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Бодрова И. И., Лялюк А. Ю. Институт Муниципальной полиции в условиях децентрализации государственной власти в Украине: вопросы определения правового статуса и организации
деятельности
В научном докладе анализируются проблемные вопросы правовой регламентации муниципальной полиции в Украине в условиях
децентрализации государственной власти. Внимание уделяется анализу понятия «муниципальная полиция», организационно-правовым
формам ее деятельности, проблемам организационного, материально-финансового и кадрового обеспечения ее работы. Определяется
место муниципальной полиции в системе правоохранительных органов и ее роль в сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны
прав, свобод и законных интересов граждан, изучается исторический
отечественный опыт становления данного института. Приводится
сравнительный анализ элементов организации и деятельности муниципальной полиции в зарубежных странах. В результате исследования даны предложения по правовому регулированию статуса муниципальной полиции в Украине.
Bodrova I. I., Lialiuk O. Yu. Institute of the Municipal Police in
a decentralization of state power in Ukraine: the legal status and
organization of activity
The scientiﬁc report analyzes the problematic issues of legal regulation
of municipal police in Ukraine under decentralization of state power in
Ukraine. Attention is paid to the analysis of the concept of “municipal
police” organizational and legal forms of activity, problems of material,
ﬁnancial and staff support of its work. The place of the municipal police
in the law enforcement system and its role in the ﬁeld of law and order,
protection of rights, freedoms and legal interests are concerned, the national
historical experience of the municipal police. Development is studied the
comparative analysis of the organization and activities of the municipal
police in foreign countries.

Розділ 1. Місце та роль органів місцевого самоврядування
та муніципальної поліції у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
Забезпечення законності, правопорядку, охорона прав, свобод
і законних інтересів громадян виступають одним з найважливіших
напрямків роботи органів місцевого самоврядування. Саме в системі
місцевого самоврядування закладені умови для оперативного вирішення питань, пов’язаних з охороною громадського порядку, реалізацією прав і свобод громадян з одночасним врахуванням при цьому
місцевих особливостей. Як елемент демократичної системи організації влади на місцевому рівні, місцеве самоврядування забезпечує реалізацію життєво важливих прав та інтересів громадян, їх соціальний
захист, надає мешканцям необхідні послуги, у тому числі з охорони
правопорядку.
Законність є складним суспільно-правовим явищем. Її можна
розглядати як необхідність (обов’язок) виконувати норми права, що
свідчить про зв’язок цієї категорії з правом як системою норм і принципів. Крім того, вона вказує на додержання і виконання норм права органами публічної влади, їх посадовими особами, громадянами,
громадськими формуваннями, тобто на здійснення ними правомірних дій. Законність завжди означає відповідність поведінки (діяльності) суб’єктів суспільних відносин нормі права (закону). Принцип
законності є обов’язковим для органів і посадових осіб місцевого
самоврядування, що зобов’язує їх діяти лише на підставі, в межах
повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України)1. Законність як режим
муніципального управління суспільними процесами визначає зміст і
спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування.
Широкого використання у правових актах зазнає і категорія «правопорядок». Вона характеризує стан упорядкованості, урегульованості, організованості суспільних відносин, який утворюється, існує
й функціонує внаслідок фактичної реалізації правових норм відповідно до принципу законності. За таких умов основою правопорядку є
право, а умовою його формування та існування – режим законності.
1

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
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В свою чергу органи місцевого самоврядування виступають інституційним елементом системи забезпечення правопорядку, оскільки
конституюються правом, функціонують у його межах, а також мають
статус владного суб’єкта, уповноваженого в межах, визначених законом, захищати правопорядок.
Співвідношення понять «право», «законність», «правопорядок»
характеризується наявністю між ними складних, багатоманітних
зв’язків. Ці поняття належать до різних рівнів правової матерії: право
– це початок її існування; законність – це рух; правопорядок – кінцевий результат.
Забезпечення законності та правопорядку органами місцевого самоврядування здійснюється в процесі реалізації їх функцій та
компетенції, які закріплені чинним законодавством України. Засоби
забезпечення режиму законності органами місцевого самоврядування полягають у застосуванні останніми сукупності інструментів (як
правових, так і не правових (організаційних)), за допомогою яких
політичні, ідеологічні, психологічні та юридичні чинники режиму
законності матеріалізуються у суспільному житті. Поряд із соціально-політичними засобами владного впливу важливе значення мають
організаційна, культурно-виховна діяльність органів та посадових
осіб місцевого самоврядування, стан розвитку правосвідомості в суспільстві тощо.
Однак, слід зазначити, що на сьогодні не запроваджено належних
правових, організаційних, матеріальних, фінансових, кадрових та інформаційних засобів реалізації цієї важливої функції органів місцевого самоврядування. По суті відповідну діяльність на території населених пунктів здійснюють державні органи, їх структурні підрозділи
та територіальні представництва, що свідчить про значний рівень
централізації влади в цій сфері. Органи місцевого самоврядування
фактично не здатні повною мірою реалізовувати визначені Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у
цій сфері, оскільки не володіють необхідними для цього ресурсами
та засобами.
З початком демократизації суспільства, деполітизації системи
Міністерства внутрішніх справ України, наданням більшого обсягу
правоможливостей місцевим органам влади в окремих населених
пунктах України з’являлись підрозділи міліції, які утримувались за
8

рахунок коштів місцевих бюджетів, а також створювались громадські формування у сфері охорони громадського порядку. Це свідчить
про спроби територіальних громад відстояти своє право на самоврядування, забезпечити можливість постійно та оперативно впливати
на стратегію діяльності у правоохоронній сфері на місцевому рівні,
виходячи з потреб місцевого населення.
Аналіз компетенції органів та посадових осіб місцевого самоврядування дає змогу виділити їх повноваження у сфері забезпечення
законності та правопорядку.
Механізми забезпечення законності та правопорядку є різними і
проявляються в різних формах, залежно від правового статусу самого
органу місцевого самоврядування. Зокрема, сільські, селищні, міські
ради згідно п. 40 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» мають право заслуховувати інформацію прокурорів
та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби
із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території1. Аналогічні повноваження закріплені
у п. 36 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» за районними і обласними радами. Таким чином, безпосередньо не здійснюючи правоохоронні повноваження, представницькі
органи місцевого самоврядування (місцеві ради) в межах правоохоронної функції місцевого самоврядування наділені окремими повноваженнями контрольного характеру за діяльністю правоохоронних
органів на місцевому рівні. При цьому, якщо моніторингова складова контрольної діяльності знайшла своє і нормативне закріплення, і
практичну реалізацію, то коригуюча складова не має ефективних організаційно-правових засобів реалізації. У зв’язку з цим ця діяльність
має здебільшого координаційний характер.
Більш конкретними є повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, закріплені у
ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При
цьому ці органи забезпечують реалізацію як власних, самоврядних,
повноважень, так і повноважень, іманентних державі в особі її органів. Тому значна частина повноважень, що здійснюють виконавчі
1

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р.
№ 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
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органи місцевих рад, є делегованими їм відповідно до закону, реалізація яких має забезпечуватися фінансуванням з боку держави і перебувати під контролем уповноважених органів державної влади.
До власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань
про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності,
створення для них необхідних житлово-побутових умов. Крім того,
систему повноважень у визначеній сфері складають повноваження
щодо: (а) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції,
служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України; (б) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб,
якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих
органів, прийняті в межах їх повноважень; (в) звернення до суду про
визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які
обмежують права територіальної громади, а також повноваження
органів та посадових осіб місцевого самоврядування; (г) підготовка
і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно
до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань
про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання,
зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності,
створення для них необхідних житлово-побутових умов; (ґ) створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних
служб; (д) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру; (е) розроблення
та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення
діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; (є) організація
в установленому порядку навчання особового складу комунальних
аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій; (ж) централізоване тимчасове зберігання архівних
документів, нагромаджених у процесі документування службових,
трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на
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відповідній території, та інших архівних документів, що не належать
до Національного архівного фонду.
Крім того, виконавчі органи місцевих рад здійснюють ряд делегованих повноважень у цій сфері. До таких повноважень належать:
(а) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах,
в установах та організаціях незалежно від форм власності; (б) вжиття
у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
(в) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів,
мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та
інших масових заходів; (г) здійснення контролю за забезпеченням
при їх проведенні громадського порядку; (ґ) погодження проекту
плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних
Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; (д) взаємодія
з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону; (е) розгляд
справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх
відання; (є) утворення адміністративних комісій та комісій з питань
боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності; (ж) вчинення
нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських
(крім міст обласного значення) рад); (з) реєстрація у встановленому
порядку місцевих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства; (і) утворення служб у справах дітей та спостережної,
спрямування їх діяльності; (ї) сприяння органам внутрішніх справ у
забезпеченні додержання правил паспортної системи; (й) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ
України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ; (к) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значен11

ня, і управління архівною справою та діловодством на відповідній
території; (л) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру
виборців відповідно до закону.
Аналіз відповідних повноважень показує, що основна увага у
сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод
і законних інтересів громадян зосереджується органами місцевого
самоврядування на формуванні власних організаційних структур,
спеціально наділених відповідними повноваженнями в правоохоронній
сфері (муніципальної поліції). У той же час слід вказати основну
проблему правового регулювання питань формування муніципальної
поліції, що міститься в Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні». Це – прогалина правового регулювання повноважень
місцевої ради, які б кореспондували повноваженням її виконавчого
органу. Закріплюючи за виконавчими органами повноваження з
підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення
відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів
місцевого самоврядування, законодавець не встановлює відповідних
повноважень самої місцевої ради приймати рішення щодо створення
такої міліції. Крім того, підп. 1 п. а ч. 1 ст. 38 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» містить чітку вказівку на те, що
місцева міліція має створюватися відповідно до спеціального закону.
Тому серед проблем формування та діяльності муніципальної поліції
першочергового значення набуває забезпечення необхідної правової
основи шляхом внесення змін та доповнень до чинного Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та прийняття окремого законодавчого акта, який би спеціально регламентував статус
муніципальної поліції.
Особливо важливого значення на місцевому рівні набуває забезпечення громадського порядку. Муніципальний громадський порядок охоплює локальні суспільні відносини, що складаються в трьох
основних сферах життєдіяльності людини – праці, побуту і відпочинку – та мають своєю метою забезпечення громадського спокою,
безпеки особистості, поваги її честі, людської гідності, додержання
суспільної моралі, захист майнових прав, забезпечення нормальних
умов діяльності підприємств, організацій, установ. Ці відносини врегульовуються як законами, так і підзаконними актами, актами органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Якщо організація
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та виконання актів законодавства покладається на всі публічно-владні структури, то правозастосування, організація та забезпечення виконання локальних нормативно-правових актів на сьогоднішній день
мають істотні організаційно-правові проблеми.
Активізація ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні
громадського порядку пов’язана і з тим, що на території сіл, селищ,
міст досить часто проходять різноманітні заходи із залученням значної кількості мешканців. Це не лише громадсько-політичні акції (пікети, демонстрації, мітинги, походи тощо), а й різні заходи, пов’язані
із святкуванням державних, місцевих свят, спортивні, культурні та
інші масові заходи. У той же час, у правовому забезпеченні проведення вказаних заходів на сьогоднішній день є певні проблеми – не
прийнято закон, який би врегулював порядок організації і проведення масових акцій, демонстрацій, мирних зборів тощо, чітко визначав
повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації таких заходів, забезпечення громадського порядку. До недавнього часу в цій сфері діяли акти, прийняті ще за
радянських часів, зокрема, Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів
і демонстрацій в СРСР» від 28.07.1988 р. № 9306-XI1. Відповідно до
положень цього Указу вирішення питання про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, інших масових заходів, а також
здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку покладалося на виконавчі органи сільських, селищних,
міських рад. Проте, як зазначив Вищий адміністративний суд України у Довідці щодо вивчення та узагальнення практики застосування
адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010 – 2011 років справ стосовно реалізації права
на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) оскільки норми цього Указу встановлюють дозвільний (реєстраційний)
порядок проведення мирних зібрань та надають право органам влади
та місцевого самоврядування заборонити їх проведення, у той час
як норми Конституції України передбачають повідомний порядок
1

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР: Указ Президії ВР СРСР від 28.07.1988 № 9306-XI
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
v9306400-88.
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проведення зібрань (шляхом сповіщення органів влади) та надають
повноваження заборонити проведення мирного зібрання тільки суду,
зазначений акт не підлягає застосуванню судами під час вирішення
справ розглядуваної категорії1. Конституційний Суд України, який
розглядав справу щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання
зазначив, що визначення конкретних строків завчасного сповіщення
з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання2.
Таким чином питання встановлення механізму проведення мирних
зібрань були віднесені на рівень законодавчого регулювання.
Окремі законодавчі акти у найбільш загальному вигляді визначають функціональну роль органів місцевого самоврядування в організації та забезпеченні проведення масових заходів. Так, згідно із
ст. 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії на
вулицях, майданах та в інших громадських місцях проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради3. Відповідно до
ч. 2 ст. 12 Закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та
проведенням футбольних матчів» органи місцевого самоврядування
реалізують передбачені законом повноваження щодо забезпечення
1

Щодо вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010 - 2011
років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо): Довідка Вищого адміністративного суду України від
01.04.2012р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/n0002760-12/paran2#n2.
2
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про
мирні зібрання) від 19.04.2001р. - № 4-рп/2001 // Офіц. вісник України – 2003.
– № 28. – Cт. 1379.
3
Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р.
№ 987-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
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законності та правопорядку, у тому числі здійснюють у встановленому законом порядку контроль за забезпеченням громадського
порядку при проведенні футбольних матчів, а також вживають необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
відповідно до закону1. Такі законодавчі положення не тільки носять
нечіткий характер, але й допускають встановлення «сумісної» компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, що несе загрозу компетенційних конфліктів між
органами влади, не сприяє формуванню сфери управлінської відповідальності кожного органу.
Тому, безумовно, в першу чергу законодавець має звернути увагу на необхідність законодавчого забезпечення необхідних засад та
умов організації та проведення масових заходів, визначення повноважень органів публічної влади, у тому числі й органів місцевого самоврядування, у цій сфері, забезпечення громадського порядку. При
цьому роль органів місцевого самоврядування має бути істотно посилена. Одним з найбільш ефективних способів вирішити ці проблеми
на місцевому рівні є формування муніципальної поліції, забезпечення її дієвими засобами впливу на сферу законності і правопорядку на
місцевому рівні, у тому числі, віднесення до сфери її повноважень
здійснення контролю за порядком під час масових заходів.
З метою децентралізації окремих функцій Міністерства внутрішніх справ органи державної влади в різний час приділяли питанню
формування муніципальної поліції значну увагу. Підтвердженням
цьому є Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про місцеву міліцію» від 10.08.2004 р. № 1013, яке приймалося на виконання Законів України «Про міліцію», «Про місцеве
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»2.
Відповідні акти приймалися і Главою держави, зокрема, Указ Президента України «Про створення місцевої міліції» від 22.01.2001 р.
1

Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від
08.07.2011 р. № 3673-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 9. – Ст. 64.
2
Про затвердження Положення про місцеву міліцію: Постанова Кабінету
Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1013 // Офіційний вісник України. – 2004.
– № 32. – Ст. 2140.
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№ 29/20011. І навіть Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
місцевої міліції» від 04.03.2004 р. № 1577-IV, яким на законодавчому рівні практично визнала існування місцевої міліції. При цьому
на сферу функціонування місцевої міліції було поширено дію Закону України «Про міліцію». На сьогодні вказані документи втратили чинність, що було пов’язано з централізацією державою питань
охорони громадського порядку, посилення міністерських функцій за
рахунок позбавлення органів місцевого самоврядування компетенції
в даній сфері.
Важливими здобутками правового регулювання статусу місцевої
міліції на той час стало визначення функціонального призначення
місцевої міліції у сфері забезпечення законності та охорони громадського порядку, її компетенції, а також механізму формування, підпорядкування та відповідальності. Свої завдання місцева міліція мала
виконувати у взаємодії з державними органами, органами місцевого
самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. Це обумовило наділення її правами та обов’язками,
притаманними міліції, як озброєному органу, який захищає життя,
здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Таким чином було забезпечено практичну дієвість такого формування,
як місцева міліція, можливість застосування примусу тощо. У той
же час основним недоліком, який не вирішувався у правовий спосіб,
була відсутність правового регулювання порядку добору працівників місцевої міліції, вимоги до їх психофізіологічного стану, порядку
проходження служби. Крім того, окремого правового регулювання
потребували питання відповідальності цих підрозділів як муніципальних утворень.
Основними передумовами для формування муніципальної поліції
в системі місцевого самоврядування необхідно вважати: започаткований процес децентралізації органів державної влади та передачу
повноважень від центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, належну якість обслуговування населення, а
також його співпрацю з правоохоронними структурами, перенесення
1

Про створення місцевої міліції: Указ Президента України від 22.01.2001 р.
№ 29/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – Ст. 112.
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фінансового тягаря по утриманню місцевої міліції з державного бюджету на місцеві бюджети.
Поруч з цим слід визначитись, чи залишати на місцевому рівні
відповідні територіальні представництва центральних органів виконавчої влади правоохоронного спрямування та їх правоохоронні
структури, які практично функціонуватимуть паралельно з муніципальною поліцією і можуть дублювати функції останньої. З цією
метою слід виокремити та закріпити відмінності між муніципальною поліцією, яка належить до системи місцевого самоврядування,
та територіальними підрозділами МВС як органу виконавчої влади.
При цьому слід враховувати, що працівники останнього знаходяться
у штаті Міністерства внутрішніх справ і не перебувають у прямому
підпорядкуванні місцевих рад. Фінансування такої міліції забезпечується централізовано з коштів державного бюджету. При цьому
органи та посадові особи місцевого самоврядування позбавлені можливостей владного впливу на вирішення кадрових питань, на відміну
від місцевої міліції. Запровадження муніципальної поліції як самостійного інституту в системі місцевого самоврядування з широкими
повноваженнями має започаткувати процес виведення відповідних
підрозділів з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ та
передачу територіальним громадам і їх самоврядним органам певних функцій цих підрозділів, перерозподіл функцій і повноважень
органів з охорони громадського порядку і забезпечення громадської
безпеки, захисту прав і свобод людини, боротьби та попередження
злочинності. Таким чином, необхідно забезпечити умови для паралельного функціонування на місцевому рівні муніципальної поліції
та державної поліції шляхом розмежування їх повноважень, контролю та взаємодії. При цьому на муніципальну поліцію слід покладати
забезпечення громадського порядку, ведення боротьби з адміністративними правопорушеннями та кримінальними проступками. Тобто,
для муніципальної поліції характерними мають стати такі функції як
адміністративна, профілактична, виконавча, соціального обслуговування населення.
Традиційно муніципальна поліція розглядається як децентралізовані правоохоронні структури місцевого самоврядування, які створюються на основі закону для забезпечення громадського порядку,
дотримання санітарних норм та правил, здійснення інших повнова17

жень на території юрисдикції територіальних громад. Разом з цим
наукові погляди на сутність інституту муніципальної поліції є доволі
різноманітними. Науковці при дослідженні цього інституту роблять
наголос на різних інституційних та функціональних його аспектах.
Так, Г.В. Барабашевим муніципальна поліція визначена як розгалужений апарат примусу у складі муніципальної системи буржуазної
держави1. Ю.І. Осипов визначальним вважає кількість населення,
що має обслуговуватися муніципальною поліцією (5-25 тис. мешканців)2. А.В. Губанов під терміном «муніципальна поліція» розуміє
поліцейські формування, утворені органами місцевого самоврядування будь-яких територіальних одиниць, включаючи й мегаполіси3.
О.С. Проневич вважає, що муніципальна (комунальна) поліція
(міліція) є одним з автономних елементів організаційної структури
національних поліцейських відомств, якому притаманні такі характерні ознаки: створюється за ініціативою територіальної громади;
підпорядковується органам місцевого самоврядування; діє на підставі закону у межах чітко визначеної юрисдикції; виконує завдання з охорони громадського порядку та надання соціальних послуг
населенню територіальної громади; функціонує відповідно до чинних загальнонаціональних стандартів правоохоронної діяльності;
фінансується з місцевого бюджету; підконтрольний профільному
міністерству, населенню та інститутам громадянського суспільства;
взаємодіє з національною (державною) поліцією, іншими органами державної влади4. Т.І. Гудзь визначає, що муніципальна поліція
– спеціальний правоохоронний орган, який створюється органами
1

Барабашев Г.В. Местное самоуправление / Г.В. Барабашев. – М. : Изд-во
Моск. ун-та, 1996. – С. 249-251.
2
Осипов Ю.И. Зарубежный опыт муниципализации полиции / Ю.И. Осипов // Муниципальная милиция: проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. – М., 1991. – С. 22.
3
Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые
основы, стратегия и тактика деятельности / А.В. Губанов. – М. : МАЭП, 1999.
– С. 71.
4
Проневич О.С. Діяльність муніципальної (місцевої) поліції/міліції в
зарубіжних державах: деякі теоретичні та організаційно-правові аспекти /
О.С. Проневич [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pravoznavec.com.
ua/period/article/3999/%CF.
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місцевого самоврядування для забезпечення охорони прав і свобод
громадян та громадського порядку на території села, селища, міста
та фінансується з місцевого бюджету1.
Не менш дискусійним є і питання співвідношення понять «муніципальна міліція (поліція)» та «місцева міліція». З одного боку, існує
переконання щодо синонімічності цих понять, якими позначаються
підрозділи міліції громадської безпеки. Ю.П. Соловей вказує, що
муніципальну поліцію (міліцію) доцільно кваліфікувати як різновид
місцевої поліції (міліції), що унеможливлює їх діяльність замість
відповідних загальнодержавних органів, а передбачає співіснування та взаємодію з ними за умови чіткого розмежування компетенції2. З іншого боку, у сучасній науковій літературі відмічається, що
поняття «місцева міліція» є набагато ширшим за поняття «муніципальна міліція», охоплюючи наряду з останнім також і й інші органи,
структурні підрозділи, які функціонують на місцевому рівні. На рівні
окремого населеного пункту вони локально реалізують специфічну
соціальну місію з виконання сформульованого у рішеннях органів
місцевого самоврядування «соціального замовлення» на охорону
громадського порядку3.
На наш погляд, формування муніципальної поліції відображає
потребу суспільства у переорієнтації соціальної ролі міліції з карального силового органу на орган забезпечення правопорядку, охорони муніципального громадського порядку, вирішення інших правоохоронних завдань територіальних громад, що відповідає вимогам
правової, демократичної, соціальної держави та децентралізованого
механізму державного управління. Підрозділи такої поліції мають
виступати інституційним елементом муніципальної системи, наді1

Гудзь Т.І. Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування / Т.І. Гудзь // Дис. к.ю.н. 12.00.02. – Х. : ХНУВС,
2012. – С. 188.
2
Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации / Ю.П. Соловей. – Омск : Омская высш. шк. милиции, 1993.
– С. 168.
3
Проневич О.С. Діяльність муніципальної (місцевої) поліції/міліції в
зарубіжних державах: деякі теоретичні та організаційно-правові аспекти /
О.С. Проневич [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pravoznavec.com.
ua/period/article/3999/%CF.

19

леним правом застосування заходів примусу в межах, встановлених
законодавством.

