – Режим
доступу до ресурсу: https://goo.gl/dw5xaQ.
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ження самостійно складати протоколи про адміністративні
правопорушення, доставляти правопорушників, проводити
особистий огляд та огляд речей (в порядку ст. 264 КУпАП). Це
обґрунтовувалось перевагою вивільнення працівників поліції від цих завдань, а отже мало “значно прискорити процес
оформлення дрібних адміністративних правопорушень на
місці їх скоєння” 37.
У такому варіанті політики якнайяскравіше проявила cебе
тенденція через кількісне залучення сил Нацгвардії латати
дірки у інших службах Міністерства внутрішніх справ. Це
відсилає до питання ефективного розподілу ресурсів у відомстві, адже кошти закладені на імплементацію розширення повноважень НГУ доцільніше було б виділити патрульній
поліції38.
Зрештою, такі положення викликали обурення в громадськості і станом на 6 вересня, коли Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядав
законопроект №6556, перед нардепами уже був висновок
Головного науково-експертного управління39: повернути
законопроект на доопрацювання. Також застереження Омбудсмана40, що у разі ухвалення будуть серйозні ризики поЗаконопроект 6556 дозволить унормувати діяльність Нацгвардії відповідно до Європейського досвіду [Електронний ресурс] // Веб-сайт НГУ. –
2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/BPCisw.
37

Крапивін Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти [Електронний ресурс] / Євген Крапивін // Дзеркало тижня. – 2017. – Режим доступу
до ресурсу: https://goo.gl/mrxqsf.
38

Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України»
06.07.2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://goo.
gl/5vfWhQ.
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що ухвалення законопроекту 6556 призведе до серйозних ризиків порушення
прав і свобод людини [Електронний ресурс] // Веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/FdNdqv.
40
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рушення прав і свобод людини. До того ж низка правоозахисних організацій закликали відхилити документ41, адже
така ініціатива могла призвести до дублювання повноважень Нацгвардії та поліції у сфері громадського порядку,
що негативно позначиться на ситуації із правами людини
в країні. Попри це, профільний комітет усе ж рекомендував
Верховній Раді прийняти законопроект за основу в першому
читанні.
Один із основних аргументів на підтримку проекту звучав,
як прагнення “унормувати діяльність Нацгвардії відповідно
до Європейського досвіду”, зокрема, намір НГУ вступити у
Асоціацію сил жандармерії та поліції у статусі військових
установ (FIEP)42. Вже 16 жовтня 2017 року Національна гвардія таки стала повноправним членом Міжнародної асоціації
FIEP. За цей час Верховна Рада так і не розглянула проект
закону №6556, а саме просування законопроекту невдовзі
стихло.
Понад те, 5 жовтня на сайті Міністерства внутрішніх справ
з’явилась новина про те, що МВС не підтримує законопроект:
“Інформуємо, що Міністерство внутрішніх справ не виступало ініціатором згаданого законопроекту і концептуальні положення його наразі не підтримує” 43.
Веб-сайт Міністерства внутрішніх справ
Схожа доля спіткала проект закону №3723 “Про внесення
змін до Закону України “Про Національну гвардію України»
(щодо удосконалення організації та порядку діяльності НаЗаява щодо законопроекту №6556 про розширення повноважень Національної гвардії [Електронний ресурс] // Правозахисна коаліція «Ні – поліцейській державі!» – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/biUMJB.
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Законопроект 6556 дозволить унормувати діяльність Нацгвардії відповідно до Європейського досвіду [Електронний ресурс] // Веб-сайт НГУ. –
2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/BPCisw.
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МВС не підтримує положення законопроекту №6556 [Електронний ресурс] // Веб-сайт МВС – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/wmzWGz.
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ціональної гвардії України)”, що був зареєстрований 28 грудня 2015 року і знятий з розгляду 3 жовтня 2017 року. Саме ж
намагання врегулювати неузгодженість між діючими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність
НГУ — це тенденція “quick-fix solution”, яка необов’язково
усуває проблему в довгостроковій перспективі, а тому відповідальному за управлінське рішення слід більш глибоко
оцінити джерело проблеми після застосування тимчасового
рішення .
В обговоренні проекту закону №6556 у профільному комітеті слід виокремити один із аргументів проти:
“Мы сейчас опять кого-то вводим, какие-то полномочия
даем. Завтра этого хватать не будет. Да мне кажется
надо пора спрашивать уже за работу, что сделано” 44.
Яків Безбах,
народний депутат (VIII скликання)
Дійсно, це приклад ефекту “сковзька доріжка” (slippery slope),
яка відсилає до неминучності наступних заходів, що слідуватимуть після прийняття поточного рішення. Таким чином
безпекові заходи схильні набувати ознак “гонки озброєнь”.
Непоспішним буде висновок, що досі бракує системного бачення та послідовного напрямку розвитку Нацгвардії. Загроженими залишаються і права людини пересічних мешканців України, і безпека самих військовослужбовців. Так,
31 серпня 2015 р., під Верховною Радою від вибуху гранати
загинуло четверо строковиків Національної гвардії. Цей
епізод активно використовувався керівництвом структури
на підтримку прийняття проекту закону №6556. Спекулювання стосовно загибелі особового складу, як підстави для
розширення повноважень формування відбувається за вну44
Стенограма засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності 06 вересня 2017 року [Електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/VXXvb1.
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трішньополітичною схемою “стимул—реакція”, яку описав
колишній міністр внутрішніх справ ФРН Ґергард Баум45. Самі
ж трагічні події, проте, слід розділити на низку системних
проблем охорони громадського порядку під час протестів,
аби не допустити їх повторення у майбутньому. Я торкнусь
цієї теми в останній частині розділу “Громадський порядок
та перспективи демілітаризації”.
Демократичний цивільний контроль над воєнною організацією, якою є Національна гвардія України як військове формування, передбачає чітке визначення стратегічного курсу,
функцій і завдань, а також ефективний механізм забезпечення військових потреб та соціального захисту військовослужбовців46. Невизначеність напрямку розвитку формування, що за різних сценаріїв розгортання подій у країні може
виконувати то військові, то поліцейські завдання — суттєво
впливає, зокрема, на якість реформування правоохороних
органів та належне дотримання ними прав і свобод людини.
Як зазначає професор Девід Бейлі: “Значним інгібітором [те,
що сповільнює — прим. авт] змін у поліцейських формуваннях є не культура, а нестача візії”47.
Cпеціальні підрозділи поліції
Олександр Банчук у своєму аналізі Закону України “Про Національну поліцію” детально зупинився на проблемі незрозумілості деяких підрозділів у структурі Нацполіції та їх
повноважень. Експерт Центру політико-правових реформ
зазначає:
“Чим «спеціальна поліція» буде відрізнятися від «поліції
охорони» та «поліції особливого призначення»? Без опиБаум Ґ. Врятуйте фундаментальні права! Громадянська свобода проти
божевілля безпеки / Ґергарт Баум. – Київ: Центр вільної преси. – 190 с. –
(Полемічні нотатки).
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Демократичний цивільний контроль у світі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/cqPXdP.
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Bayley, David H.; Shearing, Clifford D. The future of policing // Law and society
review. – 1996, pp. 585-606
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су повноважень цих структурних одиниць не зрозуміло,
чим вони будуть займатися. Таке зауваження спрямоване на захист прав осіб, які мають розуміти, які ж функції
виконує той чи інший підрозділ поліції. Тому слід визначити функції у загальнодоступному документі” 48.
Олександр Банчук, експерт ЦППР
Після 2014 року здебільшого була негативна оцінка діяльності спецпідрозділів, які то створювали, то розформовували з
початку 1990-х. Найбільшим виразником проблем спеціальних підрозділів української міліції був підрозділ “Беркут”,
що діяв методами активного силового втручання, отриманими у спадок від пізньорадянського ОМОНу.
Концепція їх реформування полягала у тому, щоби на базі
батальйонів особливого призначення та спецпідрозділів
МВС створити єдиний підрозділ спеціального призначення
— КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). На перший погляд
проста структура, що мала б складатись з одного елементу,
ускладнюється тим, що сам КОРД — це не єдиний підрозділ
у цій ланці: сили Поліції особливого призначення, натепер,
складаються також із Полків поліції особливого призначення.
Окрема новела — Патрульна служба поліції особливого призначення. Її виникнення здебільшого пов’язане з початком
Антитерористичної операції на Сході України, однак з поступовим зниженням інтенсивності бойових зіткнень, ротацією та поверненням частини підрозділів на підконтрольну
Україні територію, актуалізується питання повноважень таких формувань.
Корпус оперативно-раптової дії (КОРД)
Корпус оперативно-раптової дії входить до Поліції особлиБанчук О. Закон про поліцію: 29 зауважень з боку Європи [Електронний
ресурс] / Олександр Банчук // Європейська правда – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/viyi3A.

48

-133-

вого призначення. До основних завдань одиниці належать:
спеціальні операції із захоплення небезпечних злочинців,
припинення правопорушень, що вчиняються учасниками
злочинних угрупувань, звільнення заручників, силова підтримка інших підрозділів поліції, а також участь у антитерористичних операціях.
Структура ділиться на дві групи: група «А» — займається
спеціальними штурмовими діями в особливих ситуаціях;
група «В» — забезпечує захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
До бійців ставились підвищені вимоги: досвід служби в органах внутрішніх справ, Нацполіції, ЗСУ, СБУ (не менше трьох
років) або ж участь у проведенні АТО, також успішна здача
нормативів фізичної підготовки та проходження п’яти-добового курсу на витривалість.
Заступник голови Нацполіцї Олексій Руденко так описує
специфіку підготовки та діяльності КОРД:
“Вся специфіка роботи побудована на пам’яті м’язів. Усе
доводится до автоматизму. [...] Спецназ — це колективна справа. Один розгубився — можуть постраждати всі.
Тому усі реакції повинні бути адекватними [...] Вони живуть у казармах, в армійських умовах. Упор при підготовці на тактику. Навчаємо працювати малими штурмовими групами в умовах міста” 49.
Олексій Руденко,
заступник Голови Національної поліції України
За словами керівництва Нацполіції України, КОРД за принципом дії наслідує американський SWAT. При тому, курс
підготовки для українського спецпідрозділу розробляли
американські інструктори з DEA (Управління боротьби з
49
Заступник голови Нацполіції Олексій Руденко: «Серед бійців поліцейського спецназу не буде тих, хто бив людей під час Євромайдану» [Електронний ресурс] // Цензор.НЕТ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://
goo.gl/gnX2To.
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наркотиками), що було основною силою американських органів правопорядку у так-званій “Війні з наркотиками” (War
on Drugs).
На практиці ж КОРД періодично надає силову підтримку при
проведенні різних слідчих дій, наприклад обшуках, а також
затриманні злочинців.
У 2017 році занепокоєння викликали обшуки редакції видання “Вести” до якого було залучено КОРД у повному бойовому екіпіруванні та спецтехніку50. Дії поліції критикували
як прояв тиску на свободу слова.
Складним питанням залишається підзвітність Корпусу оперативно-раптової дії — ризики використання підрозділу у
політичних цілях.
Полки поліції особливого призначення (ППОП)
Полки поліції особливого призначення, як і КОРД, належать
до Поліції особливого призначення. Однак, якщо Корпус оперативно-раптової дії до охорони громадського порядку не
залучають, то пристуність ППОП фіксували впродовж усього 2017 року на мирних зібраннях. Так, у Києві практично до
всіх протестів, що відбувались в Урядовому кварталі незмінно залучався Полк поліції особливого призначення №1.
Низка журналістських розслідувань доводять той факт, що
Полки поліції особливого призначення сформовані здебільшого із колишніх співробітників “Беркуту”51 52. Впродовж
2017 року службовці цього підрозділу відзначились у кіль50
Силовики оточили входи і виходи в офісах в «Гулівері» та перевіряють
сумки громадян через обшуки в редакції «Вестей» [Електронний ресурс]
// УНІАН. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/F6T6Bs.

Sukhov O. Berkut By Another Name: Ukraine’s brutal riot police return with
a vengeance [Електронний ресурс] / O. Sukhov, O. Goncharova // KyivPost. –
2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/Ap7i39.

51

Станко А. Чорний птах з кривавою ознакою [Електронний ресурс] /
Анастасія Станко // Дзеркало тижня. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/uQrfTx.
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кох епізодах застосування сили щодо журналістів53 та протестувальників54.
Підрозділ тактично-оперативного реагування (ТОР)
У 2016 році розпочалось навчання нового підрозділу тактико-оперативного реагування у складі патрульної поліції.
Повноцінно ж одиниця почала діяти у 2017 році, а вже до
кінця 2018-го, у Нацполіції запланували збільшити кількість
“тактиків” утричі — до 1800 осіб55.
До повноважень “тактиків” належить боротьба з вуличною
злочинністю та охорона мирних зібрань.
“Під час масових заходів ми залучаємо їх для охорони громадської безпеки, в інший час вони несуть патрульну
службу в складі піших патрулів” 56.
Сергій Яровий,
перший заступник Міністра внутрішніх справ
Поєднання функцій боротьби зі злочинністю та охорона
мирних зібрань в одному пірозділі — несе в собі певну неузгодженість. Мирні зібрання — це право захищене Конституцією, а забезпечення його належної охорони — відповідальна робота для правоохоронців. Водночас, боротьба із
злочинцями вимагає якісно інших умінь та навичок.
“Тактики” носять посилене захисне екіпірування: шоломи,
53
Спецпризначенці побили у суді журналіста «Громадського ТБ» Дмитра
Реплянчука [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/n6Kfft.

Сутички під Радою: намети і четверо постраждалих [Електронний ресурс] // Українська служба BBC. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://
goo.gl/tjgQvD.

54

55
У 2018 році чисельність підрозділу ТОР у складі Патрульної поліції зросте утричі - до 1800 осіб, - МВС [Електронний ресурс] // Цензор.НЕТ – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/ANpntX.

«Виникла необхідність у підрозділах з іншою психологією», — заступник
міністра внутрішніх справ Сергій Яровий [Електронний ресурс] // Громадське телебачення. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/XJbk5e.
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наколінники та нарукавники, а іноді щити. Впродовж усього
2017 року група громадського спостереження “ОЗОН” фіксувала відсутність ідентифікації на поліцейських даної структурної одиниці57.
Керівництво підкреслює, що ТОР створювали як підрозділ з
новою психологією, на зміну “Беркуту”. На практиці ж, нові
“тактики” переважно діють у взаємодії з Полком поліції особливого призначення, а отже радше підсилюють колег, ніж
замінюють старі кадри.
Понад того, тренування підрозділу ТОР відбувається спільно
із Корпусом оперативно-раптової дії, тож їх тактика під час
охорони мирних зібрань може тяжіти до маневрів спеціальних підрозділів. Таким чином, “тактична поліція”, фактично,
стає новою “riot police” українських органів правопорядку.
Патрульна служба поліції особливого призначення (ПСПОП)
Створення батальйонів та рот поліції (до 2015 року — міліції) особливого призначення розпочалось у квітні 2014 року
як один з форматів інституціоналізації добровольців, котрі
виявили готовність протистояти російській агресії на Сході
України. Згодом розпочалась і суспільна дискусія стосовно
підпорядкування батальйонів та занепокоєння їх можливими виступами58.
“Формування батальйонів сьогодні швидше нагадує хаотичний процес, ніж сплановане розгортання спеціальних
сил. Повний список добровольчих загонів ще складається,
а їх точне місце в ієрархії сил АТО і система підпорядку57
ОЗОНівці з’ясували, що таке тактична поліція та групи превентивної
комунікації: результати інформаційного запиту [Електронний ресурс] //
Центр громадянських свобод. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://
goo.gl/EPcpXW.

Бутусов Ю. Добровольчі батальйони: структура, страхи, проблеми бойового застосування [Електронний ресурс] / Юрій Бутусов // Дзеркало тижня. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/pYktEM.
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вання, очевидно, не підлягають повному проясненню” 59.
Денис Кобзін,
директор Харківського інституту
соціальних досліджень
Вже навесні 2014 року було створено 56 батальйонів та рот
особливого призначення. Йдеться про військові добровольчі частини, що входили або до батальйонів територіальної
оборони (при Міноброни), або до батальйонів спеціального
призначення МВС чи резервних батальйонів Нацгвардії.
Щодо підрозділів Патрульної служби міліції особливого призначення, то вони займали позиції і вели бойові дії поруч з
підрозділами та частинами Збройних сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
У 2015 році розпочалась реформа підпорядкування Національній поліції. Після набуття чинності Закону України “Про
Національну поліцію”, підрозділи патрульної служби міліції
особливого призначення МВС України реорганізовано у підрозділи патрульної служби поліції особливого призначення
Національної поліції України.
“Наразі, після проведення заходів з оптимізації та скорочення штатної чисельності, у структурі Головних
управлінь Національної поліції в областях та місті Києві функціонують 22 підрозділи патрульної служби поліції особливого призначення” 60.
“Добробати. Історія подвигу батальйонів,
що врятували країну”
За словами Міністра, з 2016 року батальйони МВС участі в
Кобзін Д. Дев’ять незручних питань про добровольчі батальйони [Електронний ресурс] / Денис Кобзін // Texty. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/PLzsQ3.
59

Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну – Харків:
«Фоліо», 2017.
60

-138-

активних бойових діях не беруть, а виконують поліцейські
функції в зоні АТО та прифронтових областях, тобто: чергують на блокпостах, патрулюють, підтримують порядок в буферних зонах, здійснюють паспортний контроль, проводять
внутрішні операції та “зачищення” 61.
“Зараз від багатьох із 38 добробатів, які свого часу входили в систему МВС, залишилися тільки спогади […] Частина розформована, частина влилася в інші підрозділи.
Бійцям батальйонів, які припинили існування, пропонується вибір — НГУ, КОРД чи поліція”.
Арсен Аваков,
міністр внутрішніх справ
Отож реорганізація не передбачала виразного розмежування між поліцією, спеціальними підрозділами поліції або Національною гвардією України. Йдеться про доволі умовний
поділ між військовими і поліцейськими повноваженнями,
наслідком якого стало посилення мілітаризації правоохоронних органів.
Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних
досліджень у свої статті “Дев’ять незручних питань про добровольчі батальйони” пише:
“Небезпечною тенденцією також є те, що деякі батальйони або їх окремі групи можуть продовжити самостійне існування в мирному житті, роблячи його менш мирним […]
Денис Кобзін,
директор Харківського інституту
соціальних досліджень
Це створює низку проблем для самої поліції. Так, 25 вересня
Добробати МВС потрібні на перехідний період, їх уже менше 22 - Аваков
[Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/BCYdzd.
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2016 року у м. Дніпро колишній боєць роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив двох патрульних Артема Кутушева й Ольгу
Макаренко. У квітні 2017 року суд також визнав винними
кількох бійців роти “Торнадо” у вчиненні ними тяжких та
особливо тяжких злочинів62.
Громадські формування і правопорядок
Після 2013-2014 рр. в Україні відбувся сплеск утворень муніципальних варт, а також інших громадських формувань,
що у той чи інший спосіб декларують охорону громадського порядку у своїй діяльності. Досвід загонів самооборони
Майдану, що створювались в умовах кризи легітимності
українських правоохоронних органів, дав початок новим
практикам, коли громадськість через свою безпосередню
участь змогла гарантувати на місцях (або ж окремих вулицях) безпеку як суспільний продукт (public good). Проте,
дійсно ключову роль у зміні безпекового статусу-кво, що
функціонував в Україні (хоч із певними перекосами) з початку 2000-х (коли державі вдалось поставити під контроль
організовану злочинність, що вирувала у “дев’яностих”) відіграв військовий конфлікт на Донбасі. Об’єднання учасників
бойових дій, які повертались до мирного життя, ставали резервуаром рекрутування для формувань, що почали опікуватись безпекою у своїх громадах по всій Україні.
Однак разом із потенціалом самоорганізації, прикладами героїзму, патріотизму та самовідданості, слід звернути увагу і
на зворотній бік медалі діяльності таких формувань. Прояви
деяких негативних аспектів функціонування громадських
об’єднань з числа колишніх бійців добровольчих батальйонів описує соціолог Денис Кобзін63:
62

Детальніше: http://tornadocase.tilda.ws

Кобзін Д. Дев’ять незручних питань про добровольчі батальйони [Електронний ресурс] / Денис Кобзін // Texty. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/PLzsQ3.
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“Це може бути у формі організованої групи безстрашних
ветеранів, які таким чином будуть дякувати могутнім
спонсорам, які підтримували їх тривалий час (до речі,
варто згадати, що організація «Оплот» формувалася саме таким чином із колишніх працівників силових
структур та набирала соціальний капітал спортивними заходами і допомогою ветеранам МВС і сім’ям загиблих міліціонерів). Політики, які щедро спонсорували екіпіровку і постачання деяких батальйонів, також
прийдуть забрати борги і будуть їх використовувати
як важіль для своїх цілей. І, нарешті, не можна скидати
з рахунків кримінальну складову, яка завжди присутня
після бойових дій, коли в умілих руках з’являється зброя”.
Денис Кобзін,
директор Харківського інституту
соціальних досліджень
Причини виникнення подібних структур ґрунтовно
описує концепція “силового підприємництва” (violent
entrepreneurship) соціолога Вадима Волкова64. Найжвавіше
такі процеси проявляють себе у періоди криз або швидких
соціальних змін. В українському контексті формування, які
захищають інтереси локального бізнесу або місцевих еліт,
найчастіше позначають, як “приватні армії”. За винятком
кількох журналістських розслідувань65, джерела фінансування, вплив та діяльність подібних структур залишаються
погано вивченими. У низці випадків знаходить підтведження теза про те, що окремі формування діють радше в інтересах конкретних людей або груп, аніж займаються захистом
усієї громади. Так, упродовж 2017 року траплялись сутички
64
Волков, В. В. (2012). Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социоло-гический анализ/Вадим Волков.—изд. 3-е, испр. и доп.—СПб.:
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.—352
с. ISBN 978-5-94380-121-1. ISBN 978-5-94380-121-1.–2012.

«Ударна сила Палиці»: Як очільник Волині створив свою приватну армію
[Електронний ресурс] // Громадське телебачення. – 2017. – Режим доступу
до ресурсу: https://goo.gl/jRK98t.
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між різними структурами, як у столиці66, так і на регіональному рівні: від великих міст67 до маленьких містечок68.
Такі структури можуть мати різний юридичний статус: (1)
охоронна фірма; (2) громадське об’єднання; (3) громадське
формування.
Охоронні фірми — це прояв втілення передовсім приватної
безпеки, однак конфлікт публічного-приватного чітко проявляється у багатьох епізодах довкола незаконних забудов,
коли межі територій, що колись були доступні усій громаді
обносять парканом і наймають охорону. Протести місцевих
мешканців проти забудовинка нерідко супроводжуються і
залученням інших акторів: молодиків спортивної зовнішності, викликами правоохоронців. Як приклад, cилове протистояння поліції та Нацгвардії з місцевою громадою мало місце у серпні 2017 року під час протестів навколо автостоянки
у Києві69.
Громадські об’єднання свою участь в охороні публічного
порядку можуть здійснювати на підставі ч. 1 ст. 11 Закону
України “Про Національну поліцію”, яка зобов’язує поліцію
проводити свою діяльність у тісній співпраці та взаємодії з
населенням на засадах партнерства. Йдеться про сommunity
policing — підхід в роботі поліції, орієнтований на громаду,
який був сформований у Великій Британії, США та Канаді
перед початком нового тисячоліття, а в Україні здобув попу66
В Киеве между представителями общественных организаций произошла потасовка. Скорая помощь госпитализировала двух мужчин.
[Електронний ресурс] // Информатор. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/87viYU.

«Муніципальна варта» прокоментувала дії свого співробітника у ТЦ
«Терра» [Електронний ресурс] // Дніпроград. – 2017. – Режим доступу до
ресурсу: https://goo.gl/1B3iBC.
67

Аграрний конфлікт у Козові: знову зброя, знову заслані «тітушки» [Електронний ресурс] // Тернопіль Online. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/8VqZqo.
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З’явилось відео масштабної сутички біля київського «Епіцентру» [Електронний ресурс] // Znaj.ua. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/JfjofS.
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лярність із впровадженням реформи поліції.
Сам статус громадського об’єднання дозволяє приймати у
свої лави осіб, що досягли 14-річного віку.
Проте лише юридичний статус громадського формування
дає можливість перевіряти документи та складати протоколи за куріння у невстановленому місці (у сільській місцевості). Члени формувань повинні досягти 18-річного віку:
вони отримують посвідчення, а також забечуються певнимими соціальними гарантіями у випадку каліцтва. Діяльність формувань регулюється Законом України “Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, що передбачає “дотримання принципів гуманізму,
законності, гласності, добровільності, додержання прав
та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів
юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань”.
Прийнятий у 2000 році, Закон розцінюють як застарілий70,
адже він перейняв багато із радянського регулювання, коли
діяльність громадських добровільних народних дружин
(ДНД) зводилась до ролі “кишенькових” понятих міліції71.
Найслабшою частиною Закону є відсутність запобіжників
від зловживань.
Водночас Закон передбачає, що повсякденна (оперативна)
діяльність громадських формувань повинна спрямовуватись та контролюватись відповідними органами Нацполіції
(або підрозділами Держприкорслужби). На практиці, стосунки формувань з органами правопорядку набирають різних форм: від співпраці до сутичок.
Яскравий приклад “Національні дружини” — рух, що тісно
пов’язаний з полком “Азов”, а також політичною партією “НаМаляр А. Охорона громадського порядку як тест для поліції та суспільства [Електронний ресурс] / Анна Маляр // Українська правда. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/udPQrH.
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Що ми знаємо про київську Муніципальну варту? [Електронний ресурс]
// DreamKyiv. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/Bg2sM9.
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ціональний корпус”. Так, конфлікт між патрульною поліцією
та “Нацкорпусом” трапився 16 грудня 2017 року в Кременчуці. Водночас формуванню приписують координацію з правоохоронцями у низці випадків, коли застосовувалась сила
щодо учасників мирних зібрань, при бездіяльності поліції72.
Сам полк “Азов” з травня по листопад 2014 року був частиною спеціальної міліції, а потім реінтегрований у Нацгвардію.
У своїй риториці формування виходить із потреби наведення ладу шляхом застосування сили:
“Зараз наш фронт — це вулиці українських міст. Ми беремо на себе відповідальність за те, щоб ані внутрішні
вороги на кшталт сепаратистських свиней, ані антисоціальні елементи (наркобариги, алкаші тощо) не сміли
погрожувати простим українським громадянам”73.
Офіційна Facebook-сторінка “Національних дружин”
Такі формування почали діяти у 2017 році, наприклад, у
Луцьку74. Примітна анонімність загону: чорний однострій
та відсутність будь-яких розпізнавальних знаків, що робить
його членів практично невпізнаваними. При тому, громадський контроль за формуванням відсутній як такий.
Тімоті Снайдер у своїй книзі “Про тиранію: двадцять уроків ХХ століття” присвятив окремий розділ парамілітарним формуванням, які змішуються з офіційною поліцією чи
збройними силами. Історик пише про наближеня лиха, коли
“люди зі зброєю, які завжди стверджували, що вони в опозиДотримання свободи зібрань в Україні. 2015-16 рік // «ВГО Інститут Республіка» / Режим доступу: https://goo.gl/K7UcCT
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Страх та ненависть «Національних дружин»: боятися чи придивлятися? [Електронний ресурс] // Opinion. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/CrNV1o.
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ції до системи, починають носити уніформу й марширувати
з факелами та зображеннями лідера”75.
У Львові ж почали створювати загони для боротьби із “представниками ромів, які у центрі міста безкарно грабують та
тероризують перехожих”76. Окрім проявів етнічного профайлингу, формування фактично декларує самосуд і свавілля.
Непропорційні дії та надмірні санкції до малозначимих правопорушень застосовували також представники муніципальної поліції Вінниці, які оштрафували 76-річну пенсіонерку за торгівлю яблуками на 11 тисяч гривень взимку 2017
року77.
Функціонування таких формувань часто подають як приклад втілення концепту community policing — взаємодії поліції та громади. Дослідник Пітер Краска зауважує, що мілітризація поліції цілком може узгоджуватись із теоритично
рамкою діяльності поліції, що орієнтується на громаду78. Це
пояснюється тим, що громада нерідко схильна формувати
запит на жорсткі дії органів правопорядку. Цей ефект отримав неформальну назву “dark-side of community policing”.
Критичні оцінки концепту співпраці поліції та громади на
засадах партнерства виходять якраз з того, що вразливі групи, як-от: роми, бездомні чи особи залежні від опіатів — погано інтегровані в громаду79: спільнота може підтримувати
Снайдер Тімоті “Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття” /
переклад О. Камишникова // “Медуза”, Київ
75