Розділ 2. Зарубіжний досвід правового регулювання та організації діяльності муніципальної поліції
Аналізуючи процес еволюції муніципальних поліцейських організацій в зарубіжних країнах, слід зауважити, що загалом він
відбувався в умовах боротьби тенденцій централізації та децентралізації у сфері державного управління. Децентралізація функцій
з охорони громадського порядку тією чи іншою мірою притаманна
майже усім демократичним державам. Боротьба з правопорушеннями, а відповідно й управління поліцейськими силами справедливо
розглядаються як обов’язок не лише державної, а й місцевої влади. Крім того, такий підхід обумовлений і економічним чинником
– розподіл витрат на поліцію між урядом і місцевою владою, безумовно, сприяє економії і раціоналізації використання бюджетних
коштів різних рівнів1.
Як відмічає І.М. Копотун, перед більшістю країн західної демократії постала проблема вибору найбільш придатної моделі організації
охорони громадського порядку на рубежі XIX – XX ст., коли створювалися сучасні служби поліції. У цей період ідеї самоврядування як
чинника, що забезпечує розвиток демократії і громадського суспільства, розглядалися серед найбільш прогресивних політико-правових
теорій. Самоврядування стало відігравати провідну роль у здійсненні охорони порядку та громадської безпеки при одночасному обмеженні участі у цьому держави. Впроваджувана система ґрунтувалася
на принципах децентралізації, що характеризується, з одного боку,
домінуванням ліберальних поглядів на функціонування суспільства
та громадського життя, а з іншого – і є відображенням специфічних
особливостей розвитку тієї чи іншої країни2.
Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про існування різних підходів: в одних країнах громадський порядок забезпечується державною поліцією, в інших – муніципальною поліцією, у третіх –
1

Когут Я.М. Організація системи охорони громадського порядку поліцією
європейських країн / Я.М. Когут // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 1. – С. 313.
2
Копотун І.М. Зарубіжний досвід охорони громадського порядку муніципальною (місцевою) поліцією й можливості його використання в Україні /
І.М. Копотун // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – Вип. 1(68). – С. 270.
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і державною, і муніципальною. При цьому в європейських (континентальних) країнах (зокрема, Франції, Чехії, Польщі) останнім часом
намітилася тенденція до підвищення ролі місцевого самоврядування
у здійсненні правоохоронної функції. Це дістало виявлення у створенні в системі місцевого самоврядування спеціальних правоохоронних організацій (муніципальної поліції) зі спеціальними статутними
завданнями й особливим статусом, покликаних забезпечувати охорону громадського порядку в межах території населеного пункту.
Як правило, муніципальна поліція функціонує паралельно з державною поліцією і тісно з нею взаємодіє. З цього приводу справедливо
зазначає О.С. Проневич, що впродовж останніх майже двох століть
сформувалися європейська та американська макромоделі організації муніципальної (місцевої) поліції (міліції). Європейській моделі
притаманна вичерпна законодавча регламентація правового статусу
поліції органів місцевого самоврядування в умовах існування достатньо централізованої моделі управління національною (державною)
поліцією (міліцією), а також зосередження муніципальної поліції
(міліції) виключно на охороні громадського порядку та наданні соціальних послуг населенню. Американській же моделі властиві такі
специфічні риси: відсутність центрального (загальнодержавного) органу виконавчої влади з функцією координації діяльності поліцейських органів-агентств усіх рівнів, які самостійно пристосовуються до
спеціальних умов і місцевих потреб; надання муніципальній поліції
широких вповноважень з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю; схожість муніципальної поліції з районним (міським) органом внутрішніх справ за структурою і обсягом виконуваних завдань; наявність передбаченого конституціями окремих штатів
унікального інституту шерифа, тобто виборної (іноді призначуваної
губернатором) посадової особи, відповідальної за охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в провінції (сільській територіальній громаді)1.
Вивчення досвіду функціонування децентралізованої системи органів, які охороняють громадський порядок, свідчить про те,
1

Проневич О.С. Діяльність муніципальної (місцевої) поліції/міліції в
зарубіжних державах: деякі теоретичні та організаційно-правові аспекти /
О.С. Проневич [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/249tioriua-gov/14818-2011-01-19-03-24-04.html.
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що ефективність роботи муніципальної поліції прямо залежить від
ролі місцевого самоврядування в публічно-владному механізмі держави та ступеню його автономії і ресурсного забезпечення. Тому
вирішення питання децентралізації правоохоронної функції, як правило, пов’язане з проведенням муніципальної реформи, посиленням ролі місцевого самоврядування у бюджетно-фінансовій сфері.
В межах таких реформ відбувається передача (делегування) органам
місцевого самоврядування частини повноважень щодо охорони громадського порядку на території їх юрисдикції. Такий захід реформ
обґрунтовується, з одного боку, необхідністю зміцнення механізму
народовладдя, забезпечення надання якісних правоохоронних послуг населенню, а з іншого – вивільненням загальнодержавного органу від виконання окремих повноважень у сфері громадського порядку, надавши, таким чином, можливість зосередити його сили на
усунення загроз, які характеризуються більшим ступенем суспільної
небезпеки.
Поліцейська діяльність у сучасній демократичній державі визначається двома основними її системами: континентально-європейською і англосаксонською (британською).
Континентально-європейська система характеризується жорстким централізованим управлінням поліцейськими структурами з
боку держави, наявністю владної вертикалі управління і широким
обсягом повноважень поліції. До цієї групи належать такі держави,
як Франція, Німеччина, Австрія, Італія.
Дана система дозволяє забезпечувати стабільне існування політичного режиму та державного механізму навіть за умов нестабільної політичної та економічної ситуації, частих політичних та соціальних криз в державі. З організаційної точки зору їй властиві наступні
риси:
- організація поліції уявляє собою декілька відносно самостійних
деполітизованих спеціалізованих правоохоронних структур, що мають особливий статус, взаємоперехрещувані повноваження у сфері
забезпечення громадської безпеки;
- загальнодержавний спеціалізований орган управління наділяється широкими повноваженнями щодо як організації та забезпечення виконання поліцією правоохоронних функцій, так і адміністративного, матеріально-технічного супроводження її діяльності;
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- наявність розвинутого механізму постійного громадського контролю;
- муніципальна поліція розглядається як резерв національної
поліції.
Англосаксонська система відрізняється децентралізацією управління, владною «горизонталлю», підвищенням ролі муніципальних
органів в управлінні поліцейськими структурами та меншими за обсягом поліцейськими функціями. До цієї системи віднесені США,
Великобританія, а також ті країни світу, що запозичили їх модель
державно-правової організації.
Дана система дозволяє, порівняно з континентально-європейською системою, докорінно іншим чином визначити функціональну
роль поліції як органу широкого соціального обслуговування населення, який несе основне навантаження у сфері загального попередження правопорушень, а також надає можливість муніципальним
органам активно впливати на стратегію діяльності муніципальної
поліції, виходячи з потреб населення.
При цьому досить гостро постає проблема забезпечення оптимального співвідношення інтересів населення муніципалітетів з єдиною загальнодержавною політикою у правоохоронній сфері. У зв’язку з цим,
будучи створеною муніципальними органами і підконтрольною ним,
муніципальна поліція останнім часом піддається все більшому впливу у правовій, організаційній, матеріально-фінансовій сферах з боку
відповідних загальнодержавних органів. Наприклад, у Великобританії
серед способів такого впливу можна виокремити:
- видання центральним урядом загальнообов’язкових для всіх
структур муніципальної поліції адміністративних нормативних актів
(«поліцейських правил»), які стосуються організації поліцейських
підрозділів, порядку призначення службовців, виплат матеріального
утримання, службової дисципліни, просування по службі, пенсійного забезпечення;
- відхилення Міністром внутрішніх справ кандидатур, призначених на посади головних констеблів та їх помічників;
- відмова у виділенні державних асигнувань до «поліцейського фонду», що запроваджується для фінансування муніципальної
поліції, у разі визнання роботи муніципальної поліції незадовільною;
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- звіти головних констеблів про роботу поліції на вимогу Міністра внутрішніх справ;
- проведення перевірок стану та ефективності роботи поліції.
Міністр також уповноважений видавати накази стосовно керівництва, управління і умов служби в поліцейських підрозділах, розглядати скарги на дисциплінарні дії поліцейських1.
За особливостями порядку формування та підпорядкування можна
виокремити декілька організаційних моделей муніципальної поліції:
1. Централізована (Франція, Фінляндія, частина земель Німеччини, Ізраїль, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція, Японія, Греція,
Люксембург, Італія, Словенія, Угорщина);
2. Децентралізована (частина земель Німеччини, Швейцарія);
3. Інтегрована (Великобританія, Польща, Латвія, Естонія, Молдова, Австралія, Австрія, Бразилія).
Централізована модель характеризується прямим підпорядкуванням поліції на муніципальному рівні профільному загальнодержавному спеціалізованому органу виконавчої влади
(міністерству). Вона може мати державний характер, а також запроваджуватися як територіальна система загальнонаціональної
системи поліції. Управлінню муніципальною поліцією за такої моделі властиві директивний характер керівництва, жорстка вертикаль підпорядкування низових ланок центральним органам, уніфіковані стандарти поліцейської діяльності. Істотним недоліком цієї
моделі визнається переважне зосередження поліції на вирішенні
загальнодержавних проблем та невисокий рівень врахування інтересів та потреб муніципалітетів2. З метою подолання цього недоліку органам місцевого самоврядування надаються окремі повноваження щодо впливу на управлінські рішення та визначення
напрямів діяльності муніципальної поліції. Одночасно низовим
підрозділам поліції надається більше можливостей для самостійних дій із урахуванням особливостей криміногенної обстановки та
1

Див.: Матюхіна Н.П. Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та
сьогодення (зарубіжний досвід) / Н.П. Матюхіна // Форум права. – 2009. – № 3.
– С. 433-434.
2
Проневич О.С. Моделі управління поліцією: аналіз зарубіжного досвіду /
О.С. Проневич // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2009.
– № 1. – С. 146-147.
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очікувань населення. Запроваджується також розгалужена система
громадського контролю.
За децентралізованої моделі в країні не створюється єдиний
спеціалізований загальнодержавний орган, відповідальний за забезпечення внутрішньої безпеки та уповноважений на управління
муніципальною поліцією. Роль центральних органів виконавчої
влади обмежується функціями координації діяльності розрізнених
поліцейських сил загальнодержавного, регіонального та місцевого
рівнів. Основні механізми управління муніципальною поліцією зосереджені в руках регіональних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. За таких умов поліція у своїй діяльності переважно орієнтується на задоволення потреб жителів муніципалітетів та зазнає істотного впливу з боку громадськості, яка
має у тому числі й окремі права контрольного характеру. З метою
подолання розрізненості та забезпечення узгодження дій органів
поліції запроваджуються спеціальні координаційно-консультативні органи, а також здійснюється уніфікація системи підготовки
співробітників поліції, впроваджується єдині стандарти професійної діяльності.
Врівноважити механізми централізації та децентралізації в управлінні муніципальною поліцією дозволяє інтегрована (комбінована,
напівцентралізована, помірковано децентралізована) модель. Вона
відповідає очікуванням суспільства, в якому існують побоювання потенційного зловживання з боку організованої в національному масштабі
поліцейської системи. Однак, водночас, наявне прагнення мати засновану на єдиних національних стандартах більш ефективну та дієздатну
поліцейську організацію порівняно з країнами, в яких використовується
децентралізована модель. Унаслідок цього, національні системи управління поліцією окремих країн поєднують ознаки двох вищезазначених
моделей1.

Інтегрована модель передбачає існування розвинутої системи
поліцейських сил як державного, так регіонального і муніципального рівнів. Функції спеціалізованого загальнодержавного органу виконавчої влади, відповідального за забезпечення внутрішньої безпеки
1

Басс В.О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн /
В.О. Басс // Автореф. дис…. к.ю.н. за спеціальн. 12.00.07. – К., 2010. – С. 7-8.
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в країні, включають пряме управління національною поліцією та координацію функціонування регіональної та муніципальної поліцій.
Щодо останніх загальнодержавний орган наділяється лише окремими
контрольно-наглядовими повноваженнями. За даної моделі держава,
здебільшого опікуючись розвитком державної поліції, встановлює
уніфіковані правила та загальнонаціональні стандарти діяльності для
усіх поліцейських сил. Муніципальна поліція зазнає істотного впливу з боку органів місцевого самоврядування, орієнтується на забезпечення інтересів населення. З метою здійснення контролю за роботою муніципальної поліції та підтримання постійної взаємодії з нею
в муніципальних органах, як правило, створюються спеціалізовані
управлінські структури. Таким чином, в межах даної моделі муніципальна поліція перебуває в подвійному, а інколи і потрійному, враховуючи регіональний рівень суб’єктів федерації, підпорядкуванні.
Особливості формування та підпорядкування муніципальної
поліції в окремих зарубіжних державах наведені у наступній таблиці.
Особливості підпорядкування

Країна

муніципальної поліції
Централізована модель

Франція

Поліцейські сили об’єднані в лавах національної поліції та керуються
Генеральною дирекцією у складі Міністерства внутрішніх справ Франції.
Поліція підпорядкована міністрові внутрішніх справ, відповідальному за охорону
громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Генеральну дирекцію
національної поліції очолює Генеральний директор, який водночас має статус
помічника міністра у справах поліції. МВС Франції виконує такі важливі функції
централізації:
- контроль за розподілом обов’язків між різними поліцейськими структурами
та розстановкою кадрів;
- сприяння адаптації поліції до потреб суспільства;
- участь у дослідженні актуальних проблем реформування правоохоронних
органів;
- контроль за підготовкою особового складу;
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- перевірка рішень МВС, скарг населення на дії персоналу поліції;

Словенія

- інспектування роботи галузевих апаратів тощо.

питань функціонування органів поліції, а також на координацію взаємодії її

У системі місцевого управління відповідальним за сферу охорони

підрозділів з іншими органами державної влади.

громадського порядку є мер, який наділяється деякими повноваженнями
представника державної адміністрації, визначеними законом, у тому числі так

Фінляндія

Греція

У 1984 році державна та муніципальна поліцейські служби були об’єднані

званими «поліцейськими повноваженнями». До їх кола входить вжиття заходів

в єдину державну поліцейську систему, підпорядковану міністру громадського

для допомоги в пошуку і покаранні правопорушників, які скоїли злочин чи

порядку. У структурі цього міністерства функціонує Управління шефа державної

розшукуються на території комуни, складання протоколів про правопорушення,

поліції, що контролює та координує роботу 55 дирекцій поліції на території країни.

забезпечення обнародування законів та інших нормативних актів держави і

Водночас при «одержавленні» поліції було збережено певні форми громадського

слідкування за їх виконанням, забезпечення проведення виборів, видача різних

контролю за діяльністю органів правопорядку. Так, у кожному районному центрі

свідоцтв, ліцензій тощо. Закон визначає засоби контролю держави над діяльністю

функціонують уповноважені на здійснення нагляду та контролю за поліцією

мера та встановлює заходи впливу на нього. Так, в разі порушень мером своїх

комітети, до складу яких входять представники місцевої адміністрації, директор

повноважень чи допущення ним грубих проступків, міністр внутрішніх справ за

місцевого органу поліції, суддя і представник органу місцевого самоврядування.

поданням префекта може зупинити його діяльність на строк до 1-го місяця. Указом

Російська

До реформи 2011 року «муніципальна міліція» була неофіційною назвою

Президента, схваленим Радою Міністрів мер може бути відправлений у відставку.

Федерація

міліції громадської безпеки. Після проведення реформи і реорганізації відповідного
відомства у поліцію міліція громадської безпеки була ліквідована. На місцях

Поліція функціонує як централізований державний орган та підпорядкована

функціонують територіальні підрозділи загальнодержавної поліції.

міністру внутрішніх справ.

Швеція

Всі поліцейські служби країни підпорядковані Міністерству внутрішніх
справ, уповноваженому на розв’язання організаційних, кадрових і фінансових

У складі Міністерства внутрішніх справ функціонує спеціалізований

Поліція функціонує у складі міністерства внутрішніх справ. Загальне

Департамент поліції, уповноважений на централізоване керівництво діяльністю

керівництво її діяльністю здійснює міністр внутрішніх справ, а їх заступники

окремих секторів поліції Разом з цим місцеві поліцейські органи активно

реалізують функції керівників галузевих поліцейських служб. Управління

співпрацюють з регіональними та місцевими органами влади та громадськістю

поліцією будується на засадах жорсткого підпорядкування центральним органам

у формі різних поліцейських комітетів і рад. Поліцейські комітети (ради), до

підрозділів регіонального (обласного) та місцевого рівнів.

складу яких входять представники різних інституцій громадянського суспільства,

Муніципальна міліція в ініціативному порядку створена в окремих містах

професійних груп і місцевих громад, наділяються й окремими контрольними

РФ. Так, в м.Іжевськ Управління муніципальною міліцією Адміністрації міста

повноваженнями за діяльністю поліції на місцевому рівні.

Іжевська є функціональним органом – структурним підрозділом Адміністрації
міста Іжевська. Діяльність Управління спрямовується Заступником Глави

Поліція безпосередньо підпорядкована Центральному управлінню державної

Адміністрації - Керівником апарату Адміністрації міста. Питання призначення

поліції. Водночас з питань її діяльності існує контрольно-консультаційний орган у

керівника Управління, структури і штатної чисельності вирішуються Главою

складі парламентарів і представників окремих політичних партій.

Адміністрації міста.
Данія,
Норвегія

Поліція підпорядкована Міністерству юстиції. У Данії функціонує досить
Децентралізована модель

ефективна та спрощена територіальна структура організації поліції, де визначальну
роль у забезпеченні внутрішньої безпеки відіграють районні президії поліції.

частина

Важливо, що на рівні кожної адміністративної одиниці (району) функціонують

земель

паралельно функціонують органи федеральної поліції та поліцейські служби

місцеві комітети, покликані сприяти подоланню проблем, що виникають у

Німеччини

окремих федеральних земель. Поліцейські відомства земель функціонують у

населення у зв’язку з діяльністю поліції.

Усталені традиції створення муніципальної поліції відсутні. У країні

складі міністерств внутрішніх справ суб’єктів німецької федерації. В країні
відсутні єдині стандарти організації діяльності поліції земель, що викликано
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традиціями організаційно-правового регулювання, особливостями політики у сфері
забезпечення охорони правопорядку, фінансовими можливостями. Координацію
діяльності поліції земель здійснює Конференція міністрів (сенаторів) внутрішніх
справ федерації та земель, робоча група представників управлінь кримінальної
поліції федеральних земель та Академія підготовки керівних кадрів поліції
США

Інтегрована модель
Велико-

Муніципальна поліція перебуває у подвійному підпорядкуванні органам

британія

місцевого самоврядування, які приймають рішення про її утворення, та
Міністерству внутрішніх справ.
У Великобританії започатковано традицію «загальнодержавної стандартизації

Відсутній єдиний центральний орган влади, якому підпорядковувалася
б вся поліція. Поліція штату підпорядковується губернатору і перебуває під

поліції», що донині залишається специфічною ознакою поліцейської системи цієї
країни.

прокурорським наглядом. Поліція конкретного поселення підпорядковується

Міністрові внутрішніх справ належить право нагляду за роботою

виключно муніципалітету (якщо це відділення поліції), або напряму виборцям

регіональних (місцевих) поліцейських органів та звільнення з посад шеф-

поселення (якщо це офіс шерифа). Загальна ідея організації муніципальної поліції

констеблів, які не відповідають займаним посадам. Нині урядовому нагляду

полягає в тому, що вона «належить» громаді, лише перед нею підзвітна і втручання

підлягає 50 поліцейських установ Великобританії (43 – в Англії, 6 – у Шотландії,

зовнішніх поліцейських сил можливе лише у разі порушення законодавства з боку

1 – у Північній Ірландії), які мають місцевий характер та обмежену територіальну

самих поліцейських, або за визначених надзвичайних обставин.

юрисдикцію. Також у країні функціонують окремі відомчі поліцейські служби

У США існує два види комунальних поліцейських служб: муніципальна

(транспортна поліція, поліція відомства з питань атомної енергетики, військова

поліція міст і поліцейські служби графств. Муніципальна поліція становить

поліція). Міністерство внутрішніх справ Великої Британії наділене значними

близько 90 % від загальної чисельності персоналу поліцейських сил країни. До

повноваженнями по відношенню до муніципальної поліції навіть за умов, коли,

її компетенції віднесено охорону громадського порядку, розслідування злочинів,

згідно з нормами звичаєвого права, регіональна адміністрація користується

дозвільну діяльність тощо. Натомість поліцейські служби графств своєю

прерогативами у сфері встановлення контролю над злочинністю. Так, МВС

юрисдикцією охоплюють сільські райони країни. Ці служби очолює шериф, якому

уповноважене розглядати питання щодо чисельності регіональних поліцейських

підпорядковані поліцейські констеблі. До функціональних обов’язків шерифа

сил, здійснювати їх інспектування, брати участь у визначенні кандидатур на

віднесено розшук та затримання злочинців, розслідування здійснених на території

заміщення керівних посад, надавати уряду пропозиції відносно доцільності

графства злочинів, утримання місцевої в’язниці, а у деяких штатах навіть збір

надання державних дотацій муніципальній поліції. МВС також відає підготовкою

податків та виконання обов’язків судового виконавця. Посада шерифа є виборною

кадрів, науковим та інформаційним забезпеченням підрозділів поліції. Шляхом

(залежно від традицій штату він обирається населенням строком на 2 або 4 роки).

видання єдиних для всієї національної поліції адміністративних актів міністерство

Швейцарія

Муніципальні органи наділені широкими повноваженнями щодо формування,
організації діяльності муніципальної поліції. За таких умов спостерігаються
значні розходження в організації поліцейських служб різних кантонів. Усього
нараховується 26 кантональних корпусів поліції та більше 100 підрозділів поліції

визначає організацію підрозділів поліції, порядок їх комплектування, засади
проходження служби персоналом тощо.
При міністрі внутрішніх справ функціонує консультативний орган у справах
поліції – Поліцейська рада з підтримання контактів.

в громадах. Незважаючи на широку децентралізацію управління поліцією,

У кожному графстві також створено поліцейські ради, що мають специфічний

нормативно визначено чіткі форми взаємовідносин і правила регіонального

статус контрольно-дорадчого громадського органу та водночас складової місцевих

співробітництва у сфері правопорядку, розроблені конфедерацією кантональних

органів влади (2/3 їх складу комплектується за рахунок представників місцевих

комендантів поліції Швейцарії й об’єднанням шефів міської поліції. Наприклад, з

органів влади, а 1/3 становлять судді). До компетенції поліцейських рад віднесено

метою налагодження тісної взаємодії поліцейських служб суб’єктів конфедерації

питання фінансування поліції, визначення структури штатів і напрямів діяльності,

було

висунення кандидатур на заміщення посади шеф-констебля (посадової особи, яка

засновано

Конфедерацію

кантональних

комендантів

Швейцарії

та

Швейцарське об’єднання шефів міської поліції. Вищеназвані інституції сприяють

очолює поліцію графства).

ефективному виробленню уніфікованих стандартів поліцейської діяльності.
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У

Нідерланди

громадських

уповноважив міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі на визначення

консультативних комітетів у складі представників різних верств населення і

Великобританії

існує

також

практика

створення

обсягу і способу співробітництва поліції із міською охороною, а також обсягу

професійних груп, що виконують допоміжну функцію з визначення потреб

здійснення Головним комендантом поліції Польщі нагляду за діяльністю охорони

суспільства у сфері забезпечення внутрішньої безпеки.

у правоохоронній сфері сфері. Так, співпраця поліції з міською охороною
має здійснюватися шляхом постійного обміну інформацією щодо існуючих

До системи входять 25 регіональних корпусів, розділених на округи.

на території громади загроз безпеці людей та майна, спокою та громадського

Регіональний корпус очолюють бургомістр міста (найбільшого округу) та прокурор.

порядку, налагодження системи зв’язку між підрозділами поліції та охорони,

Практичне керівництво регіональним корпусом поліції здійснює регіональний

координування місць дислокації служб поліції та охорони, проведення спільних

комендант. Як наслідок – поліція підпорядковується міністру внутрішніх справ та

заходів з метою забезпечення спокою та порядку в громадських місцях, організації

міністру юстиції.

спільних навчальних курсів для працівників поліції та міської охорони тощо.