У Львові формуються загони для боротьби з циганами-грабіжниками
[Електронний ресурс] // Galinfo – Режим доступу до ресурсу: https://goo.
gl/ZUuXVp.
76

77
У Вінниці бабусю оштрафували на 11 тисяч гривень за продаж яблук
із саду [Електронний ресурс] // ТСН. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:
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paradox or coherent strategy. Militarizing the American criminal justice
system: The changing roles of the Armed Forces and the police, 82-101.
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їх стигматизацію. Поліція ж внаслідок впливу “палочної системи”, може піддатись спокусі “вибити” зізнання та сфабрикувати докази стосовно таких осіб80.
Явище знаходить підтвердження в українських реаліях у даних моніторингу Харківського інституту соціальних досліджень:
“Кількість українців, що не толерують жорстокість,
припинила зростати та навіть почала зменшуватись.
Ця поступова тенденція продовжилась і в 2017. Так, якщо
в 2015 році 15,6% опитаних вважали катування та незаконне насильство можливим, але «тільки в крайніх
випадках», то в 2017 їх кількість зросла до 18,5 %. Також
незначно, але зросла кількість таких, що допускають це
«тільки щодо певних груп і категорій людей» — до 4,6 %.
Кількість же тих, які вважають, що «без цього робота
поліції неможлива», залишилась практично незмінною.
Таким чином, ми маємо визнати, що майже кожен четвертий українець (24,4 %) так чи інакше допускає можливість застосування поліцією незаконного насильства
або навіть катувань”81.
Моніторинг незаконного насильства
в поліції України
Підсумовуючи, формуванням властиві ті ж вади, які стають
об’єктом критики сил поліції: мілітаризм (віра у те, що силові
методи можуть вирішити комплексні суспільні проблеми),
анонімність (відустність будь-якої ідентифікації) та брак
підзвітності в умовах, коли немає надійних запобіжників від
зловживань.
Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково- практичне видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с.
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Громадський порядок і перспективи демілітаризації
“Поліція повинна захищати права людини, особливо ті, які
є необхідними для вільної політичної діяльності у демократичному суспільстві”82, — пише професор Девід Бейлі. Передовсім йдеться про cвободу думки, совісті і релігії, cвободу
вираження поглядів, cвободу зібрань та об’єднань (статті 9,
10, 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод). Належне й безстороннє забезпення органими правпорядку громадянських прав і свобод необхідне для підтримки демократичного устрою і збалансованого розвитку
країни.
Відштовхуючись від помилок Майдану, коли українські правоохоронці намагались встановити порядок шляхом розгортання сили (escalated force), реформа ставила за ціль демілітаризувати поліцію.
У 2014-2015 роках було поки рано говорити про реальні зміни. Те, що тактика правоохоронців не зазнала жодних змін
свідчить трагічний випадок, який забрав життя чотирьох
нацгвардійців під стінами Верховної Ради 31 серпня 2015
року83. Кейс заслуговує детального розбору, адже його некоректний аналіз може призвести до висновків та управлінських рішень, що тільки нашкодять належному забезпеченню публічного порядку: збільшать ймовірність травмувань,
як учасників мирних зібрань, так і самих службовців правопорядку.
Отже, протистояння під Парламентом відбувалось у форматі
“стінка на стінку”: замість того, щоб спробувати на початкоBayley, D. H. (2001). Democratizing the police abroad: What to do and how
to do it (p. 3). US Department of Justice, Office of Justice Programs, National
Institute of Justice.
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вій стадії локалізувати конфлікт та не допустити застосування сили, за кілька хвилин до вибуху, силовики та мітингувальники почергово закидували одне одного димовими
шашками84. Такі дії загострили конфлікт і один з протестувальників жбурнув гранату. Примітно, що нацгвардійці, як
військові, не могли на власний розсуд прийняти рішення
щодо зміни своєї дислокації, а були зобов’язані неухильно
виконувати накази командирів. Це скувало їх дії у ситуації,
коли реагувати потрібно було миттєво.
Безпека — це контроль над ризиками. Кількісне збільшення сил правопорядку у цьому випадку лише збільшило б
масштаб трагедії. Місця, де збирається велика кількість людей завжди були й будуть об’єктами підвищеної небезпеки.
Повністю ж захиститись від терактів неможливо. Отже, слід
виважено підходити до гарантування публічної безпеки й
відмовитись від ескаліції сили — тактики, яка довела свою
неефективність до Майдану, під час і після.
Лише у 2017 році почали лунати перші заяви про потребу
зміни стратегії під час охорони порядку на протестних акціях. Досі роками відпрацьовані практики ніким з керівництва
поліції під сумнів не ставились. Новий підхід оформився у
буквальне гасло: “відхід від старих шаблонів та силових методів”85. Йдеться про перехід до тактики управління через
перемовини (negotiation management), яка заснована на: (1)
низькій інтенсивності залучення правоохоронців (ґрадуйований підхід, коли кількість сил поліції пропорційна ризикам); (2) пошуку можливостей переговорів; (3) накопичення
інформації (аналіз сил, що братимуть участь у заході)86.
Втіленням цього підходу став запусук у 2017 році “поліції
діалогу” або ж “анти-конфліктних груп”, що у нормативних
Сергій Яровий: Порядок під час масових заходів має забезпечуватися
без застосування старих силових методів [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/Tn6sx2.
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документах Нацполіції оформлені, як “Групи превентивної
комунікації”. Поліцейські цього відділу не носять ані зброї,
ані спецзасобів. На них покладено повноваження сприяти
проведенню масових заходів, захищати право громадян на
свободу мирних зібрань, підтримувати постійний діалог із
учасниками, запобігати можливим конфронтаціям та сприяти їх деескалації. Проект впроваджується за підтримки
Консультативної місії Європейського Союзу як наслідування
“Скандинавської моделі”87. Належна імплементація підходу
дозволить демілітаризувати охорону громадського поряку:
замінити силові методи на більш гнучку модель у гарантуванні безпеки мирних зібрань.
Актуальною проблемою України залишається брак когерентної стратегії. Водночас зі зміною риторики щодо підходів до забезпечення громадського порядку на більш цивільну, засновану на перемовинах стратегію, посилюється
мілітаризація окремих підрозділів Нацполіції, а більше залучення Нацгвардії до мирних зібрань продовжують ставити на порядок денний як рішення викликів, що стоять перед
органами правопорядку. Риторика ж керівництва Національної гвардії орієнтована на жорсткі методи:
“Ми, разом з поліцією та СБУ, будемо виявляти злочинців.
При необхідності, якщо буде опір і застосування зброї,
будемо знищувати всіх тих, хто заважає суверенітету
нашої країни”88.
Юрій Аллеров,
командувач Національної гвардії України

Ланчінскас К. Скандинавський рецепт для українських мітингів: як має
діяти Нацполіція під час масових безладів [Електронний ресурс] / Кястутіс Ланчінскас // Європейська правда. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/uxAWdy.
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На рівні ж Міністерства внутрішніх справ, лунають заяви
про те, що всі керівники поліції областей мають пройти через зону проведення антитерористичної операції. Таким
чином відбувається затирання чіткого розмежування між
військовими та поліцейськими. Зрештою, подібні кваліфікаційні вимоги встановлюється Законом, а не заявами очільників міністерства.
Координація правоохоронців теж залишає бажати кращого.
Наразі існує три різні державні структури, які забазпечують
громадський порядок: патрульна поліція, спецпідрозіли поліції та Національна гвардія України. В теорії, залучення цих
підрозділів відбувається за різних сценраіїв мирного зібрання.
“Передусім, для забезпечення правопорядку залучається
патрульна поліція. Якщо ми бачимо, що серед мітингувальників є багато радикально налаштованих громадян, залучаємо тактиків — пропорційно викликам, які
можуть виникнути. Якщо ж бачимо, що є агресія, намір
серйозних правопорушень і масових безладів, залучаємо
підрозділи поліції особливого призначення й Національної гвардії”89.
Сергій Яровий,
перший заступник Міністра внутрішніх справ
Ці три структури мають різні підходи до врегулювання ситуацій, які становлять загрозу громадському порядку, що
може приводити до виникнення тактичних проблем. Доволі
часто залученння цих трьох структур відбувається одночасно без чіткого обміну інформацією щодо оцінки ризиків, яка
була проведена ними.

«Виникла необхідність у підрозділах з іншою психологією», — заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий [Електронний ресурс] //
Громадське телебачення. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.
gl/XJbk5e.
89
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За даними Нацполіції, у 2017 році в Україні відбулось 72 тисячі заходів90. Однак за словами керівника НГУ Юрія Аллерова,
протягом 2017 року військовослужбовці спільно з Національною поліцією України забезпечили охорону громадського
порядку під час майже 80 тисяч масових заходів91. Залишимо
осторонь питання щодо методології збору відомчих даних, а
звернемо увагу на те, що в уявленні відповідальних за прийняття рішень у структурі, гвардійці залучаються до охорони мирних зібрань за замовчуванням.
Ближчою ж до реальності є цифра вказана у відповіді на інформаційний запит: “протягом 2017 року особовим складом
НГУ виконано понад 4,6 тис. завдань із забезпечення громадської безпеки та охорони під час проведення масових
заходів”.
Високим залишається рівень конфліктності протестів. Під
час 700-та масових заходів були зіткнення, у яких було травмовано 1443 правоохоронці (у тому числі службовці Нацгвардії). Водночас перед Національною поліцією гостро стоїть
проблема збільшення обігу зброї, а також радикалізації протестних акцій, котрі з наближенням президентських та парламентських виборів, ймовірно, лише інтенсифікуються.
Висновок
Реформа поліції мала на меті демілітаризувати відомство та
змінити силові методи забезпечення громадського порядку.
В основу стратегічних документів Міністерства внутрішніх
справ лягли концептуально важливі постулати щодо належного забезпечення прав людини та верховенства права.

90
За рік в Україні відбулося 72 тис. масових заходів, у 700 із них були зіткнення: травмовано 1,4 тис. правоохоронців, - Князєв [Електронний ресурс]
// Цензор.НЕТ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/gqx9E1.
91
Зміни, що зробили гвардію сильнішою - командувач НГУ Юрій Аллеров
[Електронний ресурс] // Веб-сайт НГУ. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/AaLDC8.
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Водночас з початком військового конфлікту на Донбасі,
управлінські рішення, які стосуються створення нових підрозділів, матеріально-технічного та кадрового забезпечення органів правопорядку — вивищують безпекові питання,
де права та свободи нерідко відходять на задній план.
Відчутний брак когерентної стратегії: внаслідок зіткненні
різних напрямів реформи страждає ефективність кожної
зі стратегій: демократизація гальмує так само, як і убезпечення країни. При тому, мілітаризація поліції перешкоджає
належній підзвітності структури, буксує ідентифікацію та
запровадження соціально-сервісної моделі діяльності правоохоронних органів. Сам процес мілітаризації правоохоронної діяльності розгортається в умовах, коли надійних запобіжників від перевищення органами правопорядку влади
та службових повноважень досі не створено.
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СТИСЛИЙ ВИКЛАД
Мілітаризація громадського порядку:
виклики для прав і свобод людини
2017 рік позначився спробами надати Нацгвардії поліцейські
функції у сфері громадського порядку, операціями Корпусу
оперативно-раптової дії (КОРД), поступовим поверненням
до мирного життя батальйонів у складі МВС, появою муніципальних варт та інших громадських формувань, які намагаються перебирати на себе частину повноважень поліції
у сфері публічного порядку. Ці явища суттєво впливають і
на безпекову ситуацію в Україні, і на стан дотримання прав
людини. Певним чином деякі з цих процесів ідуть урозріз із
документами державної політики, що закладають демілітаризацію поліції та предбачають чітке розмежування органів
правопорядку і військових сил. Однак системний аналіз сукупності цих подій досі не здійснювався.
Теорія мілітаризації, застосована у розділі, дозволяє зробити певне прояснення вищеперелічених явищ.
Професор Пітер Краска проводить відмінність між “мілітаризмом” поліції та “мілітаризацією”. Тоді як “мілітаризм” — це
ідеологія, яка підкреслює, що застосування сили і відповідної техніки є найбільш ефективним інструментом у вирішенні проблеми; “мілітаризація” — слугує імплементацією
такої ідеології. Дослідник також виділяє наступні параметри
мілітаризації сил поліції: матеріальний (зброя та екіпірування), культурний (наявність або відустність військових звань,
уявлення та цінності поліцейських), організаційний (наявність спеціальних підрозділів) та операційний (наскільки
стратегії і тактики поліції відмінні або схожі до військових).
Квінтесенцією мілітаризації поліції є загроза, що ставлення
до потенційного порушника громадського порядку буде таким же, як і до “ворога”. У першу чергу, йдеться про криміналізацію широкого спектру дрібних ненасильницьких право-
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порушень, без дотримання принципу пропорційності. Проте
найбільш яскраво мілітаризація органів правопорядку проявляє себе під час громадських протестів, адже мілітаризовані формування, які залучають до охорони громадського
порядку під час мирних зібрань містять в силу своєї інституційної побудови передумови для ескалації конфлікту, зокрема, централізацію та анонімність. Мілітаризація також
може заохотити органи правопорядку приймати установку
“мета виправдовує засоби” в якій принципи: законності та
пропорційності підірватимуться необхідністю та ефективністю.
Національна гвардія України
Створена на базі внутрішніх військ МВС України — Нацгвадія
отримала статус військового формування з правоохоронними функціями. Це визначення заклало розвиток інституції у
двох різних напрямках: як армія Національна гвардія оснащена важким озброєнням та технікою, солдати проходять
бойову підготовку, а керівництво декларує перехід до стандартів НАТО; як поліцію Нацгвардію залучають до участі у
забезпеченні громадської безпеки, охорони мирних зібрань
та патрулювання вулиць. Різні напрямки не завжди узгоджуються між собою і зумовлюють суперечливі законодавчі
ініціативи, покликані “приводити у відповідність” регулювання формування, а також штовхають керівництво органу уподібнювати поліції службовців гвардії. Законопроект
№6556 (від 8.06.2017) схвалювався представниками НГУ, однак не був підтриманий Міністерством внутрішніх справ,
яке забезпечує формування державної політики відомства.
Некогерентна стратегія розвитку Нацгвардії відибвається
на якості забезпечення охорони громадського порядку, належному дотриманні прав і свобод людини, а також безпеці
життя і здоров’я самих військовослужбовців.
Спеціальні підрозділи поліції
Після розформування “Беркуту” та інших спецпідрозділів
МВС, концепція реформування полягала у тому, щоб ство-
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рити єдиний підрозділ спеціального призначення — КОРД
(Корпус оперативно-раптової дії). На перший погляд проста
структура, що мала б складатись з одного елементу, ускладнюється тим, що сам КОРД — це не єдиний підрозділ у цій
ланці: сили Поліції особливого призначення (куди структурно входить КОРД), натепер, складаються також із Полків поліції особливого призначення (ППОП).
У 2017 році почав активно працювати підрозділ тактико-оперативного реагування (ТОР) у складі патрульної поліції.
Використовуючи посилене екіпірування, шоломи, а іноді
щити — ТОР, фактично, стає новою “riot police” українських
органів правопорядку.
Окрема новела — Патрульна служба поліції особливого
призначення (ПСПОП). Її винекнення здебільшого пов’язане з початком Антитерористичної операції на Сході України, однак з поступовим зниженням інтенсивності бойових
зіткнень, ротацією та поверненням частини підрозділів на
підконтрольну Україні територію, актуалізується питання
повноважень таких формувань.
Громадські формування і правопорядок
Після 2013-2014 рр. в Україні відбувся сплеск утворень муніципальних варт, а також інших громадських формувань, що
у той чи інший спосіб декларують охорону публічного порядку у своїй діяльності. Такі структури можуть мати різний
юридичний статус: охоронна фірма, громадське об’єднання,
громадське формування. Наразі процеси виникнення і діяльності таких ініціатив мають стихійний і некоординований
характер. Доцільність їх утворень обґрунтовують децентралізацією безпеки громад, яку закладає концепт community
policing. Практика має також і зворотній бік медалі, яка полягає у непоодинокому схваленні спільнотою силових методів у вирішенні комплексних суспільних проблем.
2017 рік позначився посиленням риторики “наведення порядку” окремими формуваннями, що на практиці супрово-
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джувалось епізодами насильства стосовно вразливих груп:
ромів та осіб залежних від опіоїдів. Почастішали напади на
учасників мирних зібрань, які піднімають проблематику
рівності статей, дискримінації сексуальних меншин. Нападниками найчастіше виявляються саме члени певних громадських об’єднань чи формувань.
Низка випадків сутичок між різними організаціями вказує
радше на те, що в основі діяльності окремих формувань лежить захист інтересів тих, хто надає фінансування, ніж безпека усієї громади.
Публічний порядок і
перспективи демілітаризації
У 2017 році розпочала діяльність “поліція діалогу”, що має на
меті сприяти деескалації конфліктів та сприяти реалізації
свободи мирних зібрань. В основі діяльності анти-конфліктних груп лежить тактика “переговорного менеджменту”.
Ініціатива у перспективі може знизизити напругу протестних акцій та запобігати випадкам застосування сили: як
поліцією, так і учасниками зібрань. Саме ж впровадження
“поліції діалогу” вписується у декларування демілітаризації
поліції.
Водночас координація між різними структурами МВС та
підрозділами Нацполіції залишає бажати кращого. Окремі
одиниці отримують посилене екіпірування, мають бойовий
досвід і залучаються до охорони громадського порядку в
мирних умовах. Однак надійних запобіжників від перевищення органами правопорядку влади та службових повноважень досі не створено.

Іван Юрчик
експерт Асоціації УМДПЛ

Розділ VI.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
в діяльності української поліції
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Право на доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, є основоположним правом людини. Це право
є необхідним елементом демократичної форми правління,
яка ґрунтується серед іншого на вимогах прозорості, гласності та підзвітності в діяльності владних органів і службових осіб, яких народ уповноважив виконувати функції держави. Реалізація цих вимог демократичного врядування є
неможливою без дієвого механізму доступу громадськості
до інформації. Таким чином, право на доступ до інформації є
гарантією функціонування демократичної держави. З цього
також випливає те, що інформація, якою володіють органи
влади, повинна бути максимально відкритою і доступною.
Доступність є правилом, а будь-яке обмеження доступу —
винятком.
Право на доступ до інформації, що знаходиться в органів публічної влади, виходить також з того, що державні органи
та інші суб’єкти публічних владних повноважень діють від
імені народу, у тому числі в тому, що стосується отримання,
створення та використання інформації. Орган влади не має
виключного права (повноваження) розпоряджатися наявною в нього інформацією на власний розсуд без жодних обмежень — він може збирати та використовувати інформацію
лише відповідно та в спосіб визначений законом, у межах
своїх повноважень. Органи публічної влади у демократичній
державі зобов’язані діяти виключно в інтересах суспільства,
у тому числі в питаннях поширення інформації. Органи влади не можуть за визначенням мати будь-яке природне право
на збереження таємниці інформації, яка знаходиться під їхнім фізичним контролем — вони можуть і зобов’язані це робити виключно тоді, коли цього вимагає суспільний інтерес
(який у свою чергу може стосуватися суспільства загалом
або окремих осіб — див. наступні підрозділи).
Право на доступ до інформації є правом інструментальним,
тобто таким, що необхідне для реалізації інших прав і свобод людини, — без доступу до певної інформації, яка знаходиться в органів влади чи інших суб’єктів, людина часто не
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може реалізувати свої інші права (наприклад, участь у виборах та в управлінні державними справами, тощо). Право
на доступ до інформації вимагає від держави не утримання
від втручання, а активних дій — забезпечення нормативних,
організаційних та технічних умов реалізації права на інформацію, у тому числі належного розгляду запитів на інформацію та оприлюднення в ініціативному порядку суспільно
важливої інформації.
Протягом 2017 року експертами Асоціації УМДПЛ у взаємодії
з регіональними моніторами було проведено оцінку рівня
відкритості установ Національної поліції України. Вибірка
дослідження формувалась таким чином, щоб максимально
охопити установи НПУ різного рівня по всій Україні. Так,
оцінюванню підлягали Центральний апарат управління Національною поліцією України, 25 управлінь НПУ в областях
та в м. Києві, а також, по 5 територіальних (відокремлених)
підрозділів управлінь НПУ в кожній області та в м. Києві —
всього 125 відділів та відділень. Інструментом дослідження
виступила розроблена рядом профільних громадських організацій у взаємодії з Секретаріатом Уповноваженого Верховної ради України з прав людини “Методологія оцінки рівня
забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами
владних повноважень”1 (далі — Методологія), адаптована до
специфіки діяльності Національної поліції України2.
Дослідження дозволило скласти рейтинг відкритості установ НПУ та сформулювати ключові проблеми щодо організації та гарантування “права знати”, а саме:
- виявити прогалини та невідповідності в офіційних документах установ НПУ в частині регулювання питань пов’язаних із
забезпеченням доступу запитувачів до інформації;

1
Розроблена експертною групою при Секретаріаті Уповноваженого ВРУ
з прав людини "Методологія оцінки рівня забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами владних повноважень". Режим доступу до
ресурсу: https://goo.gl/Vwxjnn

Адаптована експертами Асоціації УМДПЛ методологія, за якою проводилось дослідження. Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/4tWUKe
2
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- виявити проблеми, з якими стикаються запитувачі при пошуку публічної інформації на офіційних сайтах установ НПУ;
- виявити порушення, які допускаються при організації доступу до публічної інформації в приміщеннях установ НПУ.

Водночас, структурна будова Національної поліції України
та порядок прийняття організаціно-розпорядчої документації при формулюванні основних причин виявлених дослідженням проблем та порушень дозволяє зосередитись на
основних суб’єктах, від політики яких перманентно залежить ситуація із забезпеченням права на доступ до публічної інформації в установах НПУ усіх рівнів. Розглянемо рейтинг рівня відкритості Центрального апарату та управлінь в
областях Національної поліції України.
Таблиця 1.
Рейтин відкритості установ Національної поліції України

Назва установи

Загальний
(від 100%)

НПА

Запити

Сайти

(від 25%)

(від 25%)

(від 25%)

Приміщення

(від 25%)

ГУНП у Тернопільській
області

60,8

15,3

20,83

8,3

16,4

ГУНП у Вінницькій
області

59,9

9,7

16,25

9,7

24,2

ГУНП у Волинській
області

59,1

11,8

25,00

7,5

14,8

Апарат Національної
поліції України

57,9

9,7

14,58

10,9

22,7

ГУНП у Рівненській
області

55,7

9,7

15,83

8,3

21,9

ГУНП у Чернівецькій
області

55,5

10,4

23,13

7,1

14,8

ГУНП у Донецькій
області

55,2

13,9

18,33

8,9

14,1

ГУНП у Хмельницькій
області

54,4

9,0

18,13

10,1

17,2
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ГУНП у Закарпатській
області