Регіональні корпуси поліції зберегли значну самостійність діяльності. В

Коменданти поліції та коменданти міської охорони зобов’язані співпрацювати

умовах існування уніфікованої системи поліцейських органів у Нідерландах

шляхом участі у нарадах з метою оцінки існуючих загроз, проводити консультації

вдалося зберегти особливості, властиві децентралізованим моделям управління

у межах виконуваних завдань, призначати працівників для підтримання постійних

поліцією. Залежно від характеру розв’язуваних завдань прийняття рішень щодо

контактів. Комендант поліції воєводства за посередництвом коменданта поліції

діяльності поліції може належати до компетенції бургомістра означеної громади,

повіту (міста) повинен надавати допомогу міській охороні у разі недостатності

прокурора або ж комісара поліції. Дана модель є надзвичайно плюралістичною,

наявних у неї сил і можливостей.

оскільки передбачає можливість участі у вирішенні завдань із забезпечення охорони
правопорядку різних суб’єктів, включаючи й органи місцевого самоврядування.
Польща

Міська охорона утворюється за рішенням представницького органу громади.
Рішення щодо її створення, штатної чисельності, організаційної структури, завдань
і повноважень ухвалює орган місцевого самоврядування.

Молдова

Муніципальна поліція структурно входить до департаментів поліції,
створених міністерством внутрішніх справ, але при цьому вона має підпорядкування
органам місцевого самоврядування. У департаментах поліції для оперативного
управління муніципальною поліцією створено спеціальні підрозділи.

Очолює міську охорону комендант, який призначається і звільняється з
посади рішенням війта (бургомістра) з урахуванням позиції коменданта поліції
воєводства.
Сусідні гміни, розташовані у межах одного воєводства, наділені правом
створювати спільну гмінну охорону. При її створенні передбачається обов’язкове
урахування позиції коменданта поліції воєводства, а також укладання між гмінами
відповідної угоди, де мають визначатися територіальні межі юрисдикції охорони,
засади її організації, обсяги видатків на фінансування її діяльності.
Комендант підпорядковується війту (бургомістру).
Нагляд за діяльністю міської охорони здійснює війт (бургомістр), а у
правоохоронній сфері також – Головний комендант поліції Польщі шляхом
делегування цієї функції коменданту поліції воєводства.
При виконанні покладених на неї завдань міська охорона має співпрацювати
з поліцією. З метою визначення засад співробітництва війти (бургомістри)
укладають з комендантами повітової поліції угоди про співпрацю. Законодавець
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З точки зору системно-структурної організації уніфікованість
муніципальної поліції, як правило, відсутня. Така організація визначається залежно від моделі муніципальної поліції, обсягу та характеру завдань, територіальної організації відповідного муніципалітету
та юридично закріплюється у спеціальних рішеннях уповноважених
органів влади.
Аналіз практики організації та діяльності муніципальної поліції
дозволяє виокремити декілька видів організаційних структур, які
умовно можна визначити наступним чином:
1. Єдина в організаційному відношенні структура;
2. Розгалужена структура, яка може включати територіальні
підрозділи муніципальної поліції, предметні підрозділи.
Прикладом муніципальної поліції з розгалуженою структурою у
Польщі є міська сторожа Варшави, що включає як територіальні, так
і предметні підрозділи. Комендатура її складається з двох управлінь:
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превенції та оперативного управління. Управління превенції включає 7 територіальних відділів, розташованих в різних районах столиці. До складу територіальних відділів входять такі підрозділи:
- патрульно-інтервенційний (цілодобове патрулювання вулиць,
реагування на повідомлення мешканців, затримання правопорушників тощо);
- шкільний (охорона загальноосвітніх установ (функціонує 228
шкільних постів), запобігання скоєнню правопорушень неповнолітніми, недопущення насилля у молодіжному середовищі, надання допомоги жертвам насилля, нагляд за дотриманням заборони на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам тощо);
- публічних скарг (проведення службових розслідувань щодо
протиправних дій службовців охорони, облік документів про правопорушення, участь у судових засіданнях тощо);
- комунальних справ (патрулювання і профілактична діяльність
в місцях з напруженою криміногенною обстановкою, співпраця з державними та громадськими інституціями тощо).
У складі оперативного управління комендатури міської охорони
Варшави функціонує 3 відділи:
- загальноміський (виконує завдання у сфері пасажирських перевезень і контролю дорожнього руху; складається з підрозділів пасажирських перевезень, адміністративних правопорушень в галузі дорожнього руху, покинутих автомобілів, паркування);
- спеціальний (реалізує завдання у сфері охорони громадського
порядку на території Варшави; складається з підрозділів співпраці з
поліцією та іншими правоохоронними органами, екології (еко-патруль), забезпечення, швидкого реагування);
- чергової служби (підтримує зв’язок з підрозділами міської охорони, координує використання сил і засобів та співпрацю з іншими
черговими службами міста; включає центральний пункт управління
та підрозділ служби охорони об’єктів)1.
У муніципальній поліції Франції створюються опорні пункти й
відділи муніципальної поліції, що функціонують самостійно або в
1

Див. Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності гмінної
(міської) сторожі у Республіці Польща / О.С. Проневич // Науковий вісник
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2.
– С. 100-115.
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рамках мерії, цілодобово або в робочий час. У сільських/заміських
зонах функціонують бригади жандармерії, що мають чисельність від
6 до 40 осіб (в одному населеному пункті) і входять до складу рот
(50 – 200 осіб), що контролюють кілька населених пунктів сільської
зони (комуну).
Муніципальна поліція може бути організована й структурована
по-різному. Форми організації діляться на загальні – «бригади» або
«група» і спеціалізовані: бригади на велосипеді, бригади водолазів,
кінні бригади, бригади на громадському транспорті, нічні бригади.
Муніципальні поліцейські розділені на три категорії:
- категорія “С” – співробітники муніципальної поліції (agents de
polіce munіcіpaux): поліцейський (gardіen); капрал (brіgadіer); старший капрал (brіgadіer-chef prіncіpal);
- категорія “В” – начальники служб муніципальної поліції (chefs
de servіce de polіce munіcіpale): середнього класу (la classe normale);
вищого класу (la classe supérіeure); найвищого класу (la classe
exceptіonnelle).
- категорія “А” – керівники (директори) муніципальної поліції
(dіrecteurs de polіce munіcіpale).
До системи муніципальної поліції США належать поліція штату, яка включає поліцейське управління поліції штату; службу безпеки штату; інші поліцейські підрозділи та органи місцевої поліції
(поліція графств).
Структура муніципальної поліції США складається з підрозділів:
- патрульно-постової служби,
- кримінальної поліції,
- дорожньої поліції,
- криміналістичних підрозділів,
- управління кадрової служби,
- органів зв’язку з громадськістю,
- довідкових та інформаційних служб.
Існування ряду підрозділів залежить від обсягу території та кількості населення, зокрема, служби інспектування, юридичного консультування, засобів зв’язку, матеріально-технічного забезпечення
тощо.
У невеликих містах (чисельність від 1 до 3 тис. жителів) створюються поліцейські дільниці з функціями муніципальної поліції.
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В Німеччині поліцейські відомства земель функціонують у складі
міністерств внутрішніх справ суб’єктів федерації та поділяються на
такі спеціалізовані служби:
- поліцію з охорони громадського порядку
- кримінальну поліцію,
- водну поліцію,
- поліцію готовності.
Система муніципальної поліції Італії представлена трьома її видами:
– провінційною (близько 60 тис.), яка функціонує головним чином на півночі країни),
– муніципальною (близько 3 тис.), створеною на півдні країни,
– сільською поліцією, існуючою переважно на Сардинії
Структурними підрозділами муніципальної поліції в італійських
містах, як правило, є:
- департамент промисловості у складі управління справами, центру операцій,
- департамент штрафів,
- департамент поліції екологічного та адміністративного реагування,
- департамент моторизованих засобів,
- відділ дорожньо-транспортних пригод,
- департамент меж територіальних утворень.
Структуру, побудовану за предметним принципом, має і муніципальна поліція Естонії:
- загальний відділ,
- відділ у справах регістра,
- контрольний відділ,
- відділ контролю за паркуванням,
- відділ зі здійснення провадження,
- патрульний відділ,
- відділ з охорони шкіл і контролю за таксоізвозом.
Чисельність співробітників муніципальної поліції в різних муніципалітетах має істотні розбіжності, навіть в межах однієї держави.
Найвищий показник середньої кількості жителів у розрахунку на одного працівника поліції в Європі має Іспанія – 205 осіб, найнижчий –
Австрія – 23 088 осіб. Австрія має наймалочисельнішу муніципальну
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поліцію. Така поліція створена у 48 місцевих громадах та її сумарна
кількість посадового складу становить близько 364 осіб. Найбільший
підрозділ муніципальної поліції Австрії нараховує 35 службовців, а
для більшості характерна чисельність в 1 – 5 осіб. В інших державах
цей показник становить: Бельгія – 385 осіб, Латвія – 843, Польща
– 894, Італія – 950, Естонія – 2 475, США – 2 500, Франція – 3 095
жителів на одного співробітника муніципальної поліції.
Важливим аспектом діяльності муніципальної поліції, що, поряд
з іншими чинниками, визначає особливості її правового статусу, є
питання фінансової основи. Класичним є підхід, за яким фінансове
забезпечення функціонування муніципальної поліції покладається
на місцеві бюджети. Разом з цим все більше зарубіжна практика
знає приклади диверсифікації джерел фінансування подібних утворень. Наприклад, у Великобританії місцева поліція фінансується
зі спеціального поліцейського фонду, що складається з асигнувань
муніципалітетів, отриманих з власних місцевих джерел, та коштів
державного бюджету. Важливо, що частина державного фінансування забезпечується казначейством за поданням міністерства
внутрішніх справ за умови, що діяльність муніципальних поліцейських формувань визнана такою, що відповідає вимогам ефективного обслуговування та загальнодержавним стандартам поліцейської діяльності.
У Литві за рахунок коштів державного бюджету посадовим особам поліції виплачуються компенсації та відшкодовуються збитки,
утримується республіканський апарат поліції самоврядування і фінансується централізоване матеріально-технічне забезпечення поліцейських дільниць. З місцевих бюджетів забезпечується виплата
заробітної плати персоналу поліції, оплата господарських витрат на
утримання поліцейських дільниць. Для збільшення чисельності працівників поліції, розвитку технічної бази підрозділів, матеріального
заохочення працівників, поліпшення умов їх побуту використовуються також кошти, одержані від підприємств, установ, організацій і
громадян за надання їм послуг на договірній основі, а також від стягнення адміністративних штрафів, інших джерел. Крім того, органи
місцевого самоврядування виділяють приміщення поліції самоврядування, забезпечують їх технічну експлуатацію, опалення, освітлення та ремонт.
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3. підтримання та відновлення законності

і порядку

2. забезпечення безпеки дорожнього

руху
3. підтримка громадського порядку
під час масових акцій або стихійного
лиха

1. розслідування дрібних злочинів
2. попередження правопорушень

4. забезпечення безпеки людей і майна
від завдання їм шкоди

5. патрулювання тощо.
1. Запобігання злочинам у співпраці з
Федеральною кримінальною поліцією

відпочинку, природоохоронних захо- 3. охорона навчальних закладів та забез- ням, якщо рішення про інше не прийме
дів.
печення безпеки дітей,
відповідний префект
4. сприяє вирішенню суперечок між сусідами,

Франс здійснює:
1. нагляд за муніципальним майном,
2. забезпечує дотримання правил паркування й дорожнього руху,

ють на громадський порядок, і передача
судовій поліції матеріалів для розслідування
2. є, як правило, неозброєним формуван-

Муніципальна поліція в м. Трамбле-Ан- 1. виявлення правопорушень, які посяга-

2. підтримання правопорядку
3. окремі повноваження надані у сферах торгівлі продовольчими товарами,
проведення лотерей, ігор, організації

Загальні

Особливі для окремих адміністративно-територіальних одиниць

Повноваження
Функції

1. боротьба зі злочинністю

Франція

Країна
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Німеччина

Муніципальне поліціювання є новою філософією у сфері охорони порядку, яка повинна дозволяти і спонукати жителів населених
пунктів та поліцейських, які їх обслуговують, тісно співпрацювати,
по-новому розв’язувати проблеми злочинності, соціальних проблем
та занепаду. Ця філософія заснована на тому, що законослухняні
громадяни певною мірою отримують доступ до процесу поліціювання та охорони порядку, а також право впливати на цей процес.
Вони отримують таке право завдяки активній підтримці дій поліції
у питаннях охорони порядку та участі їх самих у цій діяльності.
Основою цієї філософії є те, що розв’язання проблем сучасного
суспільства вимагає пошуку нових підходів як з боку поліції, так і
з боку населення.
З точки зору функціонального спрямування діяльності на муніципальну поліцію покладаються функції охорони громадського порядку та надання адміністративних послуг населенню окремих адміністративно-територіальних одиниць. Функціонуючи на підставі
спеціальних законодавчих актів, вона має свою специфіку майже в
кожній країні. Функції та компетенція муніципальної поліції в окремих зарубіжних державах наведені у наступній таблиці.
Таким чином, можна констатувати, що муніципальна поліція
є елементом одночасно і національної правоохоронної системи, і
організаційного механізму реалізації муніципальної влади. Вона
створюється за ініціативою місцевих спільнот, підпорядковується
органам місцевого самоврядування, діє на підставі закону у межах
чітко визначеної юрисдикції, фінансується здебільшого з місцевого
бюджету, активно взаємодіє з загальнодержавною поліцією та органами державної влади. Вивчення правового статусу, особливостей
організації та діяльності муніципальної поліції в зарубіжних державах має важливе значення з огляду на те, що вітчизняний досвід не знає
достатньо урегульованих у правовому відношенні муніципальних
підрозділів поліції.
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США
Великобританія
Польща
Польща
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нормативно-правових актах щодо дорожнього руху;
7. звертатися за допомогою до державних
і муніципальних інституцій;
8. наглядати та фіксувати технічними засобами події в публічних місцях;
9. застосовувати засоби безпосереднього
примусу щодо осіб, які унеможливлюють
виконання ними передбачених законом
завдань.

6. нагляд за дотриманням правил паркування автотранспорту;
7. контроль за санітарно-гігієнічним станом торгівельних закладів;
8. координація заходів щодо бездомних
тварин;
9. участь у забезпеченні проведення державних і релігійних урочистостей, візитів
закордонних делегацій тощо.
10. інформування міських служб про аварії з метою вжиття відповідних заходів,
державної поліції – про правопорушення,

слідів і доказів, а також виявлення свідків події (в міру можливості);
4. охорона комунальних об’єктів і закладів громадського користування;
5. супровід до витверезника або місця проживання нетверезих осіб, які
своєю поведінкою порушують громадський порядок або перебувають в
обставинах, що загрожують їх власному життю та здоров’ю або життю та
здоров’ю інших осіб;
6. інформування місцевого населення

щодо існуючих на території громади швидкої медичної допомоги – про осіб,
загроз, ініціювання та участь у за- які потребують невідкладної медичної доходах з метою запобігання вчиненню помоги.
злочинів і правопорушень, співробітництво у сфері охорони громадського порядку з державними органами,
органами місцевого самоврядування

карання до суду;
6. евакуювати автотранспорт та знерухомлювати його шляхом блокування коліс у
випадках, обсязі та порядку, окреслених у

віднесено до їх компетенції;
5. вживати заходів з метою з’ясування
обставин скоєння правопорушення, направляти матеріали щодо накладання по-

3. затримувати осіб, які становлять безпосередню загрозу для життя, здоров’я або
власності людей, та негайно направляти
їх до найближчого відділу поліції;
4. накладати штрафи за скоєння адміністративних правопорушень, розгляд яких

4. запобігання використанню місць публічного користування не за призначенням;
5. охорона пам’ятників старовини і державних символів; охорона навколишнього
середовища;

3. забезпечення до прибуття спеціалізованих служб недоторканості місця
вчинення злочину, катастрофи або іншої надзвичайної події, вжиття заходів
з метою захисту людей від потенційної
небезпеки і недопущення знищення

1. робити зауваження;
2. перевіряти у громадян документи, що
посвідчують їх особу (виключно з метою
ідентифікації особи, яка підозрюється у
вчиненні злочину або адміністративного
правопорушення, або особи, затриманої
на місці події чи при переслідуванні безпосередньо після скоєння правопорушення («по гарячих слідах»), або для встановлення свідків події);

Додаткові функції поліції м. Варшави:
1. контроль за дотриманням на території
громади норм щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя;
2. запобігання знищенню муніципального
майна;
3. інформування комунальних служб щодо
стану дорожнього покриття, освітлення
вулиць тощо;

1. нагляд за порядком на дорогах і
контроль дорожнього руху (у межах,
визначених законодавством);
2. співробітництво із суб’єктами, уповноваженими на рятування життя і
здоров’я людей, надання допомоги в
усуненні наслідків аварій техногенного походження і катастроф стихійного
характеру, а також усунення інших загроз на місцевому рівні;

3. запобігання правопорушенням
4. забезпечення безпеки дорожнього
руху
1. розкриття злочинів
Окремі напрямки діяльності муніципаль2. регулювання вуличного руху в міс- ної поліції визначаються судовими претах
цедентами
3. контроль за вживанням і продажем
алкогольних напоїв
4. підтримання порядку під час масових заходів

1. оперативно-розшукова робота на
місцевому рівні,
2. попередження злочинів, які готуються

Польща
Польща
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розшукові собаки; електрошокери (потрібен спеціальний дозвіл відповідно до
Закону «Про зброю та амуніцію»); ручні
гранати з газом подразнюючої дії, що
впливає на сльозову оболонку.
Для охорона комунальних об’єктів і закладів громадського користування та
забезпечення охорони документів, цінних предметів або грошових коштів для
потреб гміни) службовцям може бути
видано дозволи на вогнепальну зброю
та електорошокери. контроль за закріпленням, зберіганням та обліком вогнепальної зброї і боєприпасів в гмінних
(міських) сторожах повинен здійснювати
комендант поліції воєводства. Допуск
стражника до виконання завдань з вогнепальною зброєю та електрошокером здійснюється уповноваженим органом поліції за клопотанням коменданта сторожі.

мадський порядок або перебувають в
обставинах, що загрожують їх власному життю та здоров’ю або життю та
здоров’ю інших осіб;
6. інформування місцевого населення
щодо існуючих на території громади
загроз, ініціювання та участь у заходах з метою запобігання вчиненню
злочинів і правопорушень, співробітництво у сфері охорони громадського
порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування і
громадськими інституціями;
7. забезпечення охорони документів,
цінних предметів або грошових коштів для потреб гміни.

ляти причини й умови, що сприяють їх законній діяльності депутатів, кандидатів
у депутати, посадових осіб державних

4) розшук осіб;

1. Вимагати від громадян і посадових осіб
припинення злочинів та адміністративних
правопорушень, а також дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції,

ни, групових порушеннях громадського
порядку, масової непокори громадян.
2. Запобігати та припиняти злочини та
адміністративні правопорушення, вияв-

рушень;
3) виявлення і розкриття злочинів, виробництво дізнання по кримінальних
справах;

Муніципальній (місцевій) міліції для виконання покладених на неї обов’язків
відповідно до Закону РФ «Про міліцію»
надається право:

Додаткові функції муніципальної міліції
м. Москви:
1. Своєчасно виїжджати на місця подій
при надходженні повідомлень про злочи-

1) захист особистості, суспільства,
держави від протиправних посягань;
2) попередження і припинення злочинів та адміністративних правопо-

цінні предмети або грошові кошти.

ням насильства відібрати у стражника
вогнепальну зброю; з метою відбиття
стрімкого, безпосереднього та незаконного замаху на конвой, що охороняє

печне знаряддя, застосування якого може
загрожувати життю або здоров’ю стражника чи іншої особи; проти особи, яка
намагається незаконно та із застосуван-

Надано право застосовувати вогнепальну зброю на таких підставах: з метою
відбиття безпосереднього замаху на
життя або здоров’я стражника чи іншої
особи; проти особи, яка не підкорилася
заклику кинути зброю або інше небез-

Відповідно до Закону «Про гмінні сторожі» передбачено такі засоби безпосереднього примусу: фізична сила; браслети
ручні сталеві; гумові кийки; службово-

і закладів громадського користування;
5. супровід до витверезника або місця проживання нетверезих осіб, які
своєю поведінкою порушують гро-
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або вчиняється злочин, стався нещасний випадок, а також для забезпечення особистої
безпеки громадян та громадської безпеки
при стихійних лихах, катастрофах, аваріях,

11. Надавати у межах наданих прав допомогу депутатам, кандидатам у депутати,
посадовим особам державних органів та
установ, а також представникам громад-

ських об’єднань у здійсненні їх законної епідемій, епізоотій та масових заворудіяльності, якщо їм чиниться протидія або шеннях. Про всі випадки проникнення у
загрожує небезпека.
житло проти волі проживаючих у ньому.

підприємств, установ, організацій та оглядати їх при переслідуванні осіб, підозрюваних
у вчиненні злочинів, або за наявності
достатніх даних вважати, що там скоєно

у вчиненні злочину або адміністративного
правопорушення,
до
передачі
їх
військовим патрулям, військовому коменданту, командирам військових частин або

лених правил, нормативів і стандартів у
сфері безпеки дорожнього руху.
9. Вживати при аваріях, катастрофах, пожежах, стихійних лихах та інших надзви-

10. Вживати невідкладних заходів до забезпечення збереження безхазяйного майна та
складів до передачі їх у відання відповідних державних органів і посадових осіб.

осіб, які втратили здатність самостійно
пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі, або можуть завдати шкоди оточуючим або собі.
7. Затримувати і доставляти в підрозділи
міліції військовослужбовців, підозрюваних

операцій (рейдів) по лініях служб кримінальної міліції та міліції громадської безпеки, а також у здійсненні заходів «Гроза»,
«Сирена», «Перехват-центр».
8. Брати участь у забезпеченні дорожнього
руху, контролювати дотримання встанов-

військовим комісарам.
8. Входити безперешкодно в житлові та
інші приміщення громадян, на належні їм
земельні ділянки, територію і в приміщення

є достатні підстави підозрювати їх у
скоєнні злочину або адміністративного
правопорушення.
3. Складати протоколи про адміністративні
правопорушення, доставляти в міські
відділення міліції правопорушників та застосовувати інші, передбачені законодавством
про адміністративні правопорушення, заходи.
4. Затримувати і доставляти в міські
відділення міліції відповідно до закону осіб,
підозрюваних у вчиненні злочину, а також
осіб, щодо яких запобіжним заходом обрано
взяття під варту.
5. Затримувати і доставляти в міські
відділення міліції на підставах і в порядку, передбачених законодавством, осіб, які
ухиляються від виконання кримінального
покарання і адміністративного арешту - для
передачі їх відповідним органам і установам.
6. Доставляти в медичні установи або в
чергові частини міліції осіб, що знаходяться в громадських місцях у стані сп’яніння,
страждали від злочинів, адміністративних
правопорушень і нещасних випадків, а
також перебувають у безпорадному або
іншому стані, небезпечному для їхнього
життя і здоров’я.
4. Забезпечувати правопорядок на вулицях, площах, у парках, на транспортних
магістралях та в інших громадських місцях.
5. Вчиняти при необхідності невідкладні
слідчі дії по встановленню і закріпленню
слідів злочинів у межах визначеної законом компетенції.
6. Брати участь у розшуку осіб, які вчинили злочини, переховуються від органів
дізнання, слідства і суду, ухиляються від
виконання кримінального покарання, безвісти зниклих, а також викраденого майна.
7. Брати безпосередню участь у підготовці
та проведенні спільно з територіальними
підрозділами УВС адміністративного округу комплексних, цільових, регіональних

руху;
7) контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації в області
приватної детективної (розшукової) і
охоронної діяльності;
8) охорона майна та об’єктів, у тому
числі на договірній основі тощо.