54,0

15,3

15,83

8,1

14,8

ГУНП у Миколаївській
області

53,2

0,0

20,00

11,3

21,9

ГУНП у Івано-Франківської області

51,8

4,2

16,67

8,3

22,7

ГУНП у Кіровоградській області

50,9

9,7

12,50

9,9

18,8

ГУНП у Житомирській
області

50,5

2,8

20,42

10,1

17,2

ГУНП у Полтавській
області

50,3

8,3

17,50

9,7

14,8

ГУНП у Харківській
області

49,1

5,6

19,92

7,2

16,4

ГУНП у Херсонській
області

48,8

0,0

20,21

7,5

21,1

ГУНП у м. Києві

48,2

8,3

20,00

10,5

9,4

ГУНП у Сумській області

47,1

0,0

20,42

9,5

17,2

ГУНП у Львівській
області

45,3

10,4

17,29

10,5

7,0

ГУНП у Запорізькій
області

44,9

1,4

20,21

10,0

13,3

ГУНП у Черкаській
області

44,9

0,0

15,83

8,7

20,3

ГУНП у Чернігівській
області

41,9

7,6

12,50

8,4

13,3

ГУНП у Луганській
області

39,0

8,3

19,17

4,5

7,0

ГУНП у Одеській області

39,0

0,0

14,17

10,8

14,1

ГУНП у Київській області

36,1

5,6

18,13

7,0

5,5

ГУНП у Дніпропетровській області

35,5

0,0

8,33

10,7

16,4
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З наведеного рейтингу бачимо, що лише ГУНП в Тернопільській та Вінницькій областях наблизились, відповідно до
класифікації приведеної вище Методології, до середнього
рівня. Разом з тим, ГУНП в Луганській, Одеській, Київській
та Дніпропетровській областях отримали оцінку «низький
рівень». Проте, для кращого розуміння причин ситуації, констатованої дослідженням, потрібно розглядати кожен з розділів Методології окремо.
1. Забезпечення доступу до публічної інформації на рівні НПА
У цій частині дослідження малось на меті визначити рівень
імплементації Національною поліцією України законодавчих норм, які спрямовані на забезпечення доступу до публічної інформації. Аналізувались нормативні документи,
надані Центральним апаратом Національної поліції України
та управліннями в областях і у м. Києві.
Розглянемо поточний рівень імплементації передбачених
чинним законодавством норм в розрізі кожного пункту Методології.
1.1. Визначено спеціальний структурний підрозділ, який
організовує доступ до публічної інформації або визначено
посадову особу, яка організовує доступ до публічної інформації
Ця норма прямо передбачена п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», а саме: «...визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних
підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він
володіє». Проте, Наказом МВС №95 “Про організацію роботи
із запитами на публічну інформацію в Національній поліції
України” передбачено загальний розподіл відповідальності
за забезпечення доступу до публічної інформації між структурними підрозділами. Так, встановлено, що організацією та
контролем за виконанням запитів на публічну інформацію
займається Департамент документального забезпечення
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Національної поліції, натомість, питаннями оприлюднення
інформації займається Департамент комунікації. В цьому ж
документі вказано, що цими питаннями на рівні територіальних підрозділів Національної поліції займаються спеціально визначені відповідальні особи. Проте, більша частина
управлінь в областях не надали нормативних документів,
якими б визначались такі особи. Ще гірша ситуація із визначенням відповідальних за доступ до публічної інформації в
територіальних підрозділах управлінь в областях — відділах та відділках поліції. Основною причиною такої ситуації
бачимо відсутність в Наказі МВС №95 прямого обов’язку керівництва управлінь в областях визначати відповідальних
осіб в підпорядкованих установах усіх рівнів. Відповідаючи
на це питання в рамках виконання запиту, частина установ
аргументувала факт неврегулювання питання із визначенням відповідальної особи (осіб) саме відсутністю прямого
зобов’язання в профільному Наказі МВС №95.
Прикладом того, що станом на сьогодні регулювання цього
питання залежить лише від політики керівництва територіального підрозділу, можне слугувати Наказ начальника
ГУНП в Закарпатській області №1756, де визначено відповідальних осіб не лише для відповідного ГУНП, а й для всіх
підпорядкованих управлінню установ.
Загалом, в Національній поліції України законодавчу вимогу
визначення осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації, виконано на 63,5%.
1.2. Забезпечено систематичне оприлюднення публічної інформації
Ця норма прямо передбачена п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про доступ
до публічної інформації», а саме: «...систематичне та оперативне оприлюднення інформації: - в офіційних друкованих
виданнях; - на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; - на
інформаційних стендах; - будь-яким іншим способом. Оцінювалося визначення розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які на регу-
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лярній основі (систематично та оперативно) організовують
оприлюднення публічної інформації, визначеної в ст. 15 ЗУ
«Про доступ до публічної інформації»
Лише в ГУНП в Хмельницькій області виконали норму в належному обсязі — із посиланням на встановлені Законом
України “Про доступ до публічної інформації” строки оприлюднення. Ще 8 установ лише визначили, що оприлюдненням займається Департамент (сектор) комунікації, проте не
визначили строки оприлюднення. Решта 17 установ зазначене питання на рівні власних нормативних документів не
регулювали взагалі. Відтак, цю норму в Національній поліції
України виконано на 20%.
1.3. Затверджено порядок опрацювання (розгляду) запитів
на інформацію
П. 2 ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» встановлює обов’язок надання інформації у відповідь на запит, що є
другим основним способом доступу до публічної інформації
— доступ через подання запиту на інформацію. Розпорядник
інформації має затвердити чітку процедуру доступу до інформації за інформаційним запитом, ґрунтуючись на нормах ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Оцінювалося
наступне: зазначені всі форми подання запиту, прописаний
порядок опрацювання запитів, окреслені строки надання
відповіді, визначені підстави для відмови у наданні інформації.
Варто зазначити, що 10 з 26 установ не надали жодних документів, якими б регулювалось це питання. Жодна з установ не імплементувала повністю всі передбачені законодавством норми. Загалом, цю норму в Національній поліції
України виконано на 35,6%.
1.4. Визначено спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
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запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на
вибір запитувача. Розпорядник інформації має забезпечити
право запитувачів подати запит в будь-який зручний спосіб,
відповідно треба визначити спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів. Оцінювалося наявність НПА (розпорядження, рішення,
тощо), яким визначалися спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів в
конкретній установі.
Попри те, що таку інформацію можна знайти на більшості
сайтів досліджуваних установ, 19 установ не надали нормативних документів, якими би затверджувались спеціальні
телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для
отримання запитів. Це обумовлено тим, що більша частина
досліджуваних установ не приймали нормативно-розпорядчих документів для урегулювання питань забезпечення доступу до публічної інформації або ж не надали ці документи
у відповідь на наш запит. Не вдалося знайти вказані нормативно-правові акти й на сайтах установ.
Загалом, питання визначення спеціальних номерів телефону, факсу, електронних скриньок та поштових адрес для
отримання запитів на публічну інформацію в Національній
поліції України врегульовано на 26,9%.
1.5. Затверджено систему обліку документів, що містять
публічну інформацію
Згідно ст. 18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» для
забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.
Відповідно, розпорядник інформації має своїм рішенням затвердити цю систему. Оцінювалося наявність НПА (розпорядження, рішення, тощо), яким затверджувалась система обліку документів, що містять публічну інформацію, а також, її
відповідність вимогам чинного законодавства.
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Більша частина досліджуваних установ (21 з 26) взагалі не
надала жодних документів щодо затвердження та функціонування такої системи обліку. Так, це питання в запиті здебільшого ігнорувалось, або ж надавались посилання на НПА
рівня Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ чи Кабінету міністрів України, проте, вказаними у
таких відповідях документами це питання не регулюється.
5 установ так чи інакше згадували зазначене питання в наказах рівня керівництва ГУНП, проте жодна з них не врегулювала питання повністю. Серед зауважень: не визначено
порядок та строки наповнення системи обліку, а також, не
визначено відповідальні за ведення обліку структурні підрозділи чи особи, не повністю імплементовані вимоги ст.18
ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; окремої уваги заслуговує затвердження переліків публічної інформації, що
прямо суперечить чинному законодавству, яким встановлено, що «Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом» (Закон України «Про доступ до публічної інформації»). Іншими
словами, розпорядник, складаючи перелік публічної інформації, автоматично обмежує в доступі ту інформацію, яка
не потрапила до переліку або може викликати сумнів щодо
належності до того чи іншого пункту переліку у виконавця
запиту.
Дослідженням встановлено, що в Національній поліції України питання організації та ведення системи обліку документів, що містять публічну інформацію, не врегульоване на
центральному рівні. Якщо ж брати до уваги розпорядчі документи рівня керівництва управлінь в областях, середній
показник становитиме 9,6%.
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1.6. Наявність порядку обліку запитів на інформацію
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
розпорядник має вести облік запитів на інформацію. Тобто,
розпорядник має визначити, що запити на інформацію реєструються окремо та ведеться їх облік. Оцінювалося наявність відповідного НПА (розпорядження, рішення, тощо)
Вказане питання непогано прописано в Наказі МВС №95, разом з тим, ГУНП у Волинській, Кіровоградській, Львівській,
Рівненській та Тернопільській прописали це питання в своїх
внутрішніх документах. Вцілому, 15 установ повною мірою
імплементували вимоги чинного законодавства в цій частині.
Проте, 9 установ не надали жодних НПА щодо затвердження
такого порядку. Окрім того, ГУНП в Івано-Франківській області надали Наказ начальника ГУНП, а ГУНП в Хмельницькій області послались на інструкцію з діловодства, в обох
випадках це питання прописано лиш частково, натомість,
цими розпорядниками не було надано Наказ НПУ №95.
Відтак, наявність порядку обліку запитів на інформацію в
системі Національної поліції України оцінюється на рівні
61,5%.
1.7. Наявність спеціального місця для роботи запитувачів
з документами чи їх копіями
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 14 Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має визначати спеціальні
місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з
них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на
будь-які носії інформації тощо. Оцінювалося наявність НПА
(розпорядження, рішення, тощо), в якому визначалося спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх копіями.
5 з 26 установ визначили спеціальними місцями для роботи
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запитувачів приймальні громадян відповідними наказами
керівництва ГУНП, щоправда, ГУНП у Вінницькій області визначено лише для приміщень ГУНП; решта установ не надали жодних нормативних документів, якими визначалось би
це питання.
Загалом норма щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в системі Національної поліції України виконана на рівні 19,2%.
1.8. Затверджено розмір плати за копіювання або друк документів, які містять публічну інформацію
Згідно ч. 3 ст. 21 Закону «Про доступ до публічної інформації» розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається відповідним розпорядником в межах граничних
норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі
якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати
за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Оцінювалась наявність НПА (розпорядження, рішення,
тощо), якими проводився розрахунок розмірів фактичних
витрат, а також, затверджувався б спеціальний рахунок та
зразок квитанції.
Жодна з установ не надала нормативно-правових документів, які б регулювали порядок розрахунку та відшкодування фактичних витрат за копіювання та друк. Наказом №95
приводиться таблиця розмірів компенсації, взята з Постанови Кабінету міністрів про затвердження граничних розмірів
фактичних витрат на копіювання та друк. Таким чином, розрахунку фактичних витрат не приводиться, пропонується
розраховувати виходячи від максимуму, встановленого Кабміном.
Разом з тим, в Наказі МВС № 95 зазначено: «Зразок квитанції, реєстр надісланих квитанцій, класифікатор органів та
підрозділів поліції надсилаються для використання до відповідних органів та підрозділів поліції Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Націо-
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нальної поліції України». Натомість установи Національної
поліції у відповідях на наші запити щодо цього питання
вказували, що ні згаданим Департаментом, ні ким іншим їм
надано не було.
Траплялися і спроби самостійного регулювання цього питання: ГУНП в Львівській області надали квитанцію та рахунок для відшкодування, проте без визначення порядку розрахунку фактичних витрат; ГУНП ж в Закарпатській області
надали рахунок і квитанцію, проте без нормативно-правових актів, якими б це затверджувалось; тут також привели
вартість друку сторінки А4, яка суттєво менша від зазначеної в наказі НПУ №95 розрахунковій таблиці, сам же процес
розрахунку документальним чином не зафіксовано.
У Законі України «Про доступ до публічної інформації» сказано: «у разі якщо розпорядник інформації не встановив
розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно». Відтак, оцінюючи поточний стан регулювання цього питання в Національній поліції України, мусимо
констатувати, що будь-який об’єм інформації у відповідь на
запит має надаватись безкоштовно. Натомість, моніторинговою кампанією фіксувались відмови у наданні інформації із
посиланням на несплату фактичних витрат.
Загалом питання відшкодування фактичних витрат за копіювання та друк в Національній поліції України врегульоване на 2,9% - за рахунок згаданих вище ГУНП в Закарпатській
та Львівській областях.
1.9. Затверджено порядок (інструкцію) щодо обмеження
доступу до інформації, яка не суперечить діючому законодавству
Законом України «Про доступ до публічної інформації» встановлено загальне правило обмеження доступу до публічної
інформації, яке полягає в обов’язковому застосуванні «трискладового тесту» (частина 2 статті 6) при вирішенні питання доцільності обмеження доступу до публічної інформації
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на підставі віднесення її, згідно з законом, до таємної або
службової. Так званий «Трискладовий тест» повинен застосовуватись під час встановлення наявності законних підстав для обмеження доступу до публічної інформації у першому, і кожному наступному випадку обмеження доступу до
інформації, навіть якщо раніше відповідну інформацію вже
було обмежено в доступі. Відповідно, оцінювалась наявність
НПА, якими було б затверджено порядок обмеження доступу до публічної інформації та визначено осіб чи струкурних
підрозділів, відповідальних за проведення «трискладового
тесту».
Це питання в Національній поліції частково регулюється
Наказами НПУ №65 та №385, проте ряд питань залишається неврегульованими. Жодна з установ не надала підтвердження нормативно-правового регулювання порядку обмеження доступу до інформації. ГУНП в Івано-Франківській та
Луганській областях, а також, Національна поліція України,
надали вищезгадані Накази НПУ №65 та №385, решта або
проігнорувала це питання, або не надали підтверджуютих
нормативно-правових актів, або ж взагалі посилались на
нормативно-правові акти, які втратили чинність. Наказом
НПУ №65 вказано, що в центральному органі управління
поліцією створюється центральна комісія з питань роботи
зі службовою інформацією, а також, що в установах поліції
створюються власні комісії. Варто зауважити, що ні Центральним апаратом Національної поліції, ні жодним з територіальних підрозділів не було надано ні положення про
такі комісії, ні відомості про їх склад, а отже, немає жодних
документальних свідчень створення та роботи таких комісій. Щоправда, в порядку особистої комунікації з керівництвом структурних підрозділів було вказано, що на рівні Центрального апарату НПУ комісія все ж є, а от на рівні областей
такі комісії не створювались. Відтак, стає зрозуміло, що станом на сьогодні виконувати вимоги чинного законодавства
щодо порядку обмеження доступу до публічної інформації
Національна поліція просто не може.
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Разом з тим, важливо наголосити, що в жодному з НПА з
числа наданих установами Національної поліції (Наказ МВС
№95, Накази НПУ №65 та №385) не було вказано, що щоразу
при надходженні запиту щодо надання інформації, яка має
гриф ДСК, відповідна комісія має переглядати обмеження в
доступі, проводячи так званий «трискладовий тест».
Загалом питання порядку обмеження доступу до публічної
інформації врегулювано на рівні 5,8%.
Для правильного трактування рейтингу, важливо розуміти
таке: до уваги брались лише надані у відповідь на запит документи; якщо ж суб’єкт дослідження у відповідь на запит
ігнорував певне питання або ж не надавав копію запитуваного нормативно-правового акту, то з цього питання отримував оцінку «0». Відтак, 7 управлінь, що становить 25 % від
досліджуваних розпорядників, надали відповіді, із яких не
можливо було встановити порядок регулювання всіх перерахованих вище питань. Інформація, яка надавалась в описовому форматі в тілі відповіді на запит, не приймалась до
аналізу, оскільки таке надання інформації унеможливлювало перевірку фактичного регулювання тих чи інших питань
в установі.
Загальною проблемою, в першу чергу, можна назвати абсолютно різний набір нормативних документів рівня Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ, якими, на
думку відповідальних осіб та юристів, керується Національна поліція та її територіальні підрозділи в частині забезпечення доступу до публічної інформації. Так, велика частина розпорядників не надала і навіть не посилалась в своїх
відповідях на профільний наказ МВС №95 «Про організацію
роботи із запитами на публічну інформацію в Національній
поліції України», забували також про наказ №365 (перелік
службової інформації) та №65 (порядок роботи з ДСК). Ще
менше розпорядників приводили чинні інструкції з діловодства та решту НПА, покликаних регулювати вказані вище
питання. Деякі установи посилались на НПА, які регулювали оцінювані питання в системі органів міліції.
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Серед загальних проблем, виявлених аналізом наданих
НПА, варто наголосити на:
1) відсутнє або неефективне регулювання перегляду грифу ДСК та проведення «трискладового тесту»;
2) процедура стягнення фактичних витрат за копіювання
та друк не відповідає чинному законодавству, розміри
фактичних витрат не прораховуються, а взяті з постанови Кабміну про граничні розміри; не визначено (крім
одного випадку) рахунків для відшкодування; відтак —
за наявного нормативного регулювання Національна
поліція має надавати будь-який об’єм інформації безкоштовно;
3) в більшості випадків не визначено посадову особу, відповідальу за доступ до публічної інформації, в таких
випадках розпорядник посилається на положення про
ДДЗ та ДК, в окремих випадках — на посадові інструкції
конкретних осіб; таким чином, ряд питань залишається
неконтрольованими;
4) в більшості випадків, не видається НПА на рівні начальника установи, якими б регулювались досліджувані питання; як наслідок — більшість питань, які досліджувались, не врегульовано. Іншими словами, в профільних
НПА МВС та НПУ не покладено прямого обов’язку щодо
регулювання ряду питань на рівні розпорядчих рішень
рівня керівництва установ Національної поліції. Разом
з тим, логічною була б підготовка типових положень з
переліком обов’язкових до врегулювання питань та формулюванням способів їх рішень.
Окремо варто розглянути профільниий для НПУ Наказ МВС
№95 «Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію в Національній поліції України». Отже, серед іншого, в чинному викладенні бачимо наступні проблеми:
- серед вимог до оформлення запиту обов’язковим надання по-батькові запитувача, тоді як Законом України «Про
доступ до публічної інформації» передбачено «ім’я або
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найменування запитувача». Моніторинговою кампанією
неодноразово фіксувалоась відмова у реєстрації запитів
установами Національної поліції саме через те, що запитувачем не було вказано по-батькові. Таким чином, така
норма звужує дію Закону та обмежує гарантоване чинним законодавством право знати.
- Законом України «Про доступ до публічної інформації»
вказується, що при наданні рішення щодо відстрочки в
задоволенні запиту в разі настання обставин непереборної сили необхідно вказувати порядок оскарження такого рішення. Наказом НПУ №95 такої норми не передбачено, що звужує дію Закону.
- в цьому документі питання порядку обмеження доступу
до публічної інформації ніяким чином не прописано. Відтак, розпорядники покладаються на перелік відомостей,
що становлять службову інформацію, затверджений Наказом НПУ №385 та закривають доступ до всіх документів, які містять інформацію з цього переліку, а також, послуговуються встановленими раніше грифами ДСК, не
застосовуючи так званий «трискладовий тест» (ч.2 ст.6
ЗУ «Про доступ до публічної інформації»);
- не передбачено порядок ретушування інформації з обмеженим доступом. Хоча Наказом НПУ №95 і передбачено, що у випадку наявності в документі інормації з
обмеженим доступом надається лише відкрита інформація, відсутність деталізованого порядку ретушування
призводить до зловживання нормою щодо обмеження
доступу до інформації. Так, моніторинговою кампанією
виявлено непоодинокі випадки обмеження доступу до
документів, в яких частково міститься інформація з обмеженим доступом;
- не встановлено строки оприлюднення публічної інформації. Так, з питання оприлюднення інформації вказується, що оприлюднення забезпечується підрозділами
комунікації, натомість не встановлено строки оприлюд-
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нення, немає посилань на чинне законодавство, яке регулює такі питання; не встановлено відповідальних осіб
за підготовку, узагальнення та передачу інформації до
департаменту чи підрозділів комунікації — іншими словами, не прописано, хто має готувати та передавати інформацію для оприлюднення, по факту департамент
комунікації займається лише технічною частиною питання.
- щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів: Наказом МВС №95 вказано, що
для вирахування вартості сторінки «...береться за основу розмір мінімальної заробітної плати, який діє на
дату копіювання та друку документів» замість прорахунку фактичних витрат, виходячи з вартості витратних матеріалів. Для розрахунку вартості приводиться
таблиця із я розрахунку вартості приводиться таблиця
із постанови Кабміну №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію» — документа,
яким встановлено граничні розміри, максимально припустиму вартість. Тобто, МВС пропонує розраховувати
вартість відшкодування затрат на копіювання чи друк
виходячи не з фактичних витрат, а з максимально допустимих розмірів. Разом з тим, в Наказі МВС № 95 зазначено: «Зразок квитанції, реєстр надісланих квитанцій,
класифікатор органів та підрозділів поліції надсилаються для використання до відповідних органів та підрозділів поліції Департаментом фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку Національної поліції України».
Натомість установи Національної поліції вказували, що
питання відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк залишається не врегульованим, оскільки такої інформації їм надано не було. Це ставить питання до
контролю за виконанням зазначеного Наказу.
- територіальні підрозділи не зобов’язуються деталізувати норми на рівні своїх розпорядчо-організаційних до-
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кументів;
- відсутні типові положення, якими б встановлювався порядок імплементації передбачених чинним законодавством норм повною мірою. Відтак, місцеве керівництво
регулює означенні пиитання на власний розсуд.
2. Надання публічної інформації у відповідь на запити
Протягом моніторингової кампанії до Центрального апарату та до 150 територіальних підрозділів Національної Поліції України було направлено 5 хвиль запитів на отримання
публічної інформації.
Для встановлення рівня забезпечення доступу до публічної
інформації шляхом надання інформації на запити, кожна
відповідь оцінювалась відповідно до таких параметрів:
1) Доступність контактів дня подання запиту на інформацію.
2) Надання відповіді:
- офіційний бланк розпорядника інформації;
- вихідний номер;
- підпис;
- дата.
3) Вчасність надання відповіді.
4) Повнота наданої інформації.
2.1. Запити, надіслані на електронні скриньки
Надсилання запиту на електронну скриньку розпорядника має низку переваг над іншими способами комунікації
— оперативність, не потрібно підлаштовуватись під робочі
години розпорядника, можливість отримання інформації
великого обсягу. Наряду з тим, дослідженням було виявлено
низку складностей, пов’язаних із надсиланням, обробкою та
виконанням електронних запитів.
Перша проблема — наявність (чи відсутність) електронних
скриньок, визначених для надсилання запитів. Якщо на рів-
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ні управлінь в областях такі скриньки визначено і опубліковано на офіційних веб-сайтах (лише одна скринька виявилась не робочою, проте шляхом особистої комунікації з
керівництвом установи проблему було усунуто), то лише в
7 областях було наведено такі контакти для територіальних
(відокремлених) підрозділів управлінь в областях, що становить 21% від загальної вибірки. Що ж стосується інших установ — то вони пропонують послуговуватися електронною
скринькою ГУНП відповідної області.
Друга проблема — неправомірні відмови у реєстрації запитів
з посиланням на відсутність підпису — фізичного чи цифрового, хоча ЗУ “Про доступ до публічної інформації” чітко
зазначено, що при поданні запиту електронним способом
підпис не потрібен.
Частина запитів так і не отримала відповідей, оскільки, з пояснень розпорядників, у них немає електронних скриньок.
Неприємним сюрпризом при аналізі електронних листів
стала відсутність офіційних підписів електронних скриньок, з яких надходили запити. Натомість, дуже часто відповіді слались з особистих скриньок виконавців (наприклад,
підпис електронної скриньки Стрийського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Львівській області — «Робо Коп»). Фіксувалась також присутність негативного контенту, прив’язаного до скриньки відправника (реклама, зокрема жіночої білизни чи весільного одягу).
2.2. Запити, надіслані поштою
Важливою деталлю при надсиланні запитів поштою являється виявлення часового відрізку, протягом якого лист
перебував «в дорозі» до адресата, очікував на реєстрацію,
перебував в опрацюванні та очікував на відправлення. Як
показала практика іноді ці терміни є невиправдано тривалими.
Вдалося встановити, що найтривалішим терміном опрацювання запиту (відрізок часу між датою реєстрації запиту та
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датою, зазначеною на листі-відповіді) вирізнився Жмеринський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області — 14 днів.
Крім цього, листи затримуються з незрозумілих причин і на
етапі їхньої передачі до відділень Укрпошти. Рекордсменом
з терміну, що минув з моменту реєстрації відповіді до фактичного надсилання листа (виходячи з дати на штампі, який
ставиться поштовим відділенням при реєстрації вхідного
листа) став Хмельницький відділ поліції ГУНП в Хмельницькій області. Так, відповідь на запит було підписано керівником установи 19 серпня, сам же лист було зареєстровано в
поштовому відділенні м. Хмельницький 30 листопада 2017
року. Відтак, виникає питання: яку процедуру проходила
відповідь на запит протягом цих 93-х (!) днів? Варто зауважити, що цей випадок є далеко не виключенням із загальної
ситуації — подібні затримки (45, 30, 20 днів) фіксувались по
всій території України. Одним з пояснень, які вдалося отримати під час особистих комунікацій з керівництвом відповідних підрозділів НПУ — закінчились конверти чи марки,
ускладнена процедура закупівель, а отже — не було засобів
для відправлення. На фоні означеного варто зауважити, що
неодноразово фіксувались випадки, коли на конверт було
наклеєно марки вищого номіналу чи більшої кількості, ніж
потрібно, а також, коли при вимозі запитувача надати відповідь на електронну скриньку, ця ж відповідь дублювалась і
надсилалась в паперовій формі поштою.
2.3. Подання запитів усно (телефоном)
Лише 36 установ Національної Поліції України вказали спеціальні номери телефонів, за якими можна подати усний запит на отримання публічної інформації (як того вимагає ч. 3
ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»),
а це лише 24% від загальної вибірки. Відтак, для подання усних запитів використовувалися загальні номери телефонів
установ, які вдалося знайти на офіційних Інтернет-сторінках — переважно, це були телефони чергових частин, там
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зазвичай не орієнтувалися в темі і в кращому випадку перенаправляли до канцелярії (диктували номер).
Сам процес комунікації також виявився складним — дуже
рідко коли вдавалося додзвонитись за опублікованим чи визначеним в ході комунікації з установою номером з першого
разу, а якщо і вдавалося, то доводилось довго пояснювати,
що саме означає «усний запит».
Спроба подати усний запит на отримання публічної інформації до установ Національної поліції вилилась в наступний
результат:
35% (або 53 установи) — відмовились оформити запит;
22,5% (або 34 установи) — прийняли запит;
42,5% (або 64 установи) — не відповіли на дзвінки.
Цікавим виявилося те, що навіть за вказаними на сайті номерами телефонів для подання усних запитів відмовляли у
оформленні таких запитів. Таким чином, лише 13 з 36 (що
складає 36%) установ Національної поліції України, які вказали на своїх сайтах відповідний номер телефону, лише 13
прийняли усний запит.
В переважній більшості відповіді були оформлені з дотриманням відповідних вимог офіційного листування — інформація містилася на офіційному бланку органу поліції,
засвідченому підписом керівника із зазначенням вихідного
номера та дати реєстрації відповіді. Незначна частина відповідей була надіслана без офіційного бланку (відсутній супровідний лист), не містила вихідного номеру та дати реєстрації вихідного листа — 4%; 8% листів надійшли у форматі
Word та не містили підпису.
2.4. Висновки
Лише 8 установ Національно поліції України змогли подолати бар’єр відкритості у частині забезпечення доступу до
публічної інформації шляхом надання її у відповідь на запити: ГУНП у Волинській області (100%), ГУНП в Чернівецькій
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області (92,5%), Косівський відділ поліції в Івано-Франківській області (90%), Самбірський відділ поліції у Львівській
області (85%), ГУНП в Тернопільській області (83,3%), ГУНП в
Житомирській області (81,7%), Івано-Франківський відділ поліції (81,7%) та ГУНП в Сумській області (81,7%), а це лише 5%
віз загальної вибірки.
Найзакритішою областю стала Дніпропетровська, оскільки
з 30 запитів, які було подано до 6 установ Національної поліції в області (включно з ГУНП), відповіді надійшли лише на
9 запитів. Друга і четверта хвилі запитів були повністю проігноровані всіма установами цієї області, а на першу хвилю
запитів відповідь надійшла лише від ГУНП.
Найвідкритішою областю стала Івано-Франківська, однак
вище “середнього рівня” (67,5%) відповідно до шкали оцінювання піднятися їй не вдалося.
Найпоширенішими неправомірними відмовами стали:
- неперенаправлення запиту за належністю — порушення
частини 3 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”: “Розпорядник інформації, який не
володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит
належному розпоряднику з одночасним повідомленням
про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду
запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.”
- віднесення інформації до службової — порушено частину 2 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної
інформації”: “Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності
таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення, для захисту репутації або
прав інших людей, для запобігання розголошенню ін-
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формації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації
переважає суспільний інтерес в її отриманні.” Та порушено частину 7 статті 6 Закону України “Про доступ до
публічної інформації”: “7. Обмеженню доступу підлягає
інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.”
- посилання на загальнодоступні джерела — порушено
частину 2 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”: “Відповідь розпорядника інформації
про те, що інформація може бути одержана запитувачем
із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті
запиту вважається неправомірною відмовою в наданні
інформації.”
- неналежне оформлення запиту (відсутність підпису на
запитах надісланих електронною поштою, відсутність
по батькові та номеру телефона запитувача) — порушено частину 5 статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”: “Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або
адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид,
назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за
умови подання запиту в письмовій формі.”
Окремо варто відзначити “винахідність” Рубіжанського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Луганській
області — відмова ґрунтується окрім порушення вимог підпису
запиту ще й тому, що запитувачем не оплачено фактичні витрати на копіювання (при цьому в запиті не вимагається надсилання запитувачу паперових копій документів, а запитувачу не
було надано квитанцію для сплати чи взагалі будь-яку інформацію про необхідність відшкодування фактичних витрат).
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3. Наповнення офіційних сайтів публічною інформацією
Перелік законодавчих актів, імплементація і виконання
яких перевірялась згаданим дослідженням, приведено в Методології. Якісні характеристики інформаційної відкритості
визначались за допомогою декількох критеріїв: повноти, актуальності, навігаційної доступності та доступності форматів розміщеної на офіційних сайтах інформації.
Наприкінці 2017 року Національна поліція України запустила в роботу свій оновлений сайт, який став прототипом для
сайтів управлінь НПУ в областях. Важливо зазначити, що
оновлений сайт має в собі низку позитивних змін, направлених на навігаційну доступність та імплементацію додаткових сервісів. Разом з тим, доволі багато інформації, передбаченої структурою сайту, поки що відсутня. Разом з тим,
наявною структурою сайту залишається не передбаченим
і не імплементованим низку вимог чинного законодавства
в цій частині. У квітні 2018 року було проведено повторний
аналіз сайту Центрального апарату Національної поліції
України за відповідною частиною Методології. Варто зауважити, що оновлений сайт отримав нижчу кількість балів
(110 балів, що становить 27% від закладених Методологією
параметрів), ніж при аналізі у вересні 2017 року (154 бали,
38%). Розглянемо детальніше ключові питання наповнення
офіційного веб-сайту Національної поліції України:
3.1. Загальна інформація
Колонтитул містить повну назву, а також — зазначення, що
сайт є офіційним, проте відсутня інформація щодо офіційної
скороченої назви. На сайті НПУ, як і в попередній версії, не
опубліковано основні завдання, місію, функції, компетенція
(повноваження), натомість, викладено нормативно-правові
засади діяльності. Загальна контактна інформація присутня, проте не опубліковано розпорядок роботи.
3.2. Структура, відомості про керівництво
Інформацію про організаційну та територіальну структури
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поліції на сайтах Нацполіції викладено в графічному (схематичному) і описовому форматі. Проте є зауваження до
повноти інформації щодо структурних підрозділів установи
— а саме, наповнення інформацією щодо контактів, повноважень, засад діяльності та організаційної структури становить близько 10% від загального числа структурних підрозділів. Інформація щодо звітів про діяльність та розпорядку
роботи структурних підрозділів не публікується взагалі.
Що стосується інформації щодо територіальних підрозділів
НПУ — є інформація лише щодо переліку установ. Решта інформації, зокрема щодо сайтів та контактів — відсутня. Щоправда, на сайті можна знайти кнопку, яка перенаправить
на сайти територіальних підрозділів НПУ.
Відомості про очільника установи Національної поліції та
його заступників станом на сьогодні містять лише ПІБ та
посаду. Відсутня інформація щодо повноважень (обов’язків)
керівництва, контакти, графіку прийому громадян та порядку запису на прийом.
3.3. Відкриті дані
На оприлюднення відкритих даних оновлення сайту НПУ
ніяк не вплинуло — жодної законодавчо встановленої норми
в цій частині не виконано.
3.4. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії та
проекти актів
В частині оприлюднення нормативно-правових актів, прийнятих розпорядником, після оновлення сайту ситуація не
змінилась. Станом на сьогодні, така інформація не публікується на сайті НПУ. Оновлений сайт містить вкладки, контент яких міг би відповідати питанню публікації відомчих
НПА, проте ці вкладки не працюють.
3.5. Взаємодія з громадськістю
3.5.1. Громадські обговорення та слухання. В окремій вкладці приводиться інформація щодо тексту проекту, що обго-
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ворюється (зауваження щодо доступності формату — документ не завантажується) та кінцевої дата прийому заявок