чайних подіях невідкладні заходи щодо
порятунку людей та надання їм першої медичної допомоги, а також охорони майна,
що залишилося без нагляду; брати участь у

органів і установ, представників громадських об’єднань.
2. Перевіряти у громадян і посадових
осіб документи, засвідчують особу, якщо

вчиненню, і в межах своїх прав вживати
заходів до усунення обставин, що сприяли
правопорушенню.
3. Надавати допомогу особам, які по-

5) провадження по справах про адміністративні правопорушення, виконання адміністративних покарань;
6) забезпечення безпеки дорожнього
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1. Розслідування правопорушень
2. притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності

цях, цивільний захист у місті,
5. забезпечення виконання судових рішень
щодо сплати утримання на дітей,
6. забезпечення спільно з іншими право-

жирському транспорті,
5. контроль за дотриманням правил
паркування автотранспорту з правом
евакуації транспортного засобу,

6. контроль за дотриманням правил охоронними органами безпеки під час
роздрібної торгівлі,
проведення національних та місцевих заходів

2. рятування на воді,
3. контроль за дорожнім рухом у спеціальних зонах,
4. відео спостереження у громадських міс-

шення,
3. контроль за додержанням правил
обмеження паління,
4. контроль за оплатою проїзду у паса-

3. контроль за дотриманням порядку,
Не мають повноважень щодо арешту, зачистоти та гігієни на вулицях, площах та
тримання.
інших місцях загального користування;
1. попередження злочинності,
Додаткові функції поліції м.Рига:
2. охорона та супровід осіб, затрима- 1. охорона громадської безпеки у навчальних за адміністративні правопору- них закладах,

1. сприяння охороні майна та забезпечення безпеки громадян;
2. контроль за дотриманням правил громадського співіснування;

1. управління дорожнім рухом,
2. захист власності,
3. боротьба з тероризмом,
4. боротьба з контрабандою

чину чи адміністративного правопорушення, на предмет вживання алкоголю або
наркотичних засобів, або направляти чи
доставляти зазначених осіб до медичних
установ, якщо результат огляду необхідний для підтвердження або спростування
факту правопорушення або об’єктивного
розгляду справи про правопорушення.
10. Проводити за рішенням начальників
ГУВС або УВС адміністративних округів
оточення (блокування) районів місцевості при ліквідації наслідків стихійних лих,
аварій, катастроф, проведення карантинних заходів у випадку епідемій або епізоотій, припинення масових заворушень
і групових дій, що порушують роботу
транспорту, зв’язку, підприємств, установ
і організацій, а також при розшуку вчинили втечу осіб засуджених, ув’язнених під
варту, переслідуванні осіб, підозрюваних
у вчиненні злочинів, здійснюючи при
необхідності огляд транспортних засобів.

осіб протягом 24 годин повідомляється
прокурор.
9. Проводити в установленому порядку
огляд осіб, підозрюваних у вчиненні зло-

нічних виробів,
9. контроль за додержанням паспортного режиму

1. охорона муніципальної власності
міста,
2. перевірка проїзних ковтків у міському громадському транспорті,
3. провадження за порушення правил
паркування,
4. контроль за утриманням домашніх
тварин,
5. контроль за діяльністю таксі на муніципальній території,
6. регулювання рухом транспорту у
разі порушення руху на дорогах.
1. контроль за дорожнім рухом,
В Італії функції охорони громадського
2. здійснення адміністративних функ- порядку покладено на державний корпус
цій,
карабінерів
3. патрулювання
Естонія
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Італія

7. контроль за дотриманням обмежень
вживання алкогольних напоїв неповнолітніми особами,
8. контроль за використанням піротех-

Розділ 3. Історико-правові засади впровадження інституту
муніципальної поліції в Україні
Історичні витоки інституту муніципальної поліції нерозривно
пов’язані з розвитком місцевого самоврядування на вітчизняних теренах. Правоохоронну функцію задовго до створення органів місцевої влади ефективно виконувала громада. Починаючи з прадавніх
часів кожна територіальна громада самостійно на власний розсуд і
під власну відповідальність у межах наявних можливостей вирішувала справи місцевого значення, серед яких вагоме місце займали
питання правопорядку. Як зазначав М. Грушевський, «люди сходилися на певні місця, де правили суд над провинниками, вишукували
злодіїв»1. Як функція місцевого самоврядування правоохоронна функція з’явилася за часів Київської Русі. Тоді ж було створено комунальний орган громадського порядку – нічну варту, яка була відома
в Україні повсюдно від тих часів, коли необхідно було забезпечити
оборону громади від зовнішнього нападу2. Не менш важливу роль у
забезпеченні правопорядку в той період відігравали зборові суди або
віча, у компетенцію яких входила передусім оборона приватної та
громадської власності, вирішення майнових справ, сплата повинностей, ведення попереднього слідства та інші справи3. Отримала своє
закріплення ця функція у першій пам’ятці права – Руській Правді.
За часів польсько-литовської доби в містах України набуло
поширення Магдебурзьке право, що зумовило стрімкий розвиток
самоврядування у всіх сферах міського життя. У містах магдебурзького права поліцейські функції виконував війт – голова лави (судового органу магістрату), який був головною посадовою особою
у забезпеченні правоохоронної діяльності в місті, та «нічний» бурмістр – начальник міської варти, який слідкував за дотриманням
Місцеве самоврядування: монографія. – Кн. 1. Організація роботи сільського, селищного голови / А. О. Чемерис, П. І. Шевчук, П. Ф. Гураль,
А.Й. Серант. / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : Ліга-Прес, 1999. – С. 33.
2
Коломієць Ю.М. Правоохоронна функція в історії місцевого самоврядування / Ю. М. Коломієць, Т. І. Гудзь // Вісник Харківськ. нац. ун-ту внутр. справ.
– 2012. – № 3. – С. 91.
3
Орлов В.А. Основні історико-правові засади комуналізації міліції на території України / В.А. Орлов // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 340.
1
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громадського порядку, вимог протипожежної безпеки та правил
торгівлі. Визначально, що у місті Львові нічна варта, що охороняла місто в нічний час, почала діяти ще у 1507 році1. На інших же
українських територіях у вказаний період поліцейський апарат взагалі був відсутній. У феодальних маєтках українських та польських
магнатів виконання функцій охорони громадського порядку було
покладено на багаточисельних управителів та наглядачів, а рішення про покарання приймав сам пан.
Автономність з ознаками муніципалізації правоохоронної функції на українській території зберігалася до 1783 року, поки повсюдно не була розповсюджена дія законодавства Російської Імперії.
У Росії поліція як «регулярна установа» з’явилася у 1718 році, коли в
Петербурзі Петром І було засновано посаду генерал-поліцмейстера.
У тому ж році були розроблені «пункти», що визначали обов’язки
міської поліції щодо спостереження за будівлями, зведеними в місті,
за правильністю прокладання вулиць, їх чистотою, за нешкідливістю
їстівних припасів, за дотриманням протипожежних заходів, за охороною безпеки2.
Взагалі протягом XVIII століття тривав процес створення та
удосконалення спеціалізованого державного органу – поліції. Почали створюватися міська та сільська поліція, уточнювалися їх
функції, компетенція, правове становище. Характерною особливістю другої половини цього століття була багатоманітність організації поліції в різних містах та місцевостях Імперії, що пояснювалося
відсутністю центрального органу управління поліцейськими установами3. Разом з цим місцева поліція була організована у складі
поліції державної.
Сільська поліція, організована в 1787 році, мала ознаки муніципалізації. В ній були широко присутні виборні посадові особи – стар1

Сесемко К.В. Історія появи муніципальної міліції (поліції) / К.В. Сесемко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000.
– № 3. – С. 288.
2
Полиция и милиция России: страницы истории / А.В. Борисов, А.Н. Дугин,
А.Я. Малыгин и др. – М. : Наука, 1995. – С. 18.
3
Поклонський А.С. Адміністративно-правові основи утворення місцевої
міліції в Україні / А.С. Поклонський // Дис. … канд. юрид. наук :12.00.07. – К.,
2008. – С. 13.
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шини, старости, соцькі і десятники. Згодом староста набув статусу
представника громадського селянського управління, а соцький (його
обирали чи призначали із розрахунку ста селянських дворів) одержав
поліцейські функції. Згодом деякі десятники повинні були сприяти
губним старостам у відправленні суду, а воєводам – при ловах злодіїв і розбійників. У Положенні про земську поліцію від 1837 р. було
підтверджено існування десяцьких у поселеннях казенних, удільних,
ямщицьких і вільних хліборобів, при чому про десяцьких установлено, що вони, як і соцькі, обираються в поселеннях для виконання
наказів станового пристава і безпосереднього нагляду за благочинням1.
Система поліцейських формувань з ознаками муніципалізації існувала на території Російської імперії до 60-тих років ХІХ сторіччя,
а після прийняття Тимчасових правил про устрій поліції в містах і
повітах 1862 р. у кожному повіті створювалися єдині поліцейські
органи – поліцейські управління на чолі з повітовими справниками.
Питання про утворення особливої міської поліції, підпорядкованої
органам місцевого самоврядування, порушувалося у 1865 році, під
час розгляду законопроекту про організацію всестанового міського
самоврядування в Російській імперії. Зокрема, висловлювалася пропозиція покладення на громадські установи первісних заходів щодо
охорони безпеки та порядку. Проте на практиці очікуваних реформ
не відбулося2. Розширення і зміцнення державного поліцейського
апарату продовжувалося до початку Лютневої революції.
Перші кроки до створення муніципальної міліції були зроблені
у березні 1917 року, коли Тимчасовий уряд проголосив про заміну
поліції народною міліцією з виборним керівництвом, яке підпорядковувалось органам місцевого самоврядування. У листопаді 1917
року за резолюцією Генерального Секретаріату УНР наголошувалося, що до міського самоуправління повинні перейти всі права
стосовно народної міліції. Резолюція доручала керівникам зацікав1

Головко О.М. Питання створення місцевої (муніципальної) поліції в діяльності органів міського самоврядування в Україні на початку ХХ ст. / О.М. Головко // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. – № 3-4. – С. 109.
2
Кравченко Ю.Ф. Міліція України / Ю.Ф. Кравченко; монографія; наук. ред.
П.П. Михайленко; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : Генеза,
1999. – С. 9.
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лених відомств розробити систему заходів щодо охорони порядку
в місті за допомогою військової сили, а також патрулів, служб інспектування1. У складі Міністерства внутрішніх справ для загального керівництва органами охорони правопорядку було Тимчасовим урядом створене Тимчасове управління у справах громадської
поліції та у справах особистої та майнової безпеки громадян. Вирішити питання організації міліції на місцях мали губернські комісари, а безпосереднє керівництво міліцією покладалося на органи
місцевого самоврядування2.
У цей же час на території Західноукраїнської Народної Республіки охорона громадського порядку покладалася на так звану народну
міліцію, яка виступала формою здійснення місцевого самоврядування, формувалась на добровільних началах на зборах або вічах. Поряд
з нею функціонував і державний правоохоронний орган – Корпус
Української державної жандармерії3.
За часів становлення радянської влади на українських землях,
починаючи з грудня 1917 року, для охорони громадського порядку
була створена робітнича міліція, до складу якої входили спеціальні
загони охорони, загони порядку й охорони, робітничі і селянські
дружини, охоронні дружини. Робітничо-селянську міліцію було
створено Декретом Ради народних комісарів від 05.02.1919 р., яким
постановлялось організувати на території республіки робітничоселянську радянську міліцію та доручалось Народному комісаріату внутрішніх справ України у найкоротший строк приступити до
проведення цього декрету в життя. У документі зазначалось, що
міліція створюється для охорони революційного порядку та особистої безпеки громадян, а також для боротьби з кримінальними
злочинними елементами. У березні 1919 р. НКВС України було
видано Інструкцію по організації радянської робітничо-селянської
1

Мулукаев Р.С. Организационно-правовые основы становления Советской
милиции (1917-1920 г.г.) / Р.С. Мулукаев; учеб. пособие. – М. : РИО Акад. МВД
СССР, 1975. – С. 20.
2
Орлов В.А. Основні історико-правові засади комуналізації міліції на території України / В.А. Орлов // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 342.
3
История советской милиции: В 2 ч. / Под ред. Н.А. Щелокова. Т.1. Советская милиция в период строительства социализма – М. : Акад. МВД СРСР, 1977.
– С. 29.
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міліції, якою встановлювався порядок організаційних заходів по
формуванню міліції на місцях. У цьому документі вперше давалося і правове визначення статусу радянської робітничо-селянської
міліції як виконавчого органу Робітничо-Селянської центральної
влади на місцях, що перебуває у безпосередньому віданні місцевих Рад та підпорядковується загальному керівництву Наркомвнусправ Української республіки по підвідділу Управління радянської
міліції1. Звичайно, згадані документи не були першими з тих, що
створювали радянську міліцію в Україні, адже цей правоохоронний орган був створений радянською владою значно раніше, але
його діяльність, внаслідок частих змін державної влади на місцях та
відсутності правового забезпечення з боку радянських державних
органів, мала періодичний характер, а організація міліції мала свої
особливості майже у кожній місцевості.
Радянська міліція виникла і в наступному функціонувала як воєнізована організація громадян для придушення контрреволюції, тобто
як воєнізований орган політичної боротьби, а в наступному – для
залучення широких верств населення до управління. В.І. Ленін вказував, що пролетаріату потрібна народна міліція, тобто, по-перше,
така, що складається з усього поголовно населення, з усіх дорослих
громадян обох статей, а по-друге, така, що поєднує в собі функції народної армії з функціями поліції, головного і основного органу охорони державного порядку і державного управління2.
Попри те, що за радянських часів міліція була централізованим
державним органом правопорядку, необхідно звернути увагу на
здійснення охорони громадського порядку сільською міліцією та
безпосередньо на діяльність інституту сільських виконавців. З метою підвищення громадської самодіяльності сільського населення та
забезпечення виконання сільськими Радами завдань з охорони громадського порядку, особистої та громадської безпеки громадян був
створений інститут сільських виконавців. Він був запроваджений
Постановою ВУЦВК і РНК УСРР «Про сільських виконавців» від
09.07.1924 р. з метою успішного і своєчасного виконання сільськими
1

Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию /
В.Н. Синюков; 2-е изд., доп. – М. : Норма, 2012. – С. 513.
2
Участие трудящихся в охране общественного порядка: Труды Академии
МВД СССР. – М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1986. – С. 141.
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радами завдань в охороні громадського порядку, особистої та майнової безпеки громадян, благоустрою сіл та розвитку громадської
самодіяльності населення. Сільським радам поставлено за обов’язок
впровадження у сільській місцевості інституту молодших та старших сільських виконавців, визначено принципи призначення та коло
повноважень сільських виконавців, встановлено оподаткування громадян, яким власті не довіряли обов’язки виконавців, для оплати
витрат сільських рад, пов’язаних з охороною громадського порядку.
Сільських виконавців призначала сільська рада з числа постійно проживаючих на відповідній території громадян, не позбавлених виборчих прав. Вони знаходилися в безпосередньому підпорядкуванні й
розпорядженні голови відповідної сільської ради та несли відповідальність перед сільською радою1. Проте, інститут сільських виконавців продемонстрував невисоку ефективність. Це було викликано,
з одного боку, неуважним ставленням працівників міліції до даного
інституту, а з іншого – недоліками в організації діяльності сільських
виконавців з боку сільських рад2.
Романтика «поголовного залучення до управління» дуже скоро
пройшла, але суть цього принципу набула визначального організаційного значення – соціалізація поліції, пошук шляхів залучення
населення до охорони громадського порядку, забезпечення безпеки
та благоустрою, стимулювання громадської ініціативи у цій сфері,
яке не втрачає своєї актуальності і в наш час. Радянська міліція фактично базувалася на поєднанні професіоналізації та «народності»,
що виявлялось у багатьох інститутах – від кадрового забезпечення
партійними та комсомольськими організаціями до принципу подвійного підпорядкування на місцевому рівні. Так, згідно з Постановою ЦК КПРС та РМ СРСР від 25.10.1956 р. «Про заходи по покращенню роботи МВС СРСР» управління міліції в областях були
1
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реорганізовані в єдині управління внутрішніх справ та передані у
відання рад депутатів трудящих, міські та районні відділи та відділення – у відділи та відділення міських та районних рад депутатів
трудящих. Начальник обласного управління внутрішніх справ був
підзвітний як перед відповідною радою та її виконавчим комітетом,
так і перед керівництвом вищого органу внутрішніх справ. Кандидатури на посади керівників УВС, міських та районних відділів та
відділень міліції перед призначенням на посаду мали затверджуватися виконкомами відповідних рад. Місцеві представницькі та
виконавчі органи значно активізували свою взаємодію з органами
внутрішніх справ. Зокрема, у структурі рад депутатів трудящих з
1957 року почали з числа депутатів формуватися постійні комісії з
питань охорони громадського порядку і дотримання законності; ці
ж питання стали постійним предметом розгляду на засіданнях виконавчих комітетів рад, які періодично заслуховували інформацію
керівників органів внутрішніх справ, вживали заходів щодо сприяння роботі цих органів. В цілому подвійність підпорядкування
органів внутрішніх справ оцінюється як така, що мала позитивний
вплив як на діяльність органів міліції, зміцнення правопорядку, так
і на роботу місцевих органів влади1.
Як слушно зауважує В.М. Синюков, при становленні радянської
міліції відбулося зовнішньо парадоксальне, але, ймовірно, зумовлене певними ментальними причинами явище: при гострому неприйнятті з політичних мотивів моделі царської поліції у дійсності була
відкинута лише її остання юридична форма і фактично сприйнята
попередня поліцейська організація моделі XVIII століття німецькопруського взірця. Характерними рисами такої організації були:
широке залучення місцевого населення для несення поліцейських
повинностей; децентралізація поліцейського управління; широта
і багатоманітність соціальних функцій поліції; наявність широкої
адміністративної юрисдикції; включення поліції до системи органів
загального управління2.
1

Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию /
В.Н. Синюков; 2-е изд., доп. – М. : Норма, 2012. – С. 515-516.
2
Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон Української РСР від 07.12.1990 р. № 533-XII // Відом. Верхов.
Ради УРСР. – 1991. – № 2. – Ст. 5.
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Після розпаду Радянського Союзу та проголошення незалежності
України була зроблена спроба наслідувати радянській досвід
організації місцевих органів міліції. Закон України «Про місцеві Ради
народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від
07.12.1990 р. серед повноважень сільських, селищних, міських рад
в галузі охорони державного і громадського порядку, боротьби із
злочинністю у п. 3 ст. 31 закріплював, що відповідна рада затверджує
дільничних інспекторів міліції, контролює в межах своєї компетенції
їх роботу і роботу державної автомобільної інспекції, пожежної охорони1. За погодженням з Міністерством внутрішніх справ Української РСР вирішує питання зміцнення штатів міліції, що утримуються
за рахунок коштів місцевого бюджету, та їх матеріально-технічного забезпечення, створення особовому складу необхідних умов для
служби та відпочинку. При цьому на підставі п. 35 ст. 38 Закону дані
повноваження відносилися до виключної компетенції ради.
Законом України «Про внесення змін до Закону Української РСР
«Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве і
регіональне самоврядування» від 26.03.1992 р. № 2234-XII була змінена правова природа вказаних повноважень – з кола самоврядних
виключних повноважень представницького органу місцевого самоврядування вони віднесені до повноважень, делегованих державою
виконавчим комітетам міських (міст обласного підпорядкування)
рад (п. 18 ч. 2 ст. 42 Закону)2. Одночасно було звужене коло суб’єктів
місцевого самоврядування, уповноважених вирішувати зазначене
питання: якщо раніше воно охоплювало сільські, селищні, міські
органи місцевого самоврядування, то за вказаним Законом – лише
міські міст обласного підпорядкування.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 р. закріпив за місцевим самоврядуванням право створення відповідно до закону міліції, яка утримувалася за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету. Так, згідно п. 39 ч. 1 ст. 26 Закону
1

Про внесення змін до Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних
депутатів Української РСР та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України від 26.03.1992 р. № 2234-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 28.
– Ст. 387.
2
Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII // Відом. Верхов.
Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
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до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відносилося питання створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження
і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції.
Серед повноважень виконавчих органів цих рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян закріплювалися повноваження з підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону
міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про
витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов (підп. 1 п. а ст. 38 Закону). При цьому дані повноваження
отримали статус власних, самоврядних повноважень.
У наступному дія вказаної законодавчої норми неодноразово зупинялася у зв’язку з прийняттям закону про державний бюджет, і на
сьогоднішній день вона є чинною. Але норма Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», яка встановлювала установчі
повноваження місцевих рад у цій сфері, була виключена на підставі
Закону України від 08.07.2010 р., що фактично унеможливлює реалізацію повноважень місцевого самоврядування зі створення муніципальної міліції.
З точки зору історико-правових засад інституту муніципальної
поліції в Україні слід відмітити ряд інших законодавчих та підзаконних актів, які спрямовувалися на формування правової бази даного
інституту. Зокрема, 22.01.2001 р. був виданий Указ Президента України № 29/2001 «Про утворення місцевої міліції», яким фактично
було дозволено фінансування міліції з місцевого бюджету. Так, з
метою підвищення рівня роботи міліції щодо забезпечення захисту
життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, охорони громадського порядку в містах та інших населених пунктах, запобігання
правопорушенням, посилення боротьби із злочинністю, своєчасного
виявлення фактів недодержання вимог законодавства та виходячи з
необхідності більш тісного співробітництва її з населенням визначалося, що місцева міліція утворюється органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних адміністрацій та
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, погодженим із
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Міністерством внутрішніх справ України, на базі підрозділів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції України,
патрульно-постової служби та служби дільничних інспекторів міліції
і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Було встановлено, що чисельність місцевої міліції визначається відповідно до нормативів, що затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Підрозділи місцевої міліції мають входити до складу відповідних
управлінь (відділів) внутрішніх справ. Місцева міліція зобов’язана
виконувати свої завдання у взаємодії з іншими підрозділами органів
внутрішніх справ, правоохоронними органами, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. Порядок і умови проходження служби працівниками місцевої міліції регулюються
Законом України «Про міліцію»1 та Положенням про проходження
служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ2.
Місцеві державні адміністрації зобов’язувалися внести відповідно до
цього Указу пропозиції щодо утворення підрозділів місцевої міліції,
а Кабінет Міністрів України – у двомісячний строк подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих
актів змін у зв’язку з утворенням місцевої міліції та затвердити Положення про підрозділи місцевої міліції.
У відповідності з вимогами вищевказаного Указу Президента
України Кабінетом Міністрів України Постановою від 10.08.2004 р.
№1013 було затверджено Положення про місцеву міліцію3. Даним
документом передбачалося, що місцева міліція утворюється, реорганізується або ліквідується за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі подання місцевих державних адміністрацій та
1

Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів УРСР
від 29.07.1991 № 114 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF.
2
Про затвердження Положення про місцеву міліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1013 // Офіц. вісник України. – 2004.
– № 32. – Ст. 2140.
3
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої
міліції: Закон України від 04.03.2004 р. № 1577-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 23. – Ст. 323.
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виконавчих органів рад, погодженого з Міністерством внутрішніх
справ. Підготовка і внесення в установленому порядку на розгляд
відповідних органів місцевого самоврядування подання здійснюється за погодженням з відповідними головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
На місцеву міліцію покладалося виконання завдань із забезпечення захисту життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю на
відповідній території. Під час виконання своїх завдань вона мала
користуватися відповідними правами та нести обов’язки, передбачені Законом України «Про міліцію». Свої завдання місцева міліція
зобов’язувалася виконувати у взаємодії з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими
формуваннями з охорони громадського порядку.
До складу місцевої міліції включалися підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дільничних
інспекторів, приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту,
та інші підрозділи, які утворюються в установленому порядку.
Місцеву міліцію очолював керівник, який був заступником начальника відповідного управління (відділу) внутрішніх справ з громадської безпеки. Керівник місцевої міліції, начальники структурних
підрозділів та дільничні інспектори призначалися і звільнялися з посад начальником головного управління, управління МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування,
а інші працівники місцевої міліції – згідно з номенклатурою посад,
що визначається Міністром внутрішніх справ. Прийняття на роботу
і звільнення з роботи осіб, що не мають спеціальних звань, здійснювалося начальником місцевої міліції. Керівник місцевої міліції мав в
установлений строк звітувати перед органом місцевого самоврядування про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на відповідній території.
Чисельність місцевої міліції визначалася, виходячи з нормативів,
затверджених Міністерством внутрішніх справ України. Штатний
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розпис місцевої міліції затверджувався наказом начальника головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці
Крим, області, містах Києві та Севастополі в місячний строк після
прийняття рішення відповідного органу місцевого самоврядування
про виділення коштів на її утримання.
Фінансове і матеріально-технічне забезпечення місцевої міліції
покладалося на місцеві бюджети. Забезпечення озброєнням, спеціальними засобами і речовим майном здійснювалося централізовано підрозділами ресурсного забезпечення МВС за встановленими
нормами. Грошове, матеріальне та соціальне забезпечення працівників місцевої міліції здійснювалося в порядку і на умовах, передбачених для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ.
Законодавчим забезпеченням інституту місцевої міліції в Україні
стало прийняття 04.03.2004 р. Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції», який
вніс відповідні зміни до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про міліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
місцеві державні адміністрації»1. Згідно вказаних змін Закон України «Про міліцію» був доповнений статтею 7-1 «Місцева міліція», де
зазначалося: місцева міліція утворюється за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі подання місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів рад, погодженого з Міністерством
внутрішніх справ України. Завданням місцевої міліції є забезпечення
захисту життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян
та охорони громадського порядку на відповідній території.
До складу місцевої міліції включалися підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дільничних
інспекторів міліції, а також приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту. У складі місцевої міліції могли утворюватися й інші
підрозділи. Місцеву міліцію очолював керівник, який є заступником
начальника відповідного управління (відділу) внутрішніх справ з
громадської безпеки. Керівник місцевої міліції у встановлені від1

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р.
№ 586-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 20. – Ст. 190.
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повідною радою строки звітував перед нею про стан охорони громадського порядку та громадської безпеки на відповідній території.
Призначення і звільнення з посад керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів і дільничних інспекторів проводилося
начальниками головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі за погодженням з відповідною радою. Чисельність місцевої міліції визначалася органом місцевого самоврядування, виходячи з нормативів, затверджених Міністерством внутрішніх
справ України. Місцева міліція утримувалася за рахунок коштів місцевих бюджетів.
У відповідності з даними положеннями Закону України «Про
міліцію» відповідних змін та доповнень зазнали Закони України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні
адміністрації». Зокрема, останній передбачив, що місцева державна
адміністрація здійснює разом з відповідними виконавчими органами рад підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд
ради пропозицій, погоджених з відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевої міліції,
чисельності її працівників згідно з нормативами, затвердженими
Міністерством внутрішніх справ України, витрат на утримання та
матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої міліції, навчання її працівників, створення для них необхідних житлово-побутових умов1.
У наступному Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції» втратив чинність
на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008 р. Згодом дія вищевказаного Указу Президента України була скасована Указом № 916/2008
від 10.10.2008 р., а Урядова Постанова втратила чинність на підставі
Постанови № 836 від 17.09.2008 р.
Разом з цим слід зазначити, що вказаними законодавчими і підзаконними актами реальних важелів впливу місцевому самовряду1

Положення про управління муніципальної дружини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/lmr/authorities-the-city/structure-lmr/
management/ofﬁce-municipal-policy/regulations.
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ванню на діяльність місцевої міліції так і не було надано. Будучи
позбавленими самостійності у формуванні місцевої міліції, ефективних механізмів спрямування та контролю за її діяльністю, за
слабкої матеріально-фінансової основи органи місцевого самоврядування не набули достатніх компетенційних можливостей для
формування децентралізованого інституту муніципальної міліції.
Серед основних причин того, що децентралізація системи управління охороною громадського порядку не відбулася, поряд з недостатнім законодавчим забезпеченням, також слід назвати відсутність синхронності та взаємозв’язку цього процесу з реформами
всієї системи Міністерства внутрішніх справ України і місцевого
самоврядування. Незважаючи на те, що раніше вжиті заходи щодо
формування місцевої міліції не привели до повсюдного створення
в країні таких підрозділів, вони все ж відіграли позитивну роль у
реалізації ідеї муніципалізації міліції. Та, як свідчить вітчизняний
досвід муніципального будівництва, відсутність спеціальних законодавчих норм не зупинила самодостатні органи місцевого самоврядування у їх намаганні створити, виходячи з потреб громади,
структури правоохоронної спрямованості.
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Розділ 4. Організаційно-правові моделі діяльності муніципальної поліції у вітчизняній практиці місцевого самоврядування
На сьогоднішній день в Україні накопичений значний досвід функціонування підрозділів муніципальної поліції, створених органами
місцевого самоврядування. Після припинення дії норми Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо створення місцевими радами відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок
коштів місцевого бюджету, у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України 08.07.2010р. органи місцевого самоврядування, керуючись
принципом самостійності та самодостатності, не припинили практику
створення структур правоохоронної спрямованості. Так, у місті Тернополі згідно рішення Тернопільської міської ради від 05.01.2011 року
була створена муніципальна поліція; у місті Дніпропетровськ рішенням Дніпропетровської міської ради від 02.02.2011 року було створено
комунальне підприємство «Муніципальна гвардія»; в місті Сокиряни
Чернівецької області муніципальна міліція почала працювати 1 березня 2011 року. Раніш створені підрозділи муніципальної міліції, не
зважаючи на відсутність законодавчого регулювання, продовжують
функціонувати на основі локальних нормативних актів, серед яких
яскравий приклад надає місто Львів, де тривалий час функціонує Управління муніципальної дружини Львівської міської ради. З 21 березня
2008 р. у місті Ужгороді виконує локальні правоохоронні функції відділ муніципальної поліції та правопорядку.
За відсутності чіткої та безпосередньої правової інституціоналізації муніципальної поліції органи місцевого самоврядування вимушені використовувати інші, опосередковані правові механізми
формування та діяльності муніципальних структур правоохоронної
спрямованості. Умовно пропонуємо їх визначати як сучасні організаційно-правові моделі діяльності муніципальної поліції. Аналіз практики муніципального будівництва у цій сфері дозволяє виокремити
чотири основні моделі.
Перша модель – створення муніципальної поліції як виконавчого
органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Вона дозволяє сформувати вказані органи як публічно-владні структури, що
мають реалізовувати повноваження у межах правоохоронної функції
місцевого самоврядування.
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Правовою основою застосування даної організаційно-правової
моделі формування виконавчого органу місцевого самоврядування
правоохоронної спрямованості виступає загальна норма ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що передбачає
можливість сільських, селищних, міських, районних у місті рад у межах затверджених ними структури та штатів створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що
належать до відання виконавчих органів місцевих рад. Такі органи
є підзвітними та підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, а також сільському, селищному,
міському голові, голові районної у місті ради.
Керівники зазначених органів, як і керівники інших виконавчих
органів місцевих рад, призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у
місті ради, а положення про ці органи затверджуються відповідною
місцевою радою.
Дана організаційно-правова модель застосована, зокрема, Тернопільською міською радою, якою створено Управління муніципальної поліції; Луцькою міською радою, що запровадила Відділ муніципальної дружини; Львівською міською радою, котра сформувала
Управління муніципальної дружини; Ужгородською міською радою,
яка утворила Відділ муніципальної поліції та правопорядку.
Так, Управління муніципальної дружини створене як виконавчий
орган Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від
06.07.2006 р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів
Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання». Відповідно до затвердженого
міською радою Положення, Управління у межах своїх повноважень
забезпечує: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, та інших
актів законодавства України; 2) реалізацію прав і свободи громадян;
3) виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони історичного середовища і довкілля та інших міських
програм; 4) підготовку та виконання міського бюджету; 5) взаємодію
з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення; 6) охорону громадського порядку у місцях, виз64

начених міською радою, міським головою, виконавчим комітетом,
здійснення заходів громадської безпеки на території міста; 7) справляння місцевих зборів; 8) надання послуг щодо зберігання втрачених
речей, документів та розшуку їх власників; 9) вилучення з громадських місць осіб, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння;
10) контроль за порядком перевезень пасажирів і вантажів у міському
пасажирському транспорті; 11) контроль та координацію діяльності
комунального підприємства «Муніципальна дружини»; 12) співпрацю з відділом у справах неповнолітніх у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх; 13) співпрацю з правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку1.
Структурна організація Управління включає апарат управління
та відділи, які фінансуються за рахунок спеціальних коштів: відділ з
охорони громадського порядку в установах державного управління;
відділ з охорони громадського порядку в установах благоустрою та
охорони здоров’я; відділ по надання послуг з охорони громадського
порядку.
Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, визначених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує
начальник управління за погодженням з директором департаменту
фінансової політики.
Працівники управління є посадовими особами органів місцевого
самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці та соціально-побутового забезпечення визначаються
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
та іншими законодавчими актами. Гранична численність працівників встановлюється міським головою у межах загальної чисельності
працівників виконавчих органів. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики, керуючим справами виконкому.
У м. Ужгороді функціональна специфіка спеціалізованого виконавчого органу місцевої ради знайшла своє більш чітке визначення у Положенні про управління муніципальної поліції, затвердженому рішен1

Положення про управління муніципальної поліції: Затверджене рішенням
IV сесії Ужгородської міської ради V скликання від 21.03.2008 р. [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.rada-uzhgorod.gov.ua/news/414.
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ням IV сесії Ужгородської міської ради V скликання від 21.03.2008 р1.
Метою створення управління є здійснення контролю відповідно до
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про
благоустрій населених пунктів» за станом благоустрою в місті
Ужгороді, забезпечення чистоти і порядку, збереження озеленення,
охорони зелених насаджень, водойм, земельних ресурсів, місць
відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за
підприємствами, установами та організаціями територій, додержання
правил благоустрою та тиші в громадських місцях на території міста
Ужгород та з метою здійснення функцій у галузі реклами.
Основними завданнями та предметом діяльності Управління є
здійснення постійного контролю за дотриманням законодавства
України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою:
проведення перевірок території міста; розгляд звернень підприємств,
організацій, установ та громадян; участь в обговоренні проектів
благоустрою міста; внесення пропозицій з питань благоустрою на
розгляд органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій; облік та належне зберігання документації; координація
заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої
реклами та впровадження системного підходу до формування
високоякісного зовнішнього дизайну міста; надання дозволів на
розміщення спеціальних рекламних конструкцій; притягнення до
відповідальності осіб за порушення законодавства з питань благо
устрою; забезпечувати громадський порядок під час проведення
масових заходів; контролювати додержання законодавства щодо
виносної торгівлі, з забезпечувати виконання загальнообов’язкових
рішень органів місцевого самоврядування в м. Ужгород, прийнятих
ними в межах своєї компетенції; вимагати від громадян та
службових осіб, які порушують громадський порядок, правила
благоустрою міста, правила торгівлі та інші загальнообов’язкові
рішення органів місцевого самоврядування на території міста
припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню
повноважень інспекції, виносити на місці усні попередження
особам, які допустили малозначні адміністративні порушення,
1

Положення про Управління муніципальної поліції Луцької міської ради:
Затверджене рішенням Луцької міської ради від 25.07.07р. № 16/14 [Електронний
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а в разі невиконання зазначених вимог, застосовувати передбачені
законодавством заходи примусу; перевіряти у громадян при підозрі
у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу,
а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо
дотримання правил і рішень органів місцевого самоврядування; з
абезпечувати належний порядок на вулицях, площах, набережних
міста, доставляти в громадський пункт охорони правопорядку або в
приміщення підрозділу органів внутрішніх справ: осіб, які вчинили
адміністративні правопорушення, для складання протоколу, якщо це
не можливо вирішити на місці; осіб, які перебувають в громадських
місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність
і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно
пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, до
передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до
місця проживання; складати протоколи про адміністративні
правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення
речей і документів, застосовувати інші, передбачені законом
заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення, які віднесені до їх компетенції; відповідно до своєї
компетенції, на виконання розпоряджень міського голови тимчасово
обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки
місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку,
громадської безпеки; обмежувати або забороняти у випадках
затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах,
що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів
на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; вимагати від
громадян і організацій усунення порушень правил утримання шляхів,
обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та
інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, якщо
при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської
безпеки; проводити за участю адміністрації підприємств, установ
і організацій огляд виробничих, складських та інших службових
приміщень і територій з метою додержання правил продажу
товарів і надання послуг населенню; користуватися у невідкладних
випадках безперешкодно і безоплатно засобами зв’язку, що належать
підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам (за
їх згодою); зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби
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індивідуального захисту та самооборони за наявності спеціального
дозволу.
Управлінню відповідно до покладених на нього завдань були
надані повноваження притягати до відповідальності за порушення
законодавства у сфері благоустрою юридичних і фізичних осіб, які
винні у: порушенні Правил благоустрою міста Ужгорода; порушенні
встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою
населених пунктів; порушенні проектування об’єктів благоустрою
на території міста з порушенням затвердженої в установленому
законодавством порядку містобудівної документації та державних
будівельних
норм; порушенні
встановлених
законодавством
екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час
експлуатації об’єктів благоустрою; порушенні режиму використання
та охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення; самові
льному зайнятті чи захопленні території (частини території) об’єкта
благоустрою на території міста; пошкодженні (руйнуванні чи
псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою
на території міста; знищенні чи пошкодженні зелених насаджень
чи інших об’єктів озеленення на території міста; порушенні правил
торгівлі на ринках; порушенні правил охорони і використання
пам’яток історії та культури; порушенні правил охорони смуги
відводу автомобільних шляхів; порушенні землекористувачами
правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів,
порушення обов’язків по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок
у межах закріплених за ними ділянок; порушенні тиші на вулицях,
площах, у парках, гуртожитках, жилих будинках та інших громадських
місцях у заборонений рішеннями міської ради час; недодержанні
правил щодо забезпечення чистоти і порядку у місті; забрудненні
(засміченні) території міста; неналежному утриманні об’єктів
благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій
населених пунктів, неприбирання доріг, тротуарів від льоду та снігу
у зимовий період; порушенні інших норм, передбачених Правилами
благоустрою міста Ужгорода та іншими нормативно-правовими
актами; неналежному утриманні об’єктів зовнішньої реклами та у
випадку, коли дозвільна документація відсутня, або не продовжена.
Спеціалісти Управління уповноважені складати акти та
протоколи про адміністративне правопорушення і направляти їх
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на розгляд адміністративної комісії міської ради для накладання
штрафів та відшкодування завданої шкоди; притягати осіб,
що винні у порушенні законодавства у сфері благоустрою до
матеріальної відповідальності по відшкодуванню завданих об’єктам
благоустрою збитків, обрахованих відповідно до затвердженої
«Методики обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої
внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок
компенсації шкоди»; звертатися до суду з питань відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог законодавства
з питань благоустрою; брати у громадян усні або письмові
пояснення у зв’язку з порушенням ними законодавства з питань
благоустрою; відповідно до закону здійснювати фотографування,
звукозапис, відео-зйомку, для встановлення наявності або відсутності
адміністративного правопорушення щодо вимог законодавства
з питань благоустрою; при порушенні законодавства з питань
благоустрою особами з використанням автотранспортних засобів,
інспектори мають право повідомляти Державну автомобільну
інспекцію МВС України про порушення та спільно з інспекторами
ДАІ проводити огляд автотранспорту, складати акти та протоколи
про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою; спільно
з Державною автомобільною інспекцією МВС України притягати до
відповідальності за паркування транспортних засобів з порушенням
законодавства про благоустрій; подавати на затвердження виконавчого
комітету міської ради кандидатури громадських інспекторів з питань
благоустрою; запровадити цілодобову роботу «гарячої лінії» для
отримання оперативної інформації від громадян міста щодо фактів
порушень законодавства з питань благоустрою; забезпечувати
контроль за своєчасним та повним перерахуванням юридичними та
фізичними особами плати за право тимчасового користування місцями
для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній
власності міста; укладати договори тимчасового користування
місцями для розміщення зовнішньої реклами, здійснювати їх
реєстрацію та проводити претензійно-позовну роботу відносно
боржників; проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до
вчинення правопорушень у сфері благоустрою; здійснювати заходи,
пов’язані з благоустроєм міста; здійснювати інші повноваження, які
делеговані управлінню міською радою.
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Спеціалісти Управління призначаються на посаду і звільняються
з неї міським головою відповідно до Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування». Вони забезпечуються
спеціальною формою одягу та посвідченнями інспектора
встановленого зразка, спецзасобами та автотранспортом. У своїй
діяльності використовують затверджені бланки актів, протоколів
про порушення Правил благоустрою міста Ужгорода та інші
адміністративні правопорушення.
Управління активно взаємодіє з місцевими правоохоронними
органами, територіальними підрозділами центральних органів
виконавчої влади. Йому надане право укладати угоди про співпрацю
у забезпеченні благоустрою на території міста з міським відділом
УМВС та Державною автоінспекцією МВС України в Закарпатській
області, територіальними органами екологічного контролю та
природних ресурсів, санітарно-епідеміологічного контролю,
підприємствами, що займаються збором, вивезенням твердих
побутових та інших відходів, а також співпрацювати з організаціями,
установами, громадськими організаціями, громадянами.
Як виконавчий орган місцевого самоврядування було також створене
і Управління муніципальної поліції Луцької міської ради, до основних
завдань діяльності якого відповідно до Положення, затвердженого
рішенням міськради від 25.07.2007 р. № 16/14, відносилося:
забезпечення виконання рішень міської ради та її виконавчих органів,
що приймаються з питань забезпечення правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян; охорони довкілля; контролю
за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель, інших природних ресурсів
загальнодержавного та місцевого значення; благоустрою території,
контролю за чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових
територій; паркування автотранспорту; забезпечення охорони
пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацовопаркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
організації торгівлі, громадського харчування та побутового
обслуговування; забезпечення державного і громадського порядку,
життєдіяльності підприємств, установ та організацій, рятування
життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей
у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій,
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пожеж, інших надзвичайних ситуацій; надання допомоги органам
державної автоінспекції в забезпеченні евакуації транспортних
засобів з місць ДТП; проведення бесід з безпритульними, жебраками,
іншими особами, що перебувають у громадських місцях і потребують
соціального захисту; повідомлення відповідних державних органів
і громадських об’єднань про аварії, пожежі та інші надзвичайні
ситуації, вживання невідкладних заходів для їх ліквідації, врятування
людей; надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам
міської ради, представникам державних органів влади і громадських
об’єднань у здійснені їх законної діяльності, якщо їм чиниться
перешкода або загрожує небезпека з боку правопорушників; надання
допомоги органам містобудування та архітектури у виявленні
фактів самовільного будівництва; забезпечення виконання приписів
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про
припинення самовільного будівництва; вживання невідкладних
заходів для усунення виявлених порушень за поданням керівників
виконавчих органів Луцької міської ради1.
Рішенням Луцької міської ради від 27.01.2011 р. № 5/31 Управління
муніципальної поліції було реорганізовано у Відділ муніципальної
дружини, який також отримав статус виконавчого органу місцевого
самоврядування2. Основними завданнями Відділу визначені:
1) забезпечення виконання рішень міської ради та її виконавчих органів,
що приймаються з питань: забезпечення правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян; охорона довкілля; контроль
за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель, інших природних ресурсів
загальнодержавного та місцевого значення; благоустрій території,
контролю за чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових
територій; паркування автотранспорту; забезпечення охорони
пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацовопаркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
Про затвердження положення про Відділ муніципальної дружини Луцької
міської ради: рішення Луцької міської ради від 27.01.2011 р. № 5/31 [Електронний
ресурс] – Режим доступу // http://www.lutsk.ua/pro-zatverdzhennya-polozhennyapro-viddil-municipalnoyi-druzhini-luckoyi-miskoyi-radi.
2
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відом. Верхов.
Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
1
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2) контроль організації торгівлі, громадського харчування та
побутового обслуговування; 3) забезпечення державного і
громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та
організацій, рятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження
матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних
катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних
ситуацій; 4) надання допомоги органам державної автоінспекції
в забезпеченні евакуації транспортних засобів з місць ДТП;
5) проведення бесід з безпритульними, жебраками, іншими особами, що
перебувають у громадських місцях і потребують соціального захисту;
6) повідомлення відповідних державних органів і громадських
об’єднань про аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вживання
невідкладних заходів для їх ліквідації, рятування людей; 7) надання
у межах своїх повноважень допомоги депутатам міської ради,
представникам державних органів влади і громадських об’єднань
у здійснені їх законної діяльності, якщо їм чиниться перешкода
або загрожує небезпека з боку правопорушників; 8) надання
допомоги органам містобудування та архітектури у виявленні фактів
самовільного будівництва; 9) забезпечення виконання приписів
інспекції державного архітектурно – будівельного контролю про
припинення самовільного будівництва; 10) вживання невідкладних
заходів для усунення виявлених порушень за поданням керівників
виконавчих органів Луцької міської ради.
Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з
органами виконавчої влади, з депутатами міської ради, постійними
комісіями міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами,
установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
Друга модель – формування муніципальної поліції як комунального підприємства. Вона позбавляє ці муніципальні структури публічно-владної природи та можливості встановлення і застосування
владних приписів, а акцентує увагу на господарському характері
діяльності.
Правовою основою застосування даної організаційно-правової
моделі виступають норми Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.ст. 26, 29) та норми Господарського кодексу
України (ст.ст. 63, 78). Так, згідно п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України
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«Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції
сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішення про
створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.
Господарським кодексом України встановлюється, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої
частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
Його очолює керівник підприємства, що призначається органом, до
сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому
органові. Майно комунального унітарного підприємства перебуває
у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на
праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство)
або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне
підприємство). Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та
органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно
входить (ст. 78 ГК України)1.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на
засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. Виконавчі органи відповідних місцевих рад, зокрема, встановлюють порядок та здійснюють контроль
за використанням прибутків відповідних підприємств, організацій та
установ (п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону); заслуховують звіти про роботу їх
керівників (п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону).
Комунальні підприємства правоохоронної спрямованості були
засновані Сумською міською радою (КП «Муніципальна охорона»),
Криворізькою міською радою (КП «Криворізька муніципальна гвардія»), Дніпропетровською міською радою (КП «Муніципальна гварСтатут Комунального підприємства Вінницької міської ради «Муніципальна поліція» [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://www.vmr.gov.ua/
MunicipalEnreprise/ Lists/CitiesBeautiﬁcationInspection/ShowContent.aspx?ID=1.
1
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дія»), Нікопольською міською радою (КП «Муніципальна гвардія»),
Хмельницькою міською радою (КП «Муніципальна дружина»), Вінницькою міською радою (КП «Муніципальна поліція»), Харківською
міською радою (КП «Муніципальна охорона»), Коломийською міською радою Івано-Франківської області (КП «Коломийська муніципальна дружина») та ін.
Так, Вінницькою міською радою було створене Комунальне
підприємство «Муніципальна поліція». Відповідно до Статуту КП
Власником Муніципальної поліції є Вінницька міська рада, а органом уповноваженим управляти Муніципальною поліцією – Департамент міського господарства Вінницької міської ради1. КП визнане
уповноваженим представником Вінницької міськради у сфері дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій населених
пунктів, про відходи, захисту прав споживачів, громадського порядку та охоронної діяльності.
Метою діяльності муніципальної поліції визначено: виконання
заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю
за благоустроєм території міста; забезпечення в межах визначених
законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, формування у мешканців міста активної громадської
позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та
громадянами обов’язків в сфері благоустрою; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;
забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та
фізичних осіб; здійснення іншої господарської діяльності не забороненої законом.
За для її реалізації муніципальна поліція: 1) здійснює контроль
за станом благоустрою території міста Вінниці, підтриманням чистоти та порядку, забезпечує попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і
громадську безпеку у встановленому законодавством порядку; 2)
1