(пропозицій) від громадян. Разом з тим, відсутня інформація
щодо проектів, що пройшли обговорення (та їх текстів), а
також, звіти про проведення консультацій з громадськістю,
що не дозволяє повною мірою оцінити рівень взаємодії НПУ
з громадськістю в частині громадських обговорень. В цьому
випадку оновлення сайту мало негативний наслідок — зникла інформація щодо порядку участі в обговоренні проектів.
3.5.2. Регуляторна діяльність. Більша частина передбаченої чинним законодавством інформації присутня на сайті.
Разом з тим, відсутня інформація щодо відстеження регуляторних актів.
3.5.3. Звернення громадян. Питання порядку звернення громадян прописано на належному рівні, в сайт інтегровано
сервіси, покликані полегшити комунікацію з особою, котра
звертається до установи в рамках звернення громадян. Єдине зауваження — відсутні звіти про роботу зі зверненнями.
3.5.4. Право на доступ до публічної інформації. В сайт інтегровано зручний інтерактивний інструмент для подання
запитів, інформація викладена доступно. Проте, відсутнім
є низка важливої інформації, передбаченої чинним законодавством, а саме: порядок складання та подання запиту на
інформацію, телефон/факс для подання запиту, місцезнаходження (адреса) роботи із публічної інформацією в приміщенні розпорядника, графік прийому запитувачів, порядок
оскарження рішень розпорядників інформації, звіти про роботу із запитами на інформацію. Також на сайті немає передбаченого ст.18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
обліку публічної інформації.
3.6. Відомості щодо надання послуг (зокрема адміністративних)
Сайт Центрального апарату Національної поліції України не
має жодної інформації щодо переліку і порядку надання послуг (зокрема адміністративних).
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3.7. Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти
На оновленому сайті є відповідна вкладка, проте станом на
сьогодні опубліковано лиш перелік інформаційних повідомлень про оголошені торги. Що стосується планів проведення закупівель товарів, робіт, послуг для потреб органу
влади, а також, звітів про результати проведення процедури
закупівлі — така інформація відсутня, попри те, що на сайті,
який оцінювався у вересні 2017 року, ця інформація публікувалась.
3.8. Кадрове забезпечення
Інформація щодо переліку вакантних посад, посадових
обов’язків, окладу, умов подання та місця проведення конкурсу, публікується. Важливо зазначити, що на сайті немає
інформації щодо результатів конкурсу на заміщення вакантних посад, а також, порядку їх оскарження.
3.9. Бюджет, фінанси
Це питання не висвітлюється на сайтах установ НПУ взагалі.
3.10. Надзвичайні ситуації
Оцінювалась присутність інформації щодо переліку заходів
щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, рекомендації щодо їх попередження, а також, щодо встановленого в органі влади порядок прийому заяв про пригоди
та злочини. На сайті немає окремої вкладки для швидкого
доступу до інформації щодо надзвичайних ситуації. Також,
не вдалося знайти цю інформацію і під час пошуку серед інших розділів сайту, зокрема в стрічці новин.
3.11 Доступ для осіб з обмеженими можливостями
Як було констатовано аналізом у вересні 2017 року, сайти
установ Національної поліції України не облаштовані інструментами для підтримки осіб зі слабким зором та звуко-
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вого супроводження дій користувача на сайті. Така ж ситуація зберігається і станом на сьогодні.
3.12. Додаткові вагомі параметри
До уваги бралась наявність корисних інтерактивних сервісів, таких як:
- Наявність інтерактивної форми квитанції про сплату
державного мита та інших необхідних платежів з необхідними реквізитами (можливість заповнити і роздрукувати квитанцію прямо з сайту);
- Можливість завантажити на технічні засоби користувача бланк квитанції про оплату державного мита та
інших необхідних платежів, який містить всі необхідні
банківські реквізити отримувача платежу;
- Можливість заповнити і роздрукувати форму звернення
за наданням адмінпослуг;
- Можливість збереження форми звернення за наданням
адмінпослуг на технічних засобах користувача в форматі, який дозволяє користувачу самостійно її заповнити і
роздрукувати.
Також оцінювалась можливість здійснення зворотного зв’язку з користувачами інформації:
- Наявність інтерактивної форми звернення (можливість
заповнити і направити заяву безпосередньо із сайту);
- Наявність рубрики «питання-відповідь»;
- Інформація про розробника офіційного сайту;
- Адреса електронної пошти для направлення технічних
зауважень;
- Можливість підписки на новини з офіційного сайту.
Усі згадані вище пункти не присутні на сайті НПУ, а відповідно, і на інших сайтах установ Національної поліції України.
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Втім, розробляючи новий сайт, керівництво НПУ не звернулося за консультаціями з до профільних громадських організацій. Це, зокрема, і послужило причиною виявленої моніторингом ситуації — а саме, замість підвищення загальної
оцінки сайту спостерігаємо її суттєве пониження. Низка
важливих вимог чинного законодавства так і не було імплементовано.
4. Доступ до публічної інформації в приміщенні розпорядників
Моніторингова кампанія показала, що організація та забезпечення доступу до публічної інформації в приміщеннях
установ Національної поліції напряму залежить від політики керівника цієї установи. Так, рівень забезпечення права
на доступ до публічної інформації в ГУНП Вінницької області сягає 96,9 відсотків, в той час як відповідний показник в
ГУНП Київської області — всього лиш 21,9 відсотків. Результати решти установ розтягнулись по всій шкалі від високого,
майже стовідсоткового рівня забезпечення, до низького, при
якому пересічному запитувачу отримати інформацію у цей
спосіб буде майже неможливо. Що ж стосується загального
рейтингу, де врахований рівень організація та забезпечення
доступу до публічної інформації в приміщеннях територіальних підрозділів управлінь в областях (відділи та відділення поліції), ситуація перманентно є гіршою. Щоправда,
спостерігається тенденція, що якщо на рівні управління
в області, організація забезпечення доступу до публічної
інформації в приміщенні розпорядника, отримала оцінку
нижче 50%, територіальні підрозділи організовують розглядуване питання на загальному середньому рівні.
Така ситуація обумовлена, в першу чергу, відсутнім або неналежним нормативним регулюванням цього питання на
рівні управлінь в областях, а також, низьким рівнем розуміння питання доступу до публічної інформації співробітниками, як наслідок відсутності відповідного кваліфікаційного
навчання для осіб, до посадових обов’язків яких належить
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робота із запитами та контроль за їх виконанням.
Вирішення цієї проблеми бачимо в підготовці та затвердженні на рівні Центрально апарату Національної поліції
типових положень, якими б передбачалось регулювання
усіх піднятих Методологією питань. Таким чином можна
буде гарантувати якісне дотримання та імплементацію вимог чинного законодавста в відомчі НПА. Також, необхідним
є профільне навчання для працівників поліції, які займмаються роботою зі зверненнями та запитами громадян.
Якщо говорити про типові порушення та проблеми, що мають місце при забезпеченні доступу до публічної інормації
в установах Національної поліції, варто наголосити на наступних:
1) Зазвичай людину, що прийшла до установи поліції щоб
подати запит, зустрічає черговий або помічник чергового. Ці представники поліції, як показує дослідження,
в більш ніж половині випадків не можуть одразу зорієнтувати, до кого потрібно звернутися людині з цим
питанням. Відтак, запитувачу доводиться пояснювати
мету свого візиту, зміст запиту, аргументувати, навіщо
йому така інформація, тощо. Проте, траплялись випадки, у яких монітора, після тривалого спілкування із посиланням на законодавство, відпоравляли до чергового
слідчого або ж приймали запит в черговій частині, реєструючи його в журналі ЄРДР, що суперечить нормам,
встановленим наказом НПУ №95. Разом з тим, якщо в
установі функціонує приймальня громадян або ж канцелярія знаходиться не за турникетом і є вільною в доступі — проблем, пов’язаних із відмовою в реєстрації, неналежної реєстрації чи ускладення процедури подання
запиту оформленням перепустки, не виникає.
2) Особа, що уповноважена приймати та реєструвати запити не реєструє запит відразу, натомість, лишає його
для візування спершу керівником установи. В такій ситуації, що порушує встановлені наказом НПУ №95 вимо-
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ги про порядок реєстрації, запитувач не може отримати
завірену копію свого запиту із вказаним на ній вхідним
номером. Разом з тим, фіксувались випадки, коли працівник поліції відмовляв у наданні копії. Фіксувались
також проблеми з наданням консультацій щодо складання запиту.
3) Питання наявності інформаційних стендів чи їх наповненості. Здебільшого, стенди присутні, проте на них
опубліковано лише невелику частинуінформації, передбачаної ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Самі стенди або інформація на них розташовані таким чином, що ознайомитись із їх змістом складно або
взагалі неможливо (високо, тьмяне освітлення, дрібний
шрифт на опублікованих копіях, неможливість гортати
багатосторінкові документи). Також фіксувалась наявність на стендах установ Нацполіції негативного контенту — наприклад, реклами.
4) Питання наявності спеціально облаштованих місць
для роботи запитувачів з документами. В багатьох випадках, такими місцями слугують кімнати для прийому
громадян, проте їх облаштування та забезпечення необхідними інструментами (оргтехніка, канцелярські засоби) не є на належному рівні. Разом з тим, доволі часто
для того щоб потрапити до цих приміщень, необхідно
отримати дозвіл чергового, а інколи — навіть оформити
перепустку.
5) Передбачена законодавством можливість ознайомлюватись і працювати з документами в приміщенні розпорядника. У зв’язку з тим, що в Національній поліції
відсутній нормативний документ, яким би регулювалась ця процедура, а також, порядок надання доступу
до документів, що містять інформацію із грифом ДСК,
посадові особи вимушені самостійно придумувати, як
виконувати цю норму. Як наслідок — неправомірні відмови у надінні інформації або ж надання конфіденційної інформації «для ознайомлення». Здебільшого при
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надходженні запиту, в якому запитувач як спосіб отримання інформації вказує «ознайомитись в приміщенні
розпорядника», виконавець запиту все-одно робить копії запитуваних документів, не зважаючи на їх об’єм, і
надає ці копії або листом у відповідь на запит, або ж безпосередньо запитувачу в приміщенні установи. Також,
неврегульованою є процедура інформування запитувача про те, що запитувану інформацію підготовано. Так,
менше ніж в третині випадків запитувач отримує листа
з інформацією про виконання запиту, а також, адресою
установи, де запитувач може отримати запитувану інформацію та графік роботи. Решта виконавців або телефонують запитувачу, або просто присилають запитувану інформацію, зачасту — не в повному обсязі.
6) Доступ до приміщень особами з інвалідністю та маломобільними групами населення. Навіть приміщення
установ управлінь в областях мають суттєві проблеми,
пов’язані із відсутністю або неналежним облаштуванням пандусів та кнопок виклику працівників поліції.
Ще гіршою виглядає ситуація в частині забезпечення
цього питання у відділах та відділеннях НПУ. Ця проблема пов’язана з неналежним матеріально-технічним
забезпеченням установ поліції, а також, відсутнім чи
неефективним контролем за дотриманням законодавчо
встановлених норм. Моніторинговою кампанією також
зафіксовано випадки, коли належним чином побудований чи споруджений пандус заблоковано сторонніми предметами чи обмежено замками. Виявлено також
проблеми з шириною дверних пройомів та заґратованих проходів.
Особи, що приймають запити, не знають як діяти в ситуації, коли запитувачу потрібна допомога із написанням
запиту. Моніторинговою кампанією неодноразово фіксувались відмови в оформленні запитів працівником
поліції.
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5. Висновки
Ситуація із забезпеченням доступу до публічної інформації
як важливої складової закладеного в Законі України «Про
Національну поліцію» принципу відкритості є доволі плачевною. Лише ГУНП в Тернопільській та Вінницькій областях наблизились, відповідно до класифікації приведеної
вище Методології, до середнього рівня. Разом з тим, ГУНП
в Луганській, Одеській, Київській та Дніпропетровській областях отримали оцінку «низький рівень». Решта ж установ
розтягнулось по шкалі від 40 до 60 %, що становить собою
«задовільний рівень», який, безумовно, не можна назвати
належним.
Вирішення цієї ситуації бачимо в таких заходах і лише у взаємодії з керівництвом Національної поліції України:
- внесення змін до профільних відомчих НПА; напрацювання змін має відбуватись в рамках робочих груп, до
складу яких мають увійти кервники та спеціалісти Департаменту документального забезпечення НПУ, Департаменту комунікації НПУ, Управління забезпечення прав
людини НПУ, спеціалістів Секретаріату Уповноваженого
ВРУ з прав людини та громадських експертів.
- розробка в рамках роботи означених вище робочих груп
типових положень з організації доступу до публічної інформації в територіальних підрозділах НПУ.
- аналіз та розробка плану імплементації вимог чинного
законодавства в частині організації та наповнення офіційних веб-сайтів Національної поліції України.
- посилення контролю за виконанням вимог чинного законодавства в частині відкритості, побудова зрозумілого і
ефективного механізму оскарження порушень права на
доступ до публічної інформації.
- організація та проведення кваліфікаційних навчань для
осіб, що займаються питаннями доступу до публічної ін-
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формації в установах НПУ, а також, загальних навчань
щодо принципу відкритості діяльності.
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СТИСЛИЙ ВИКЛАД
Право на доступ до інформації є правом інструментальним,
тобто таким, що необхідне для реалізації інших прав і свобод людини, — без доступу до певної інформації, яка знаходиться в органів влади чи інших суб’єктів, людина часто не
може реалізувати свої інші права (наприклад, участь у виборах та в управлінні державними справами, тощо). Право
на доступ до інформації вимагає від держави не утримання
від втручання, а активних дій — забезпечення нормативних,
організаційних та технічних умов реалізації права на інформацію, у тому числі належного розгляду запитів на інформацію та оприлюднення в ініціативному порядку суспільно
важливої інформації.
Протягом 2017 року експертами Асоціації УМДПЛ у взаємодії
з регіональними моніторами було проведено оцінку рівня
відкритості установ Національної поліції України. Вибірка
дослідження формувалась таким чином, щоб максимально
охопити установи НПУ різного рівня по всій Україні. Так,
оцінюванню підлягали Центральний апарат управління Національною поліцією України, 25 управлінь НПУ в областях
та в м. Києві, а також, по 5 територіальних (відокремлених)
підрозділів управлінь НПУ в кожній області та в м. Києві —
всього 125 відділів та відділень. Інструментом дослідження
виступила розроблена низкою профільних громадських
організацій у взаємодії з Секретаріатом Уповноваженого
Верховної ради України з прав людини “Методологія оцінки
рівня забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами владних повноважень”1 (далі — Методологія), адаптована до специфіки діяльності Національної поліції України.
1. Забезпечення доступу до публічної інформації на рівні НПА
Серед загальних проблем, виявлених аналізом наданих
НПА, варто наголосити на:
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1) відсутнє або неефективне регулювання перегляду грифу ДСК та проведення «трискладового тесту»;
2) процедура стягнення фактичних витрат за копіювання
та друк не відповідає чинному законодавству, розміри
фактичних витрат не прораховуються, а взяті з постанови Кабміну про граничні розміри; не визначено (крім
одного випадку) рахунків для відшкодування; відтак —
за наявного нормативного регулювання Національна
поліція має надавати будь-який об’єм інформації безкоштовно;
3) в більшості випадків не визначено посадову особу, відповідальу за доступ до публічної інформації, в таких
випадках розпорядник посилається на положення про
ДДЗ та ДК, в окремих випадках — на посадові інструкції
конкретних осіб; таким чином, низка питань залишається неконтрольованими;
4) в більшості випадків, не видається НПА на рівні начальника установи, якими б регулювались досліджувані питання; як наслідок — більшість питань, які досліджувались, не врегульовано. Іншими словами, в профільних
НПА МВС та НПУ не покладено прямого обов’язку щодо
регулювання низки питань на рівні розпорядчих рішень
рівня керівництва установ Національної поліції. Разом з
тим, логічною була б підготовка типових положень з переліком обов’язкових до врегулювання питань та формулюванням способів їх рішень.
2. Надання публічної інформації у відповідь на запити
Лише 8 установ Національно поліції України змогли подолати бар’єр відкритості (80% за шкалою Методології) у частині
забезпечення доступу до публічної інформації шляхом надання її у відповідь на запити, а це лише 5% віз загальної
вибірки.
Найзакритішою областю стала Дніпропетровська, оскільки
з 30 запитів, які було подано до 6 установ Національної полі-
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ції в області (включно з ГУНП), відповіді надійшли лише на
9 запитів. Друга і четверта хвилі запитів були повністю проігноровані всіма установами цієї області, а на першу хвилю
запитів відповідь надійшла лише від ГУНП.
Найвідкритішою областю стала Івано-Франківська, однак
вище “середнього рівня” (67,5%) відповідно до шкали оцінювання піднятися їй не вдалося.
Найпоширенішими неправомірними відмовами стали:
- неперенаправлення запиту за належністю — порушення
частини 3 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
- віднесення інформації до службової — порушено частину 2 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної
інформації”;
- посилання на загальнодоступні джерела — порушено
частину 2 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
- неналежне оформлення запиту (відсутність підпису на
запитах надісланих електронною поштою, відсутність
по батькові та номеру телефона запитувача) — порушено частину 5 статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
3. Наповнення офіційних сайтів публічною інформацією
Наприкінці 2017 року Національна поліція України запустила в роботу свій оновлений сайт, який став прототипом для
сайтів управлінь НПУ в областях. Важливо зазначити, що
оновлений сайт має в собі низку позитивних змін, направлених на навігаційну доступність та імплементацію додаткових сервісів. Разом з тим, доволі багато інформації, передбаченої структурою сайту, поки що відсутня. Разом з тим,
наявною структурою сайту залишається не передбаченою
і не імплементованою низка вимог чинного законодавства
в цій частині. У квітні 2018 року було проведено повторний