Про створення комунального підприємства Прилуцької міської ради «Муніципальна поліція» та затвердження його Статуту: Рішення 73 сесії Прилуцької
міської ради 6 скликання від 29.08.2014 р. № 6 [Електронний ресурс] – Режим
доступу: pryluky.cg.gov.ua/web_docs/5612/.../73-6.doc.
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здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами,
організаціями, громадянами вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», Правил благоустрою території міста Вінниці, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку
встановленому законодавством; 3) здійснює контроль за станом благоустрою території міста Вінниці, в тому числі озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку
громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих
до належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям
будівель, споруд та територій; 4) здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства у
сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;
5) здійснює профілактичні заходи з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою; 6) сприяє розвитку та поліпшенню
стану благоустрою міста; 7) вживає заходів щодо зупинення робіт,
які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста,
відшкодування завданих збитків та приведення об’єктів благоустрою до належного стану; 8) забезпечує супровід і контроль за дотриманням умов видачі та виконання дозволів на виконання планових
та аварійних робіт на території міста у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж; виконання земляних
робіт на території міста у зв’язку з розташуванням рекламних засобів; благоустрій територій новозбудованих об’єктів; встановлення захисно-охоронної огорожі в місцях проведення будівельних чи
ремонтних робіт; встановлення каркасу чи риштування, легких огорож при будівництві; використання земельної ділянки для складування будівельних матеріалів; 9) здійснює контроль за відновленням благоустрою зруйнованих внаслідок проведення земляних робіт
та вжиття заходів до виконавців земляних робіт щодо відновлення
елементів благоустрою; 10) здійснює технічний нагляд і контроль за
благоустроєм, поточним і капітальним ремонтом, реконструкцією,
реставрацією та будівництвом об’єктів незалежно від форм власності на договірних умовах; 11) здійснює контроль за додержанням
проектних рішень, вимог Державних будівельних норм та інших
нормативних документів при виконанні забудовниками будівельних
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робіт та технічних умов на благоустрій; 12) контролює усунення
наслідків самочинних будівельних робіт; 13) готує проекти рішень
міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції Муніципальної поліції;
14) виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок;
15) надає методичну, консультативну та іншу допомогу суб’єктам
господарювання, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, забезпечення благоустрою; 16) контролює
проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів на договірних засадах;
17) вживає спільно з працівниками міліції заходів до припинення
адміністративних правопорушень.
У сфері охоронної діяльності муніципальна поліція має право:
придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; використовувати радіозв’язок за наявності
дозволу на їх використання на наданих радіочастотах; використовувати транспорт реагування; вимагати від громадян, службових та посадових осіб підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності припинення протиправних дій, дотримання законності
та правопорядку; вимагати від службових осіб об’єктів охорони та
інших осіб дотримання пропускного та внутрішньо об’єктового режимів; не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його,
порушуючи встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це територіальний орган внутрішніх справ;. застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати
службових собак відповідно до Закону;. під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних
осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення
речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід
(вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд
(виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу
матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з
об’єктів охорони); проводити відкриту відео та фотозйомку подій як
допоміжний засіб запобігання протиправним діям на об’єкті, що охо76

роняється; дотримуватись обмежень в частині здійснення охоронної
діяльності, що визначені Законами України.
Муніципальна поліція у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, дотримання законодавств про відходи, попередження правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку,
наділена наступними повноваженнями: проводити рейди та перевірки території, об’єктів міста щодо стану їх благоустрою, додержання
суб’єктами господарської діяльності, установами та організаціями
незалежно від форм власності та громадянами законодавства у сфері
благоустрою; надавати приписи громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту справ
споживачів; здійснювати контроль за їх виконанням; складати акти
фіксації виявлених правопорушень та адміністративні протоколи
про адміністративні правопорушення на громадян та службових, посадових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності в межах компетенції та порядку передбачених
чинним законодавством; направляти протоколи про адміністративне
правопорушення на розгляд уповноваженим органам (посадовим
особам); контролювати та сприяти в забезпеченні чистоти і порядку
в місті, очищенню територій та об’єктів від сміття, будівельних та
побутових відходів, снігу, льоду, самовільного розміщених об’єктів
та елементів благоустрою; здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для
запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою,
поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського
порядку; подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку
та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів міста, захисту прав споживачів, поводження з відходами, громадського порядку, удосконалення Правил благоустрою території міста Вінниці;
надавати інформацію органам державного контролю відповідно до
чинного законодавства; доставляти осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері благоустрою, захисту прав споживачів,
поводження з відходами, громадського порядку до органів внутрішніх справ, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці
вчинення порушення, порядком, передбаченим Кодексом України
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про адміністративні правопорушення; забезпечувати подання від
імені Вінницької міської ради позовів до суду про відшкодування
шкоди завданої об’єктам благоустрою, внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, поводження з відходами, захисту
прав споживачів та Правил благоустрою території міста Вінниці;
розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів; у разі виявлення продукції неналежної якості,
фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров’я, майна споживачів
і навколишнього природного середовища терміново повідомляти про
це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і
нагляд за якістю і безпекою продукції; готувати подання до органу,
який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для
вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів
та ін.
Для забезпечення діяльності муніципальної поліції її працівники
під час виконання своїх службових обов’язків мають право на носіння, зберігання, застосовування спеціальних засобів у порядку і спосіб
визначений Законом України «Про охоронну діяльність».
До виключної компетенції Вінницької міськради у сфері організації діяльності такого комунального підприємства віднесене вирішення питань про створення філій, представництв, а також припинення
їх діяльності відповідно до законодавства; прийняття рішення про
припинення діяльності муніципальної поліції чи її реорганізацію;
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; прийняття і внесення змін та доповнень до Статуту, внутрішніх актів, що регулюють діяльність муніципальної поліції; надання
дозволу на отримання кредитів, позик в тому числі під заставу майна
муніципальної поліції. Основні ж питання діяльності підприємства
вирішуються Департаментом міського господарства, зокрема, щодо:
визначення основних напрямків діяльності, затвердження планів та
звітів про їх виконання, строків їх надання; вирішення питання про
розподіл та внесення змін в розподіл прибутку; затвердження річних
звітів, балансів і даних перевірки фінансово-господарської діяльності відповідними службами; призначення та проведення відповід78

них перевірок фінансової діяльності; погодження в установленому
законодавством порядку дозволів на здачу в оренду та відчуження
нерухомого і окремого індивідуально визначеного майна, закріпленого за муніципальною поліцією; погодження структури та штатів
муніципальної поліції, річних фінансових планів підприємства; отримання від муніципальної міліції звітів, оперативної інформації, тощо
у встановлені ними строки; контролю дотримання умов контрактів.
Безпосереднє управління муніципальною поліцією здійснюється
начальником, який призначається на посаду розпорядженням міського голови на підставі укладеного контракту. Трудова діяльність працівників комунального підприємства здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до трудового
законодавства.
Муніципальна поліція при виконанні покладених на неї завдань
взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими
виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими
органами, утвореними міською радою, правоохоронними органами,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми
власності, об’єднаннями громадян, співпрацює з засобами масової
інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали.
Для реалізації завдань своєї діяльності у сфері дотримання громадського порядку та безпеки муніципальна поліція та правоохоронні органи організовують взаємодію і надають взаємодопомогу у
діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття
злочинів, адміністративних правопорушень та забезпечення охорони
громадського порядку. Така взаємодія має місце, зокрема, у формах
проведення спільних нарад, консультацій; обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень; інших не заборонених законодавством профілактичних заходів за умови, якщо не
порушуються права та обов’язки підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності та громадян, якщо здійснення таких
заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.
Муніципальна поліція в межах, встановлених законодавством,
самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
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належного їй майна згідно з законодавством. Майно, що є у комунальній власності і закріплене за муніципальною поліцією, належить
їй на праві господарського відання. Джерелами формування його є
майно, передане йому Власником; доходи, одержані від реалізації
продукції та наданих послуг, а також від інших видів господарської
діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні та поточні
трансферти з міського бюджету; інші джерела, не заборонені законодавством України. Муніципальна поліція є юридичною особою, має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак
для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної
особи. Вона від свого імені виступає у господарських, цивільних та
адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем
та відповідачем у судах, несе відповідальність за результати своєї
господарської діяльності.
Аналогічна організаційно-правова модель діяльності муніципальної міліції застосована і у місті Прилуки, де 29.08.2014 р. рішенням
Прилуцької міської ради було створено Комунальне підприємство
«Муніципальна поліція»1. Основними завданнями муніципальної
поліції визнані: надання допомоги органам державної автоінспекції в
забезпеченні евакуації транспортних засобів з місць ДТП; вживання
невідкладних заходів для усунення виявлених порушень за поданням
керівників виконавчих органів Прилуцької міської ради; повідомлення відповідних державних органів і громадських об’єднань про
аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вживання невідкладних
заходів для їх ліквідації, врятування людей; надання у межах своїх
повноважень допомоги депутатам міської ради, представникам державних органів влади і громадських об’єднань у здійснені їх законної діяльності, якщо їм чиниться перешкода або загрожує небезпека
з боку правопорушників; надання допомоги органам містобудування та архітектури у виявленні фактів самовільного будівництва; забезпечення виконання приписів інспекції державного архітектурно
1

Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх
справ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 р.
№ 615 (у ред. Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2001 р. № 1053) //
Офіц. вісн. України. – 2001. – № 33. – Ст. 1552.
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- будівельного контролю про припинення самовільного будівництва;
проведення бесід з безпритульними, жебраками, іншими особами,
що перебувають у громадських місцях і потребують соціального захисту.
Покладені на неї завдання Муніципальна поліція реалізовує шляхом проведення перевірок на території міста; розгляду звернень
підприємств, установ організацій, фізичних та юридичних осіб;
складанням актів та адміністративних протоколів за порушення законодавства з питань благоустрою, екологічної безпеки, незаконної
торгівлі тощо.
Третя модель – запровадження муніципальної поліції на договірних засадах як структурного підрозділу державної установи.
На відміну від попередніх двох організаційно-правових моделей,
що передбачають муніципальну природу відповідних структур, за
даної моделі відповідні органи мають подвійну, симбіозну природу. Існуючий порядок їх формування, діяльності та фінансування
розмиває їх сутність як структур державних, але при цьому не надає
їм характеру структур муніципальних. Така модель є доволі нечіткою.
Правову основу використання даної організаційно-правової моделі складають норми ст.18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у
комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності
у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування
законом.
Підрозділ муніципальної поліції формується у складі управління
Державної служби охорони на договірних засадах між місцевою радою в особі місцевого голови й управлінням Державної служби охорони. У такий спосіб сформований, наприклад, підрозділ по охороні
об’єктів комунальної власності ОРМ УДСО при УМВС України в
Житомирській області; функції муніципальної міліції у м. Сокиряни
Чернівецької області здійснює окремий підрозділ служби охорони
при УМВС України у Чернівецькій області; у місті Виноградів Закарпатської області – муніципальна міліція Управління Державної
служби охорони при ГУМВС в Закарпатській області.
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Достатні правові підстави для укладання таких договорів та
формування спеціалізованих підрозділів передбачені Положенням
про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ1.
Відповідно до цього документу Державна служба охорони є підпорядкованою Міністру внутрішніх справ єдиною централізованою
системою, очолюваною Департаментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, яка складається з управлінь,
відділів Державної служби охорони при головних управліннях МВС
в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управліннях МВС в областях та м. Севастополі та підпорядкованих їм
підрозділів охорони: міських, районних, міжрайонних відділів, відділень, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів,
стройових підрозділів міліції охорони, спеціальних підрозділів
«Титан», інкасації та груп затримання, пунктів централізованого
спостереження, у тому числі на окремих об’єктах, а також установ
та навчальних закладів професійної підготовки працівників охорони.
Основними завданнями Державної служби охорони визначені:
здійснення за договорами заходів щодо охорони особливо важливих об’єктів згідно з переліком, який затверджується Кабінетом
Міністрів України, інших об’єктів, вантажів, інкасації, перевезення,
тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення особистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації в порядку, встановленому законодавством; розроблення основних вимог
до захисту об’єктів та громадян від злочинних посягань, примірних
договорів і вимог до інженерно-технічного укріплення та захисту
об’єктів, оснащення їх технічними системами та засобами теле-, відеоспостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу,
а також інструкцій та інших документів, що регламентують виконання охоронних функцій; участь у проведенні єдиної технічної політики щодо провадження технічних засобів охоронного призначення
шляхом розроблення нормативних документів на час усього циклу їх
1

Програма сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою,
законності та громадського порядку в м. Житомирі на період 2008-2012 років:
Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.11.2007 р. № 418 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/
ZI070233.html.
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життєдіяльності (проектування, промислове виробництво, монтаж,
експлуатація та утилізація).
Управління, відділи і підрозділи охорони є державними установами, що провадять некомерційну господарську діяльність. Вони мають право створювати в установленому порядку, а також виступати
засновником (учасником) суб’єктів господарювання, діяльність яких
пов’язана з організацією і виконанням заходів охорони та безпеки,
розробленням, виробництвом, реалізацією, монтажем, профілактичним обслуговуванням, використанням, ремонтом технічних засобів
охоронного призначення, проведенням маркетингу та інжинірингу в
галузі забезпечення особистої і майнової безпеки, соціального захисту своїх працівників. При цьому вони провадять свою діяльність на
засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних підрозділами
охорони, підприємствами та установами за організацію і надання
послуг з охорони та безпеки за договорами, та інших надходжень,
передбачених законодавством. Саме договорами визначаються відносини підрозділів Державної служби охорони з юридичними особами та громадянами у зв’язку з наданням послуг з охорони та безпеки,
відповідальність, права та обов’язки сторін.
Порядок створення та ліквідації підрозділів цивільної охорони,
інших суб’єктів господарювання системи Державної служби охорони визначається типовими положеннями про них, які затверджуються Департаментом Державної служби охорони.
Чисельність працівників підрозділів охорони, які працюють за
трудовим договором (контрактом) і надають послуги з охорони та
безпеки, встановлюється Департаментом виходячи з необхідності забезпечення охорони за укладеними договорами.
Вартість робіт, пов’язаних з охороною об’єктів та безпекою громадян, визначається виходячи з принципів самоокупності та застосування вільних цін, крім випадків, передбачених абзацом другим
цього пункту. Ціни на послуги з охорони об’єктів, що підлягають
обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони,
визначаються на підставі відповідної методики, що затверджується
Міністерством економічного розвитку і торгівлі та МВС за погодженням з Антимонопольним комітетом.
Власник може надавати працівникам Державної служби охорони,
які безпосередньо несуть службу з охорони об’єкта, житло чи місця
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у гуртожитках, забезпечувати обслуговування їх у медичних закладах, санаторіях, будинках відпочинку, а також місцями у дитячих дошкільних закладах, продуктами, товарами, задовольняти інші побутові потреби на загальних з працівниками об’єкта, що охороняється,
підставах.
У м. Бердянськ муніципальну міліцію не формували як окрему юридично оформлену структуру, а було укладено договір
з правоохоронними органами міста (відділом Державної служби охорони при Бердянському МВ УМВС України). У зв’язку з
цим 01.07.2002 р. почав функціонувати підрозділ «Муніципальна
міліція». Його фінансування, забезпечення службовців спецодягом і взуттям здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету.
Муніципальна міліція складалася з бригад, відповідно до кількості
мікрорайонів міста, які, за рішенням міського голови, повинні були
обійти кожний будинок чи квартиру, познайомитися з населенням.
Основними завданнями такої структури було визнано забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час масових заходів, що проводяться під патронатом органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, фізична охорона делегацій, які прибувають до міста, виключаючи закордонні. Робота такої міліції надала можливість оперативно вирішувати проблеми мікрорайонів та
міста в цілому.
Рішенням Житомирської міської ради від 21.11.2007 р. № 418 було
затверджено Програму сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку в м. Житомирі на період 2008-2012 років1. Для виконання заходів, передбачених даною Програмою, на договірних умовах між міською радою та
управлінням Державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області було створено підрозділ муніципальної міліції.
Така ініціатива знайшла підтримку з боку керівництва УМВС України в області, що було зумовлено в першу чергу тим, що працівники
райвідділів міліції значною мірою задіяні на боротьбі зі злочинністю,
здійсненні слідчих та оперативно-розшукових заходів і не в змозі в
повному обсязі і цілеспрямовано займатись проблемами, над якими
мала працювати муніципальна міліція.
Обов’язки та сфера діяльності Муніципальної міліції [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://zt-rada.gov.ua/pages/p1721.
1
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Взявши за основу кращі муніципальні практики, було розширено
функції працівників підрозділу, зосередивши їх зусилля на забезпеченні безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності, правопорядку в місті, підвищенні рівня забезпечення прав, свобод громадян
міста, посиленні контролю за станом правопорядку в громадських
місцях та місцях з масовим перебуванням людей, підвищенні ефективності реагування у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій та подій, вирішенні інших, нагальних для міста завдань. Рішенням міськвиконкому муніципальній поліції були надані повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення
у випадках, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до Положення вказаний підрозділ мав створюватися,
реорганізовуватися та ліквідовуватися Житомирською міськрадою,
перебуваючи при цьому у прямому підпорядкуванні начальника управління Державної служби охорони. Особливістю кадрового складу підрозділу став його змішаний состав, який включав працівників
міліції та вільнонайманих працівників.
Діяльність підрозділу муніципальної міліції довела свою ефективність у вирішенні окремих завдань. Ним постійно проводяться
спільні заходи з комунальними підприємствами Житомирської міської ради, а саме щодо сплати мешканцями міста заборгованості за
водопостачання, контролю в громадському транспорті по недопущенню безквиткового проїзду, припинення фактів порушення законодавства про рекламу та Правил благоустрою міста, додержання
правил паркування та недопущення паркування автотранспорту на
зеленій зоні. Відповідно до проведеної роботи підрозділу на території обслуговування спостерігалося зменшення загальної кількості
місць утворення стихійної торгівлі1.
Четверта модель – заснування муніципальної поліції як громадського формування з охорони громадського порядку. За даної організаційно-правової моделі муніципальна поліція отримує громадський
характер і, сприяючи реалізації прав та законних інтересів територіальних громад щодо забезпечення законності та правопорядку,
та будучи залученою до цієї діяльності органами місцевого самовряПро участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-III // Відом. Верховн. Ради України.
– 2000. – № 40. – Ст. 338.
1
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дування, виступає суб’єктом муніципально-правових відносин, але
не може визначатися публічно-владним суб’єктом місцевого самоврядування.
У такий спосіб функціонують, наприклад, Муніципальна служба правопорядку м. Лубни, Муніципальна служба охорони порядку
м. Алушта, Глобинське міське громадське формування з охорони
громадського порядку «Муніципальна міліція».
Законодавчу базу організації та діяльності таких формувань становлять норми Закону України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону»1. Громадяни України
відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в
охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а
також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян,
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у
рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. Громадські формування з охорони громадського порядку створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами,
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян. Членами їх можуть бути громадяни України, які
досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні
правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і
станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе
зобов’язання. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації цих об’єднань та лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ
і одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена
громадського формування і нарукавної пов’язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
1

Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию /
В.Н. Синюков; 2-е изд., доп. – М. : Норма, 2012. – С. 530-531.
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Громадське формування з охорони громадського порядку діє на
основі положення (статуту) про нього, яке підлягає узгодженню з
керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ,
а також виконавчого органу місцевої ради. Формування підлягають
реєстрації у відповідному виконавчому органі сільської, селищної,
міської, районної у місті ради за місцем його діяльності.
Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку Законом визнані: надання допомоги органам
внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;
інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені
або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань; сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті
злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави,
підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;
участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.
Для виконання цих завдань громадські формування та їх члени
мають право: 1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками міліції, а в сільській місцевості
– самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ; 2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і
злочинів; 3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних
закладах; 4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення
адміністративних правопорушень і злочинів; надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства,
а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у
сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів; охорону
природи і пам’яток історії та культури; забезпечення безпеки дорожнього руху; 5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють
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їх вчиненню; 6) підтримувати зв’язки з відповідними громадськими
організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.
Вони проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ шляхом спільного з працівниками органів внутрішніх справ
патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях
компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами
місцевого самоврядування; участі у заходах правоохоронних органів,
спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.
Члени громадських формувань під час виконання своїх обов’язків
з охорони громадського порядку після обов’язкового пред’явлення
посвідчення мають право: 1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів;
2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;
3) спільно з працівниками органів внутрішніх справ затримувати і
доставляти до органу внутрішніх справ, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам
члена громадського формування з охорони громадського порядку і
не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення; 4) складати протоколи про адміністративні правопорушення; 5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських
місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або
припинення адміністративних правопорушень чи злочинів; 6) у разі
участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону за
згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи
уповноваженого ним органу та в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в
приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби; 7) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або
громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатич88

них, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доправлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у
безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;
8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у
водіїв на право користування та керування транспортними засобами,
а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають
у стані сп’яніння, до подальшого керування транспортними засобами; 9) під час виконання обов’язків члена громадського формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний
автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої
він перебуває. Відшкодування витрат за його використання у таких
випадках може провадитися за рахунок коштів громадського формування у порядку, визначеному його положенням (статутом); 10) вести роботу серед населення щодо роз’яснення чинного законодавства;
11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.
Поряд з цим Законом визначаються форми та методи взаємодії
громадських формувань з охорони громадського порядку з органами
місцевого самоврядування. Так, органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи у межах своєї компетенції, а також громадяни мають сприяти громадським формуванням в охороні громадського порядку. Вони в установленому порядку розглядають пропозиції громадських формувань щодо поліпшення стану громадського порядку
та вживають у межах своєї компетенції відповідних заходів; спільно
з органами внутрішніх справ організовують діяльність громадських
формувань шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання
та інших спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного
надання відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до
правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями. Органи місцевого самоврядування у межах
своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ здійснюють
координацію та контроль за діяльністю громадських формувань, заслуховують повідомлення і звіти керівників зазначених формувань.
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Для реалізації цілей і завдань цих формувань органи місцевого самоврядування мають право вводити за рахунок коштів місцевого
бюджету посади інструктора з питань роботи з цими формуваннями,
начальника загону народної дружини підприємства, установи, організації.
Органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо забезпечення діяльності громадських формувань, надають їм службові
приміщення, необхідний інвентар та засоби зв’язку. Органи внутрішніх справ у разі потреби можуть надавати на договірних засадах
громадським формуванням на період їх чергування або проведення
цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші
предмети екіпіровки нарядів.
Контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.
Виконавчі органи місцевих рад, що проводять реєстрацію зазначених
громадських формувань, здійснюють контроль за дотриманням ними
вимог положення (статуту). Представники цих органів мають право
спостерігати за проведенням громадськими формуваннями заходів,
вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.
Муніципальна практика свідчить, що діяльністю означених громадських формувань керують органи місцевого самоврядування.
Вони ж здійснюють і основне матеріально-технічне забезпечення
таких об’єднань. Так, у м. Южноукраїнськ Миколаївської області за
підтримки місцевої влади створені та утримуються громадські пункти охорони правопорядку, у Добренській сільраді Баштанського
району Миколаївської області існує громадське формування з охорони громадського порядку, у ряді селищних рад створені умови для
роботи громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Це
сприяє зростанню рівня довіри населення до місцевої міліції. Основним завданням громадських помічників, крім допомоги дільничному,
є надання різних соціальних послуг населенню, зокрема, підвезення
дітей до школи, хворих у лікарню тощо.
Загалом на основі Закону України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону» функціонують більше
13 тисяч відповідних громадських формувань, що нараховують у
своєму складі близько 400 тис. осіб. Це: (а) міські оперативні загони
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дружинників (Суми); (б) «міська міліція» (Полтава); (в) загони муніципальної дружини (Львів), (г) «Щит Плюс», «ВЕНБЕСТ» (Київ) та
інші, які в основному створені за ініціативою громадян, громадських асоціацій чи організацій та місцевої влади. Такі громадські формування з охорони громадського порядку, як передбачається муніципальними органами, мають виконувати завдання муніципальної
міліції до остаточного визначення її належного правового статусу в
системі місцевого самоврядування. Громадські формування, муніципальні дружини, варти порядку, асоціації ДНД, загони самооборони,
створені в окремих регіонах України, є різновидом форм участі населення в охороні громадського порядку і з формально-юридичної точки зору не мають статусу муніципальної міліції, а відтак і відповідного кола владних повноважень, що не сприяє ефективній реалізації
правоохоронної діяльності у місцевому самоврядуванні.
Аналіз вітчизняної муніципальної практики функціонування
муніципальної поліції свідчить про здійснення відповідними структурами охоронних, профілактичних та юрисдикційних повноважень. Механізми їх реалізації за відсутності структур муніципальної
поліції у їх класичному вигляді та недостатності правової основи
мають ініціативний характер. На сьогодні залишається неузгодженим і недосконалим статус відповідних муніципальних підрозділів
правоохоронного характеру. Засади організації та діяльності муніципальної поліції не втілені у життя через значну невизначеність законодавства, відсутність правового закріплення моделі муніципальної
поліції, її завдань та структури, невирішеність питання розмежування
компетенції органів місцевого самоврядування і Міністерства внутрішніх справ щодо організації та діяльності муніципальної поліції,
контролю за забезпеченням нею громадського порядку, статусу її
працівників, відсутність фінансування, непідготовленість до змін у
правоохоронній системі на місцевому рівні.
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Розділ 5. Питання визначення правового статусу муніципальної поліції в Україні
Національна правоохоронна система, невід’ємним елементом якої
є органи міліції, вже не один рік функціонує в умовах постійного реформування, наслідками якого стали зміна її організаційно-штатної
структури, зменшення мілітаризованості та дещо більша відкритість
для населення. Проте таке реформування не вирішило основного завдання, а саме – переорієнтації діяльності правоохоронних органів
у цілому та міліції зокрема із каральної у соціально-обслуговуючу
(сервісну), основним об’єктом охорони та захисту якої повинні стати
права, свободи і законні інтереси фізичних осіб та права і законні
інтереси юридичних осіб. Правоохоронна система України сьогодні
не здатна ефективно виконувати покладені на неї державою функції та завдання і ще не позбулася таких негативних рис, як надмірна
централізація, мілітаризація, бюрократизм і карально-репресивний
характер службової діяльності.
Тривалий час функціонування міліції позиціонувалося як діяльність поліцейсько-силового підрозділу держапарату, звужена спеціалізація якого спрямовувалася на розв’язання чисельних оперативних проблем у державі. Така концепція інституту призвела до
обтяження всієї системи, її «неповороткості», витратності, низької
ефективності, зниження відповідальності співробітників, відмирання суміжних інститутів громадської ініціативи у сфері правопорядку та суспільного контролю. Ці тенденції набули стагнуючого
характеру і зачепили найважливішу сферу, від якої багато в чому
залежить результативність забезпечення правопорядку, - роботу з
населенням та профілактичну діяльність органів внутрішніх справ.
Як наслідок – численні нарікання на діяльність міліції з боку населення, громадських організацій, у тому числі правозахисних, низький рівень громадської довіри та суспільна непопулярність цих
структур.
Головними завданнями розвитку поліції як інституту правової
системи стають її дебюрократизація, перехід від мілітаризованої,
максимально централізованої та надзатратної структури до моделі консолідованого державного органу забезпечення внутрішньої
політики та безпеки держави, що включає як силову вертикаль, так
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і децентралізовані функції забезпечення правопорядку1. Як зазначає
Ю.Є. Аврутін, перехід до соціалізованої моделі організації міліції вимагає відмови від підпорядкування стратегії діяльності міліції корпоративним інтересам правлячої та фінансової еліти; залежності від останньої у кадровій політиці; надзвичайної централізації управління
та закритості від громадського контролю; високого рівня мілітаризації, що поширений на всі види службової діяльності; надзвичайно
широкого обсягу повноважень; привласнення державним центром
монопольного права на будівництво сил правопорядку на всій території країни без урахування інститутів громадянського суспільства і
самоврядування населення2.
В аспекті означених завдань соціалізації правоохоронної системи формуванню інституту муніципальної поліції відводиться одне
з ключових місць. Ментальність нової системи поліції має бути не
воєнізовано-обмеженою, а відкритою та гнучкою, націленою на
конструктивну взаємодію з суспільством у вирішенні проблем забезпечення правопорядку. Забезпечити це без інституційних механізмів
врахування місцевих особливостей, специфіки окремих територіальних громад та формування максимально наближених до населення,
децентралізованих структур неможливо.
До останнього часу дискусійним залишалося питання віднесення
інституту муніципальної поліції до державної правоохоронної системи або системи місцевого самоврядування. Формування муніципальної поліції в системі МВС, на наш погляд, грубим чином порушує
норми Конституції України і діюче законодавство про місцеве самоврядування. Згідно ст.ст. 5, 7 Конституції України органи місцевого
самоврядування становлять самостійну підсистему органів публічної
влади і не входять до системи органів державної влади. Вони самостійно вирішують питання місцевого значення в межах Конституції
і законів України (ст. 140 Конституції України). Питання створення
відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, визначення чисельності працівників такої
1

Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: Теория, история, перспективы / Ю.Е. Аврутин. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 313-314.
2
Казанник А.И. Правовые проблемы формирования муниципальной милиции / А.И. Казанник // Вестник Омского университета. – 2006. – № 3. – С. 113.
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міліції, витрат на їх утримання, здійснення матеріально-технічного
забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов віднесені законодавцем до кола власних, самоврядних повноважень виконавчих органів місцевих рад (підп. 1) п. а)
ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Це дозволяє зробити висновок про те, що формування муніципальної поліції в системі МВС України суперечить Конституції і законам
України.
Муніципальна поліція має бути віднесена до системи місцевого самоврядування, чим визначатиметься її не державна, а муніципальна природа. Відособленню державних та муніципальних правоохоронних формувань одночасно сприяло б і застосування поряд з
поняттям «муніципальна поліція» поняття «державна поліція», а не
«національна поліція», як це передбачено у відповідному урядовому
законопроекті. Муніципальна поліція не повинна входити до системи
органів державної влади, в тому числі до системи Міністерства внутрішніх справ України. За своїм правовим статусом цілком обґрунтовано муніципальна поліція може розглядатися як особливий виконавчий орган представницького органу місцевого самоврядування, що
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету і створюється для
здійснення окремих правоохоронних функцій на території громади,
забезпечення виконання рішень органів місцевого самоврядування.
Разом з цим постає питання щодо співвідношення муніципальної
поліції з територіальною організацією системи МВС України. Є два
основні підходи: перший передбачає функціонально-компетенційне
заміщення муніципальною поліцією локального рівня державних органів внутрішніх справ, а другий – створення муніципальної поліції
не замість органів державної поліції на місцях, а поряд з ними, як
самостійних структур охорони громадського порядку, що входять до
системи виконавчих органів місцевого самоврядування. У першому
випадку на муніципальну поліцію повинні бути покладені практично всі функції, які реалізуються сьогодні міліцією в селах, селищах,
містах, районах в містах, районах. Структура муніципальної поліції
буде майже повністю збігатися зі структурою районного, міського
відділу (управління) внутрішніх справ. За другого підходу передбачається покладення на муніципальну поліцію не всіх, а окремих
завдань і повноважень правоохоронної діяльності, які мають само94

врядний характер і безпосередньо пов’язані із забезпеченням правопорядку, законності, охороною прав, свобод і законних інтересів
громадян.
Багатий досвід формування муніципальної поліції в зарубіжних
країнах показує, що будь-який з наведених вище підходів може бути
реалізований і на вітчизняних теренах. При застосуванні першого
слід враховувати, що він не потребуватиме формування координаційних структур, виключатиме паралелізм і дублювання в діяльності
державної і муніципальної поліції, сприятиме економії державних
матеріально-фінансових ресурсів. Багаторівнева побудова поліцейської системи з подвійним підпорядкуванням її структур органам державної і муніципальної влади не тільки показала свою ефективність
в практиці правоохоронної діяльності окремих зарубіжних держав,
але й стала однією з гарантій розвитку демократії на місцевому рівні, адже громадяни більше довіряють муніципальній поліції, активно
допомагають їй в охороні громадського порядку, здійснюють у тій чи
іншій формі громадський контроль за її діяльністю1.
Практичне застосування ж другого підходу, на наш погляд, дозволить розмежувати державні та муніципальні завдання у сфері
правоохоронної діяльності, адже не всі з тих, що реалізуються на
локальному рівні місцевою міліцію, мають самоврядну природу. Безумовно, цей підхід вимагає чіткого розмежування компетенції між
місцевими органами державної поліції та муніципальною поліцією,
забезпечення їх тісної взаємодії, налагодження ефективного контролю за діяльністю неспівпорядкованих структур2.
Вочевидь, що розвиток інституту муніципальної поліції неможливий без зміцнення інституту місцевого самоврядування, проведення
багатовекторної муніципальної реформи в України. Відповідно до
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої Розпорядженням Кабіне1

Кононов А.М. Роль и место органов местного самоуправления в осуществлении охраны общественного порядка (Вопросы теории и практики) / А.М. Кононов // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 33.
2
Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01.04.2014 р. № 333-р // Офіційний вісник України. – 2014. – № 30.
– Ст. 831.
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ту Міністрів України від 01.04.2014 р. №333-р, питання громадської
безпеки мають стати одним із ключових питань предметної підвідомчості органів місцевого самоврядування базового рівня1. За даних
умов важливим напрямом муніципальної реформи є правова інституціоналізація муніципальної поліції у системі місцевого самоврядування. Адже питання підтримки належного громадського порядку
в населеному пункті, охорони прав і свобод жителів села, селища,
міста, забезпечення їх безпеки мають вагому місцеву складову. Крім
того, відомо, що формування спеціальних правоохоронних органів у
структурі виконавчих органів місцевого самоврядування позитивно
впливає на зростання ефективності функціонування самих органів
місцевого самоврядування.
На сьогоднішній день можна констатувати наявність необхідних передумов правової інституціоналізації муніципальної міліції
об’єктивного характеру – це соціально-політична вмотивованість,
проведення в державі реформи бюджетно-фінансової децентралізації, позитивна оцінка узагальненого зарубіжного досвіду діяльності
муніципальної поліції, накопичення достатнього обсягу вітчизняного досвіду функціонування муніципальних структур правоохоронної
спрямованості, наявність необхідних організаційних умов у системі
місцевого самоврядування, а також висока громадська затребуваність
цього інституту.
Реалізація ідеї створення муніципальної поліції сприятиме упорядкуванню взаємовідносин органів місцевого самоврядування з
правоохоронними органами, дасть можливість органам місцевої влади цілеспрямовано впливати на криміногенну обстановку і залежно
від останньої визначати чисельність і склад муніципальної поліції,
1

Про поліцію і поліцейську діяльність: проект Закону України (реєстр.
№ 1692-1 від 27.01.2015 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719; Про муніципальну поліцію:
проект Закону України (реєстр. № 4276а від 10.07.2014 р.) [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51694;
Про поліцію: проект Закону України (реєстр. № 10688 від 03.07.2012 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_
1?pf3511=43877; Про місцеву поліцію: проект Закону України (реєстр. № 4199
від 13.03.2009 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=34732 та ін.
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стратегію і тактику її використання, задовольняти потреби ресурсного забезпечення. Таким чином має бути забезпечений інституційний
спосіб реалізації територіальними громадами та створюваними ними
органами гарантованого Конституцією України права на самостійне
вирішення питань забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян на території їх юрисдикції.
Аналіз світового та вітчизняного досвіду свідчить, що функціонування ефективного інституту муніципальної поліції неможливе без
достатньої законодавчої бази, чіткого механізму управління, розвинутої системи місцевого самоврядування з достатньою матеріальнофінансовою базою, ефективного механізму муніципального управління та високого ступеня функціонально-компетенційної автономії,
соціальної довіри з боку територіальних громад, наявності висококваліфікованого кадрового складу.
Першочергового значення набуває прийняття закону про муніципальну поліцію. На сьогоднішній день є чітке переконання у необхідності прийняття окремого від закону про національну поліцію
закону, який би врегулював питання правового статусу, створення,
організації та діяльності муніципальної поліції. Останнім часом було
розроблено значне число законопроектів з питань діяльності муніципальної поліції1. Проте вважаємо доцільним окремо зупинитися
на проекті Закону України «Про поліцію місцевого самоврядування
(муніципальну поліцію)», підготовленому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України (далі – законопроект)2.
Як зазначено у преамбулі законопроекту цей Закон відповідно до
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», інших законів України має визначати правові передумови
для удосконалення державного управління у сфері охорони правопорядку, забезпечення прав і свобод людини і громадянина на основі
його децентралізації – передачі до відання місцевого самоврядування
1

Про поліцію місцевого самоврядування (муніципальну поліцію): проект
Закону України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minregion.
gov.ua/attachments/content-attachments/3659/Pro_municipalnu_policiu.pdf.
2
Орлов В.А. Сучасні проблеми становлення та розвитку муніципальної
міліції в Україні / В.А. Орлов // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 442.
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окремих повноважень з охорони громадського порядку в населених
пунктах, а також формування організаційно-правових механізмів забезпечення реалізації рішень органів місцевого самоврядування, що
приймаються у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.
У законопроекті використовуються поняття поліції місцевого
самоврядування та об’єднаної поліції місцевого самоврядування.
Перше визначається як спеціальний правоохоронний орган в системі місцевого самоврядування, що створюється міською (міста
загальнодержавного, обласного значення), районною радою у порядку визначеному цим Законом з метою виконання повноважень
місцевого самоврядування щодо забезпечення на території, що
перебуває під юрисдикцією відповідної ради, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Об’єднана ж поліція місцевого самоврядування характеризується
як спеціальний правоохоронний орган в системі місцевого самоврядування, що створюється місцевими радами кількох сусідніх адміністративно-територіальних одиниць (місто загальнодержавного,
обласного значення, район).
Зазначені формулювання свідчать про застосування однієї з фактично існуючих зараз організаційно-правових моделей діяльності
муніципальної поліції – а саме формування її як елементу інституційної системи муніципальної влади, органу місцевого самоврядування. Разом з цим наведене визначення поняття поліції місцевого
самоврядування не узгоджується з конституційною моделлю системи місцевого самоврядування в Україні. Так, ст. 140 Конституції
України встановлює жорстку систему місцевого самоврядування і
вичерпно визначає коло її суб’єктів. Частиною 3 цієї статті закріплено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною
громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Ні
Конституція України, ні Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачають наявності інших, «спеціальних»
органів місцевого самоврядування. Тому вважаємо, що муніципальна поліція має визначатися саме як виконавчий орган відповідних
місцевих рад, який здійснюватиме спеціалізовану у правоохоронній
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сфері діяльність. Саме такій моделі надається перевага сучасними
державознавцями1.
Наведене визначення поняття поліції місцевого самоврядування
містить означення територіальної основи організації та діяльності
цього органу – місто загальнодержавного, обласного значення, район.
Такий підхід не відповідає положенням реформи територіальної організації влади. Адже, по-перше, територіальною основою здійснення муніципального управління мають виступати не окремі населені
пункти, а адміністративно-територіальні одиниці – громади. Саме до
відання органів місцевого самоврядування громад Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні віднесені питання громадської безпеки. По-друге, в
умовах реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» необґрунтованим вбачається позбавлення
сільських громад права формування органів муніципальної поліції2.
По-третє, за відсутності закону про адміністративно-територіальний
устрій та системи категорій населених пунктів визначення таких у
непрофільному законі є недоцільним та таким, що може викликати
колізії в подальшому. І нарешті, по-четверте, міста традиційно визнаються природними поселеннями, у той час як райони є штучними утвореннями. У зв’язку з цим дещо суперечливим виглядає пропозиція
запровадження об’єднаної поліції місцевого самоврядування, оскільки пропонується об’єднання поліцій природних та штучних територій,
що виглядає нелогічним та досить складно може бути втілено на практиці. Мова має йти про форми взаємодії місцевих поліцій, об’єднання
зусиль для виконання спільних завдань тощо. Формувати ж окремий
орган в системі місцевого самоврядування у формі об’єднаної поліції,
яка буде функціонувати паралельно із сформованими органами поліції
місцевого самоврядування в цих же адміністративно-територіальних
одиницях є зайвим. Такий зразок формування муніципальної міліції
лише на рівні міських та районних округів взято з практики функціонування муніципальної міліції в Російській Федерації.
1

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України
від 05.02.2015 р. № 157-VIII // Відом. Верховн. Ради України. – 2015. – № 13.
– Ст. 91.
2
Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 р.
№ 1508-VII // Відом. Верховн. Ради України. – 2014. – № 34. – Ст. 1167.
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З огляду на висловлені зауваження вважаємо, що територіальним
рівнем формування і функціонування муніципальної поліції може
бути територія юрисдикції територіальних громад, об’єднаних територіальних громад (населених пунктів – за сучасної конституційної
моделі та громад – за оновленої моделі адміністративно-територіального устрою). Це відповідатиме соціальній сутності та правовій
природі повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, які мають
самоврядний, локальний характер. Безумовно, далеко не всі сільські громади здатні формувати та утримувати органи муніципальної
поліції, що в першу чергу зумовлюється чинниками фінансового,
матеріально-технічного та кадрового характеру. В такому випадку
муніципальне будівництво передбачає такі форми реалізації самоврядних повноважень, як об’єднання територіальних громад або їх
співробітництво. Зокрема, ст. 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» передбачено, що територіальні громади
сіл, селищ, міст можуть співробітничати у формі делегування одному
із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами виконання одного чи
кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів; реалізації
спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів
співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; утворення
суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень1. Цей механізм
дозволить мало спроможним територіальним громадам реалізувати
належні їм повноваження у правоохоронній сфері.
Слід також врахувати, що в окремих випадках, органи муніципальної поліції можуть здійснювати окремі дії і на території інших адміністративно-територіальних одиниць. Цими випадками можуть бути:
введення надзвичайного або воєнного стану, відповідні заходи щодо
затримання правопорушників, припинення порушень громадського порядку, масових заворушень тощо. Перелік таких випадків, а також порядок діяльності підрозділів муніципальної поліції на території інших
адміністративно-територіальних одиниць має визначатися законом.
1

Поклонський А.С. Адміністративно-правові основи утворення місцевої
міліції в Україні / А.С. Поклонський // Автореф. дис.. канд.. юрид. наук…12.00.07.
– К., 2008. – С. 15.
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Порядок формування муніципальної міліції, її компетенція, структура, штатна чисельність мають визначатися на підставі загальної
нормативної моделі, встановленої законом, муніципально-правовим
актами. Жорстка централізація правового регулювання статусу муніципальної поліції абсолютно недоречна. Вона не дозволяє формувати муніципальну поліцію з урахуванням природно-географічних,
соціально-економічних, кримінологічних особливостей адміністративно-територіальних одиниць, їх історичних, національних та інших особливостей. Питання статусу, організації та діяльності муніципальної поліції певної територіальної громади мають визначатися
статутами відповідних громад.
Законопроект визначає у якості правової основи муніципальної
поліції Конституцію України, цей закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України з питань визначених законом,
міжнародні правові акти, ратифіковані у встановленому порядку, а
також статут територіальної громади, положення про поліцію місцевого самоврядування, дисциплінарний статут поліції місцевого
самоврядування, затверджені відповідними місцевими радами, інші
рішення органів місцевого самоврядування. Положення про поліцію
місцевого самоврядування розробляється на підставі Типового положення про поліцію місцевого самоврядування і затверджується
радою (радами), яка прийняла рішення про її створення. В цьому
документі зазначається: найменування та структура поліції місцевого самоврядування; порядок призначення на посади та звільнення з
посад начальника та працівників поліції місцевого самоврядування;
підпорядкованість, підзвітність і підконтрольність поліції місцевого
самоврядування та її працівників; завдання поліції місцевого самоврядування; обов’язки і права поліції місцевого самоврядування та
гарантії діяльності її працівників; фінансування та матеріально-технічне забезпечення поліції місцевого самоврядування.
Законопроект регламентує порядок створення муніципальної
поліції. Поліція місцевого самоврядування створюється за рішенням
місцевої ради та здійснює свою діяльність в межах території, на яку
поширюється юрисдикція цієї ради. Про прийняте рішення у десятиденний термін має бути повідомлений відповідний територіаль101

ний орган Міністерства внутрішніх справ України. В повідомлені
зазначаються: структура та чисельний склад поліції місцевого самоврядування; дислокація підрозділів міліції місцевого самоврядування; кандидатура начальника поліції місцевого самоврядування, яка
пропонується для погодження начальником територіального органу
Міністерства внутрішніх справ України; територіальні межі діяльності об’єднаної поліції місцевого самоврядування (у разі її створення). Одночасно з повідомленням надсилаються Положення про
поліцію місцевого самоврядування та Дисциплінарний статут поліції
місцевого самоврядування. Очолює поліцію місцевого самоврядування її начальник, який призначається на посаду місцевим головою
за погодженням з відповідним територіальним органом Міністерства
внутрішніх справ України після попереднього затвердження його
кандидатури на сесії відповідної ради.
Муніципальна поліція підпорядковуватиметься місцевій раді,
яка прийняла рішення про її створення та відповідному місцевому
голові. У разі запровадження військового чи надзвичайного стану,
проведення антитерористичної операції та в інших, передбачених законом випадках, місцевий голова може передати поліцію під оперативне командування територіального органу Міністерства внутрішніх справ України.
Муніципальна поліція, її працівники відповідальні, підзвітні і
підконтрольні територіальній громаді, місцевій раді, яка прийняла
рішення щодо її створення, та відповідному місцевому голові. В межах, визначених радою, поліція підзвітна і підконтрольна виконавчим органам (апарату) ради.
Муніципальна поліція підзвітна і підконтрольна також і органам
Міністерства внутрішніх справ України з питань: а) сприяння територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України у здійсненні ними на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної
ради, завдань, визначених Законом України «Про міліцію»; б) зберігання спеціальних засобів та документів з обмеженим доступом; в)
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників поліції.
При визначені функцій та завдань муніципальної поліції важливим є забезпечення її спеціалізації. Неприпустимим є підхід, за яким
завдання, функції, структура муніципальної поліції, права і обов’язки
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її працівників майже повністю співпадають з завданнями, функціями, структурою національної поліції, правами і обов’язками її працівників. У наслідок цього виникає ситуація, коли одні й ті самі завдання, функції будуть у межах однієї території виконувати різні, але
аналогічні правоохоронні органи з однаковим колом повноважень їх
працівників. Це неминуче призведе до паралелізму, дублювання та
конфліктів у діяльності.
Тому, на наш погляд, завдання і функції правоохоронної системи держави мають бути розподілені між національною та муніципальною поліцією на законодавчому рівні. Так, на останню доцільно
покласти виконання завдань з охорони і забезпечення громадського
порядку, захисту власності від злочинних посягань і участі у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння органам
місцевого самоврядування у виконанні покладених на них законом
обов’язків. Будучи правоохоронним органом, вона має функціонувати відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, а основним її завданням має стати припинення та профілактика громадських проступків (публічних проступків у сфері
громадського порядку). Таким чином, вона має здійснювати боротьбу з торгівлею у невстановлених місцях, неправильним паркуванням
автотранспорту, порушеннями у громадському транспорті, самовільним захопленням земельних ділянок, дитячою безпритульністю та
іншими правопорушеннями, що підпадають під дію не кримінального, а адміністративного законодавства.
Соціологічні дослідження свідчать, що необхідність створення
підрозділів муніципальної поліції підтримують 54% респондентів.
Найпоширенішими проблемами, які даний орган має вирішувати,
опитувані вважають порушення правил дорожнього руху (61%),
тиші у вечірній час (34%), утворення стихійних звалищ сміття (74%),
вживання спиртних напоїв або наркотиків у місцях загального користування (37%)1.
За муніципальною поліцією доцільно закріпити такі основні завдання: (а) охорона прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та безпеки на території села, селища, міста; (б) попе1