-195-

аналіз сайту Центрального апарату Національної поліції
України за відповідною частиною Методології. Варто зауважити, що оновлений сайт отримав нижчу кількість балів
(110 балів, що становить 27% від закладених Методологією
параметрів), ніж при аналізі у вересні 2017 року (154 бали,
38%).
Втім, розробляючи новий сайт, керівництво НПУ не звернулося за консультаціями з до профільних громадських організацій. Це, зокрема, і послужило причиною виявленої моніторингом ситуації — а саме, замість підвищення загальної
оцінки сайту спостерігаємо її суттєве пониження. Низка
важливих вимог чинного законодавства так і не було імплементовано.
4. Доступ до публічної інформації в приміщенні розпорядників
Моніторингова кампанія показала, що організація та забезпечення доступу до публічної інформації в приміщеннях
установ Національної поліції напряму залежить від політики керівника цієї установи. Так, рівень забезпечення права
на доступ до публічної інформації в ГУНП Вінницької області сягає 96,9 відсотків, в той час як відповідний показник в
ГУНП Київської області — всього лиш 21,9 відсотків. Результати решти установ розтягнулись по всій шкалі від високого,
майже стовідсоткового рівня забезпечення, до низького, при
якому пересічному запитувачу отримати інформацію у цей
спосіб буде майже неможливо. Що ж стосується загального
рейтингу, де врахований рівень організація та забезпечення
доступу до публічної інформації в приміщеннях територіальних підрозділів управлінь в областях (відділи та відділення поліції), ситуація перманентно є гіршою. Щоправда,
спостерігається тенденція, що якщо на рівні управління
в області, організація забезпечення доступу до публічної
інформації в приміщенні розпорядника, отримала оцінку
нижче 50%, територіальні підрозділи організовують розглядуване питання на загальному середньому рівні.
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Така ситуація обумовлена, в першу чергу, відсутнім або неналежним нормативним регулюванням цього питання на
рівні управлінь в областях, а також, низьким рівнем розуміння питання доступу до публічної інформації співробітниками, як наслідок відсутності відповідного кваліфікаційного
навчання для осіб, до посадових обов’язків яких належить
робота із запитами та контроль за їх виконанням.
Вирішення цієї проблеми бачимо в підготовці та затвердженні на рівні Центрально апарату Національної поліції
типових положень, якими б передбачалось регулювання
усіх піднятих Методологією питань. Таким чином можна
буде гарантувати якісне дотримання та імплементацію вимог чинного законодавста в відомчі НПА. Також, необхідним
є профільне навчання для працівників поліції, які займмаються роботою зі зверненнями та запитами громадян.
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1. 7 вересня 2017 року, площа Конституції біля Верховної Ради України, місто Київ. Акція протесту водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією. В першому ряду перед протестувальниками
- військовослужбовці Національної гвардії України. Незначна кількість поліцейських стоїть у
другому ряду. Основні сили поліції зосереджені набагато далі від демонстрантів. Передбачена
Законом ідентифікація на шоломах поліцейських або відсутня, або складається з незрозумілих
номерів, які не є індивідуальними номерами. Фото - Максим Каменєв (Hromadske).
2. 20 вересня 2017 року, вулиця Пушкінська біля прокуратури Одеської області, місто Одеса. Мітинг проти міського голови Геннадія Труханова. Близько 50 поліцейських без передбачених Законом нагрудних знаків (жетонів) та з закритими масками обличчями. Фото - Думская.

2

3
3. 17 жовтня 2017 року, площа Конституції біля Верховної Ради України, місто Київ. Акція широкої коаліції політичних партій і рухів та громадських об'єднань за відкриті списки, антикорупційний суд та скасування депутатської недоторканості. На першому плані - підрозділ тактично-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. У поліцейських відсутні нагрудні знаки
(жетони), частина особового складу приховує обличчя. На другому плані - військовослужбовці
Національної гвардії України. Фото - EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO.
4. 18 жовтня 2018 року, перехрестя на розі вулиць Грушевського та Садової біля Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України, місто Київ. Акція політичного Руху нових сил та інших
політичних рухів і партій. Сутичка між військовослужбовцями Національної гвардії України та
протестувальниками. Фото - ЛІГА.net.
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6
5. Інфографіка щодо законопроектів, які удосконалюють систему персональної ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.
6. 18 жовтня 2018 року, вулиця Грушевського біля площі Конституції та Верховної Ради України,
місто Київ. Акція політичного Руху нових сил та інших політичних рухів і партій. Протестувальники з щитами, відібраними у військовослужбовців Національної гвардії України (в подальшому щити були повернуті). В правій стороні поліцейські з антиконфліктної групи ведуть перемовини з мітингарями. Фото - ЛІГА.net.
7. 27 квітня 2018 року, випуск спецпризначенців КОРД. На фото працівники підрозділу ТОР патрульної поліції. На шоломі в поліцейського - номер його жетона. Це доводить, що на практиці
можливе нанесення номерів жетонів на шоломи. Фото - Андрій Новицький, МВС України.

7

8. Нагрудний знак (жетон) на однострої військовослужбовця Національної гвардії України.
Фото - Михайло Каменєв.
9. 26 березня 2018 року, день Національної гвардії України. Один з різновидів однострою військовослужбовців Національної гвардії України,
візуально схожий на однострій патрульної поліції.
Фото - Андрій Новицький, МВС України.
10. 20 жовтня 2017 року. Тренування
Корпусу оперативно-раптової дії.
Фото - Національна поліція України.
11. 14 липня 2017 року. Спецтехніка
Корпусу оперативно-раптової дії під
час обшуків у редакції "Вести".
Фото - УНІАН.
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14
12. 14 липня 2017 року. Спецтехніка Корпусу оперативно-раптової дії під час обшуків у редакції
"Вести". Фото - УНІАН.
13. 20 жовтня 2017 року. Підрозділ Тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної
поліції під час навчань з Корпусом оперативно-раптової дії. Примітне посиленне екіпірування
"тактиків", а також відсутність будь-якої ідентифікації. Фото - Національна поліція України.
14. 20 жовтня 2017 року. КОРД та ТОР під час навчань. Фото - Національна поліція України.
15. 24 серпня 2017 року. Приготування "Національних дружин" спільно з Національною поліцією України та Національною гвардією України патрулювати Луцьк. Характерно, що на чорному
однострої "Національних дружин" відустня ідентифікація, що робить їх практично невпізнаваними. Фото - "Волинь24".
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16
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16-18. Приклади наповнення інформаційних стендів
в установах Національної поліції України. Попри
те, що не виконано вимог ст. 15 ЗУ "Про доступ до
публічної інформації", стенди стоять порожні або
ж наповнені сторонньою інформацією — дипломи,
відзнаки, фіксувались також випадки присутності
негативного контенту (реклама).
Фото — Іван Юрчик
19-21. Приклади надання відповідей на електронні скриньки. Часто працівники поліції надсилають відповіді з власних приватних скриньок, що ставить під сумнів достовірність наданої інформації, а разом з неналежним
оформленням листа інколи не дає змоги встановити, якою установою надано
конкретну відповідь. Разом з тим, офіційні скриньки також іноді мають "неофіційні" назви (як-то "Свєта", "Робокоп", "Канал для настроения" тощо), або ж
взагалі містять негатвний контент (рекламу).
Фото — принт-скріни відповідей, Іван Юрчик
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20

21

22

23

24
25

22-26. Приклади обладнання входів установ Національної
поліції для потреб маломобільних груп населення — таку
ситуацію можна спостерігати як в установах з низьким
рівнем матеріально-технічного забезпечення, так і в установах обласного значення. До прикладу, на фото №25
зображено вхід до ГУНП в Київській області. Часто фіксувались випадки, коли навіть встановленими пандусами
користуватись було неможливо: неналежно встановлені,
розібрані, під замком або банально заблоковані лавкою чи
вазоном з фікусом. Кнопки для виклику працівника поліції також здебільшого відсутні, сама ж функція таких кнопок залишається під сумнівом. До перелічених проблем
варто додати вузькі дверні пройоми. Фото - Іван Юрчик
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