Басс В.О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країни / В.О. Басс // Автореф. дис.. канд.. юрид. наук…12.00.07. – К., 2010. – С. 12.
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редження та припинення злочинів та інших порушень громадського
порядку; (в) захист власності від злочинних посягань, охорона підприємств, установ та організацій, а також квартир громадян на договірній основі; (г) забезпечення безпеки дорожнього руху в межах
повноважень, визначених цим Законом; (ґ) виконання адміністративних стягнень у вигляді адміністративного арешту; (д) забезпечення
громадського порядку при здійсненні контролю за додержанням
правил санітарії та благоустрою на території села, селища, міста;
(е) контролю за охороною довкілля, дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель,
інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення; (є) охорона державних символів, символів територіальної громади та пам’яток культури, природних заповідників; (ж) забезпечення
в межах визначених повноважень виконання загальнообов’язкових
рішень органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування;
(з) забезпечення в порядку, встановленому законодавством, безпеки
посадових осіб органів місцевого самоврядування; (і) контролю за
забезпеченням громадського порядку при проведенні зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших
масових заходів; (ї) забезпечення громадського порядку при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій; (й) у межах своїх повноважень прийняття участі в забезпеченні правового
режиму військового та надзвичайного стану; (к) сприяння установам,
що надають допомогу безпритульним, жебракам, іншим особам, що
потребують соціального захисту з боку публічної влади; (л) сприяння органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них законодавством завдань.
В.О. Басс пропонує віднести до відання муніципальної поліції наступні завдання: охорона прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та безпеки, дотримання тиші у вечірній і нічний
час на території села, селища, міста; здійснення профілактичної роботи щодо порушень громадського порядку та дрібних злочинів; забезпечення безпеки дорожнього руху на території обслуговування та
дотримання правил паркування; забезпечення громадського порядку у сфері додержання правил санітарії та благоустрою на території
села, селища, міста, профілактика стихійної торгівлі та дотримання
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правил тримання домашніх тварин у господарстві та за його межами; забезпечення громадського порядку при проведенні карантинних
заходів під час епідемій та епізоотій; доставлення правопорушників
до територіальних відділів міліції; охорона навчальних та медичних
закладів; здійснення профілактики щодо вчинення злочинів неповнолітніми та недопущення насильства в сім’ях на території обслуговування1.
Отже, діяльність муніципальної поліції має бути зосереджена на
виконанні таких функцій, як профілактична, захисна, функції охорони громадського порядку, громадської безпеки і власності, розгляду
справ про окремі адміністративні правопорушення, контрольна, дозвільна та інформаційна функції. Відповідно до системи муніципальної поліції може бути віднесена поліція громадської безпеки і поліція
охорони. При цьому слід вирішити питання щодо наділення муніципальної поліції повноваженнями по боротьбі із злочинністю на
відповідній території. Характер же правоохоронної діяльності муніципальної поліції, що зумовлює можливість, а інколи і необхідність,
застосування її працівниками примусових заходів до правопорушників, визначає необхідність наявності повноважень на застосування
сили і зброї. На законодавчому рівні мають бути визначені поряд з
самоврядними завданнями муніципальної поліції, також і ті завдання
загальнодержавного характеру, до виконання яких можуть залучатися службовці муніципальної поліції.
Формування функціонально-компетенційної сфери муніципальної
поліції має здійснюватися трьома основними шляхами: встановлення
власної компетенції цих органів, передача повноважень від місцевих
органів національної поліції в контексті децентралізації державного
управління в правоохоронній сфері, а також делегування повноважень іншими територіальними громадами та державними органами.
Так, законопроектом передбачено декілька груп завдань діяльності муніципальної поліції. Завданнями, що передаються від органів Міністерства внутрішніх справ України в процесі децентралізації управління у сфері охорони правопорядку, забезпечення прав
і свобод людини і громадянина в межах території юрисдикції ради
1

Див.: Бесчастний В.М. Система підготовки працівників міліції (поліції) в
зарубіжних країнах / В.М. Бесчастний // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 1. – С. 73-80.
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(рад) є забезпечення виконання окремих адміністративних стягнень
– накладання штрафів; забезпечення охорони громадського порядку
в населених пунктах (у координації з підрозділами МВС України);
особиста безпека громадян; профілактика правопорушень; охорона
комунальних об’єктів і устаткування громадського користування).
До завдань власного характеру законопроект відносить надання
правової та соціальної допомоги громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам, що здійснюють свою діяльність на території юрисдикції ради (рад); забезпечення виконання рішень відповідної ради (рад) та її виконавчих
органів (прийнятих в межах самоврядних повноважень) з питань:
контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охорони земель, інших природних ресурсів
загальнодержавного та місцевого значення; благоустрою території,
контролю за чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових
територій; паркування автотранспорту; охорони пам’яток історії і
культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників; організації
торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій; контролю за
забезпеченням громадського порядку при проведенні зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших
масових заходів; сприяння органам Міністерства внутрішніх справ
України іншим правоохоронним органам у їх діяльності на території
юрисдикції ради (рад) щодо забезпечення громадської безпеки. Інші
завдання можуть бути покладені на міліцію місцевого самоврядування виключно законом.
У відповідності до поставлених перед муніципальною поліцією
завдань на неї запропоновано покласти наступні обов’язки: 1) забезпечення безпеки громадян і громадського порядку на території юрисдикції відповідної ради (рад); 2) надання в межах своїх повноважень
допомоги органам Міністерства внутрішніх справ України, органам
прокуратури щодо виконання ними на території юрисдикції відповідної ради (рад), оперативно-розшукових та слідчих дій, зокрема,
забезпечення охорони місць скоєння злочину, місць, постраждалих
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від стихійних лих або інших місць, де відбулись надзвичайні ситуації
та місць, на яких дані події можуть трапитися, від сторонніх осіб чи
від спроб знищення слідів злочину і доказів, до моменту прибуття
працівників відповідних служб, а також встановлення свідків події,
3) виявлення, запобігання та припинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до її повноважень; 4) прийом і
реєстрація заяв і повідомлень про адміністративні правопорушення,
розгляд яких віднесено до її повноважень, своєчасне прийняття по
них рішень; 5) профілактика правопорушень; 6) сприяння органам
Міністерства внутрішніх справ України, в їх діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, контролю за рухом громадського транспорту; 7) забезпечення виконання рішень відповідної ради
з питань: охорони довкілля; контролю за дотриманням земельного
та природоохоронного законодавства, використанням і охороною
земель, інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення; благоустрою території, контролю за чистотою вулиць,
парків, скверів та прибудинкових територій; паркування автотранспорту; забезпечення охорони пам’яток історії і культури, архітектури
та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників; організації торгівлі, громадського
харчування та побутового обслуговування; забезпечення державного
і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій;
контролю за забезпеченням громадського порядку при проведенні
зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; 8) прийняття невідкладних заходів по
рятуванню людей, їх майна, комунального та державного майна при
аваріях, катастрофах, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях; 9) охорона майна, що залишилося без нагляду; 10) надання в межах своїх повноважень допомоги народним депутатам України, посадовим особам органів державної влади, депутатам відповідної ради
(рад), посадовим особам її виконавчого органу (апарату ради), органам самоорганізації населення та їх посадовим особам у виконанні
ними своїх повноважень у разі наявності перешкод для їх діяльності;
11) надання в межах своїх повноважень інформаційно-довідкових
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послуг громадянам, посадовим особам органів державної влади, депутатам відповідної ради (рад), посадовим особам її виконавчого органу (апарату), органам самоорганізації населення та їх посадовим
особам; 12) подання у межах наявних можливостей невідкладної, у
тому числі медичної, допомоги особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які
залишились без опікування; 13) надання допомоги уповноваженим
органам містобудування та архітектури у виявленні фактів незаконного будівництва; 14) вжиття заходів щодо недопущення наруги
над державними символами та символікою територіальних громад;
15) ведення обліку адміністративних правопорушень та профілактичний облік правопорушників, документів, інших необхідних
для виконання завдань поліції місцевого самоврядування обліків;
16) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог закону про заборону грального бізнесу в Україні; 17) дотримуватись
професійної етики, не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом; 18) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих осіб і зданих у муніципальну поліцію документів,
речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення їх
законним власникам; 19) сприяти відповідним органам у виявленні
осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, а також
інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби шляхом ін’єкцій та повідомляти про них органа охорони здоров’я з метою їх обстеження і лікування; 20) сприяти народним
депутатам України, депутатам відповідної ради (рад) у виконанні
ними своїх депутатських повноважень. Перелік функціональних
обов’язків муніципальної поліції не є вичерпним, адже місцева рада,
територіальний орган Міністерства внутрішніх справ України можуть покласти на поліцію й інші обов’язки відповідно до визначених
законом завдань її діяльності.
Для виконання поставлених перед ними завдань службовцям
муніципальної поліції надається право: 1) вимагати від громадян і
посадових осіб виконання рішень ради, забезпечення реалізації яких
покладається на поліцію місцевого самоврядування; 2) перевіряти
у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх особу у
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випадках, коли є достатні підстави для підозри їх у скоєні злочину
або адміністративного правопорушення чи з інших підстав, передбачених законом; 3) викликати громадян, посадових і службових
осіб у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
віднесено до повноважень поліції місцевого самоврядування, та у
зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку; 4) затримувати, - на строк
до трьох годин, – і доставляти в приміщення поліції місцевого самоврядування осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, для
встановлення їх особи і складання протоколу, якщо його неможливо
скласти на місті скоєння правопорушення, або для наступної передачі їх органам Міністерства внутрішніх справ України; 5) затримувати і доставляти до органів Міністерства внутрішніх справ України
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також осіб, які перебували
в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність
самостійно пересуватися чи можуть завдати шкоди оточуючим або
собі, – до передачі їх в медичні заклади або для доставки до місця
проживання, а при відсутності таких – до їх витвереження; 6) проводити огляд затриманих осіб, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути
речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю; 7) здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку,
що випливають із завдань та функцій, покладених на поліцію місцевого самоврядування цим та іншими законами; 8) повідомляти з
метою профілактичного впливу органам державної влади, органам
місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, трудовим
колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення; 9) вносити
відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, підприємствам, установам, організаціям, розташованим на території юрисдикції відповідної ради
(рад) обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення
причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; 10) тимчасово обмежувати або забороняти при аваріях, інших надзвичайних
обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспор109

ту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів;
11) вилучати з подальшою передачею органам Міністерства внутрішніх справ України зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту
та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини і матеріали,
інші предмети, матеріали та речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, у разі невиконання встановлених правил або у разі недоцільності їх подальшого зберігання,
опечатувати і закривати з подальшим повідомленням про це органи
Міністерства внутрішніх справ України об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового
призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту
та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх
продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної
оборони, правил поводження з ними та їх застосування; 12) брати
участь спільно з працівниками органів Міністерства внутрішніх
справ України, уповноважених представників юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців чи їх представників в огляді приміщення,
де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та
активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші
предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання
яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки
додержання правил поводження з ними та їх використання; 13) брати участь спільно з працівниками органів Міністерства внутрішніх
справ України в огляді зброї, спеціальних засобів індивідуального
захисту та активної оборони, боєприпасів що знаходяться у громадян, інших предмети, матеріалів і речовин, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які
поширюється дозвільна система органів Міністерства внутрішніх
справ України, а також місця їх зберігання; 14) вилучати у громадян,
посадових і службових осіб з подальшою передачею органам Міністерства внутрішніх справ України предмети і речі, заборонені або
обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки; 15) при
виконанні службових обов’язків користуватися безкоштовно всіма
видами громадського транспорту міського т а приміського сполучен110

ня (крім таксі), використовувати безперешкодно транспортні засоби,
що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам
(крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших
представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця
події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, а також для переслідування
правопорушників та їх доставки органам Міністерства внутрішніх
справ України; 16) у невідкладних випадках безоплатно користуватися засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території юрисдикції відповідної ради
(рад), а засобами зв’язку, що належать громадянам, – за їх згодою;
17) користуватися безоплатно місцевими засобами масової інформації з метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням поліцією місцевого самоврядування покладених на неї завдань;
18) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби; 19) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію
осіб, яких затримано; 20) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як
допоміжний засіб попередження протиправних дій, або фіксування
події для отримання доказів та розкриття злочинів; 21) входити безперешкодно у будь-який час доби: а) на територію і в приміщення
підприємств, установ і організацій, окрім об’єктів та територій де запроваджено спеціальний режим перебування, та оглядати їх з метою
припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у
разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших
надзвичайних обставинах; 22) перебувати на земельних ділянках, в
жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також
на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій,
розташованих на території відповідної ради з повідомленням про
це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання правопорушенню, виявлення і затримання
осіб, які його вчинили.
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Муніципальна поліція має розглядати справи, а її працівники
складати протокол про такі адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення: порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини (ст. 92); невиконання водіями вимог про
зупинку (ст. 122-2); ненадання транспортних засобів працівникам
міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових
транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (ст. 124-1); порушення правил
користування жилими будинками і жилими приміщеннями (ст. 150);
самоправне зайняття жилого приміщення (ст. 151); порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (ст. 152);
порушення правил паркування транспортних засобів (ст. 152-1);
знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів
озеленення населених пунктів (ст. 153); порушення правил тримання
собак і котів (ст. 154); порушення правил торгівлі на ринках (ст. 159);
торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст. 160); зберігання або
транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких
немає марок акцизного збору встановленого зразка (ст. 164-5); куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1); виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення (ст. 176);
придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього
вироблення (ст. 177); розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських
місцях у п’яному вигляді (ст. 178); доведення неповнолітнього до
стану сп’яніння (ст. 180); порушення порядку перебування дітей у
закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах
громадського харчування (ст. 180-1); азартні ігри, ворожіння в громадських місцях (ст. 181); порушення вимог законодавчих та інших
нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого
впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (ст. 182).
Для забезпечення виконання покладених на них завдань працівникам муніципальної поліції пропонується надати право використовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби за умови попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Так,
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працівники поліції вправі застосовувати заходи фізичного впливу, в
тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам поліції місцевого самоврядування, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників поліції або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не
забезпечили виконання покладених на муніципальну поліцію.
Працівникам муніципальної поліції пропонується надати право
застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, газові
балончики, електрошокери, пристрої для примусової зупинки транспорту, а також використовувати службових собак та коней у таких
випадках: 1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших
дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю; 2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі незаконного захоплення; 4) для затримання і доставки в поліцію місцевого
самоврядування, органи Міністерства внутрішніх справ України, або
в інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а
також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам поліції місцевого самоврядування або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим
або собі; 5) для припинення масового захоплення землі та інших дій,
що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які
паралізують роботу громадського транспорту, перешкоджають нормальній життєдіяльності територіальних громад, посягають на громадський порядок, життя і здоров’я людей; 6) для припинення опору
працівникові поліції та місцевого самоврядування іншим особам, які
виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю; 7) для звільнення заручників.
Порядок використання працівниками поліції ня спеціальних засобів,
службових собак та коней має визначатися Міністерством внутрішніх справ України.
Визначенню функціонального спрямування діяльності муніципальної поліції мають відповідати і встановлені у законі підрозділи,
які можуть бути створені в складі муніципальної поліції. При цьому
закон не повинен жорстко встановлювати структуру, а має пропону113

вати перелік підрозділів, згідно з яким кожна рада в залежності від
місцевих умов та особливостей матиме можливість самостійно визначити найбільш раціональну з точки зору забезпечення потреб територіальної громади структуру утворюваного нею органу. Так, ст. 6
законопроекту передбачено, що до складу поліції місцевого самоврядування як спеціального правоохоронного органу системи місцевого самоврядування входять підрозділи патрульно-постової служби,
інші підрозділи, утворені за рішенням відповідної ради (рад). Структуру та чисельність поліції місцевого самоврядування затверджуватиме відповідна рада з урахуванням нормативів визначених Кабінетом Міністрів України.
У наукових джерелах з метою реалізації покладених на муніципальну поліцію завдань в її структурі пропонується закріпити можливість створення таких підрозділів: (а) служба дільничних інспекторів; (б) патрульно-постова служба; (в) сприяння органам державної
автомобільної інспекції; (г) охорони об’єктів; (ґ) сприяння службі у
справах дітей; (д) охорони і конвоювання затриманих і заарештованих за адміністративні правопорушення; (е) екологічна служба;
(є) карантинна та ветеринарна служби; (ж) попередження правопорушень, що посягають на громадську мораль; (з) спеціальна установа для осіб, арештованих за вчинення адміністративних правопорушень; (і) почесна варта.
Важливою організаційною гарантією муніципально-правового
статусу муніципальної поліції має стати законодавча норма про
те, що підрозділи муніципальної поліції не входять до структури
територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.
Взаємодія муніципальної поліції з органами МВС України повинна
мати координаційний характер і здійснюватися шляхом складання спільних планів розстановки сил і засобів патрульно-постових
служб за єдиною дислокацією; проведення спільних дій (за згодою
міського голови, голови районної ради) щодо охорони громадського порядку, громадської безпеки, охорони прав і свобод громадян у
місцях скупчення людей, проведення спортивних та розважальних
заходів; налагодження постійно діючих каналів обміну оперативної інформації щодо криміногенної ситуації в населеному пункті;
проведення спільних заходів щодо службової підготовки особового
складу.
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Одним із найважливіших аспектів правового регулювання є питання кадрового забезпечення муніципальної поліції: підбору та
підготовки кадрів, їх правового положення, гарантій діяльності та
соціального захисту працівників, а також правового статусу керівництва поліції. Крім того, постає питання відповідальності працівників муніципальної поліції у разі спричинення їх діями шкоди
здоров’ю та життю громадян; зловживання з боку місцевих органів
влади стосовно використання даних підрозділів.
Аналіз зарубіжного досвіду підготовки кадрів для муніципальної поліції свідчить, що принциповою метою її є доведення рекрутам реалістичної картини поліцейської діяльності, надання знань
у сфері основ права, правил поліцейського діловодства, забезпечення особистої безпеки, навичок людських стосунків, техніки поведінки в надзвичайних ситуаціях, підвищення рівня фізичної підготовки1. Сучасна ж система підготовки кадрів МВС України, як
зазначає В.О. Басс, характеризується низкою істотних недоліків2.
В органах внутрішніх справ відсутній єдиний, як концептуальнотеоретичний, правовий, так і практичний підхід щодо визначення критеріїв професійного відбору кандидатів на службу в органи
внутрішніх справ, а також його організації. У чинних нормативних
актах з питань професійного відбору не визначені його мета та завдання, принципи, вимоги, що висуваються до персоналу органів
внутрішніх справ, які є критеріями відповідності того чи іншого
кандидата професії працівника органів внутрішніх справ, а також
його порядок (процедура), які у комплексі негативно впливають
на якість проведення професійного відбору, а отже, і на його результат – формування нового корпусу працівників-професіоналів,
здатних за своїми моральними та діловими якостями, загальноосвітнім рівнем і фізичною підготовленістю виконувати покладені на
них завдання та обов’язки щодо охорони й захисту громадського
порядку, прав, свобод і законних інтересів учасників суспільних
1

Басс В.О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країни / В.О. Басс // Автореф. дис.. канд.. юрид. наук…12.00.07. – К., 2010. – С. 11.
2
Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: Теория, история, перспективы / Ю.Е. Аврутин – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 396-397.
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відносин, забезпечення громадської безпеки та боротьби з правопорушеннями.
Шкідливою слід вважати практику широкого залучення на службу
в органи муніципальної поліції, і особливо на керівні посади, колишніх військовослужбовців, співробітників спецслужб, які привносять у
їх діяльність, підготовку її кадрового корпусу зовсім невластиві традиціям та специфіці роботи з населенням корпоративно-замкнуті, командно-стройові начала, котрі заважають виробці індивідуальності,
професіоналізму, ініціативності, творчої активності співробітників
поліції при вирішенні нестандартних задач боротьби зі злочинністю та взаємодії з населенням. Будь-яка воєнізована організація відпочатку, в силу властивого їй характеру внутрішньо-організаційних
відносин, які будуються на суворій субординації і беззаперечному
підпорядкуванні, перешкоджає розвитку індивідуальності, ініціативи, творчого відношення до справи в тій мірі, в якій це необхідно в
міліцейських організаціях для вирішення соціальних задач, що стоять перед ними. У зв’язку з цим особливого значення набуває перехід
до демілітаризованого типу органів внутрішніх справ1.
Відбір кандидатів на службу в муніципальну поліцію повинен
стати конкурсом серед претендентів, а отже, повинен передбачати
комплекс заходів із визначення осіб, які більше за інших відповідають встановленим вимогам, є найбільш придатними за своїми особистими та діловими якостями до виконання покладених на органи
внутрішніх справ завдань.
Загальні вимоги до працівників муніципальної поліції доцільно
об’єднати у дві групи: особисті та ділові. Так, особисті (у тому числі й
морально-етичні вимоги) передбачають: уміння встановлювати контакти з людьми, спілкуватися з представниками різних ділових сфер
та з населенням; мужність, стриманість, чесність і добросовісність,
ввічливість, доброзичливість, принциповість, людяність, готовність
до самопожертви; дотримання законодавства; повагу до людської
гідності; турботу про громадян; дотримання норм професійної та
службової етики; об’єктивність і незалежність від будь-якого впли1

Кравченко В. Муніципальна міліція – запорука повернення довіри до
правоохоронців / В. Кравченко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
hromadskeradio.org/2014/11/05/munitsipalna-militsiya-mozhe-stati-pershim-etapompovernennya-doviri-do-pravoohoronnih-organiv-viktor-krachenko.
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ву громадян, їх об’єднань та інших юридичних осіб; уміння переносити всі труднощі та обмеження, пов’язані зі службою; повагу до
колег по службі та інших громадян; критичне ставлення до власних
професійних якостей та поведінки. Ділові вимоги включають у себе
різноманітні властивості особи, її здатність виконувати певний вид
службової діяльності і характеризуються, насамперед, обсягом загальних та спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для забезпечення якісного виконання покладених на неї службових завдань
та обов’язків, серед яких: освітній рівень, фізична підготовка, стан
здоров’я; обов’язкове складання присяги; дотримання порядку та
умов проходження служби; вміння зберігати державну таємницю,
підтримувати в належному стані передані в користування вогнепальну зброю, спеціальні засоби, майно і техніку; постійно підвищувати
свій професійний рівень; сприяти підвищенню авторитету органів
внутрішніх справ серед населення.
Законопроектом встановлюється, що формування особового складу поліції місцевого самоврядування буде здійснене шляхом передачі до складу поліції місцевого самоврядування працівників органів
Міністерства внутрішніх справ України – підрозділи патрульно-постової служби тощо, які виконують на відповідній території завдання,
що віднесені до відання поліції місцевого самоврядування, а також
прийняття на службу в поліцію місцевого самоврядування громадян
України на умовах та у порядку визначеному Законом. На службу до
поліції місцевого самоврядування прийматимуться на контрактній
основі громадяни України, віком від 21 до 35 років, які мають відповідну освіту та професійну підготовку, здатні за станом здоров’я
та своїми моральними якостями виконувати завдання, покладені на
поліцію місцевого самоврядування. Кваліфікаційні вимоги до рівня
професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади в поліції місцевого самоврядування затверджуватимуться Міністерством внутрішніх справ України. Порядок прийняття на службу
визначатиметься Положенням про поліцію місцевого самоврядування, яке затверджується відповідною радою.
З особою, яка вперше влаштовується на службу в поліцію місцевого самоврядування та немає досвіду служби в органах Міністерства
внутрішніх справ України, інших правоохоронних органах, міським
головою, головою районної ради підписується контракт на обмеже117

ний термін, не більший ніж 6 місяців, під час якого здійснюється
базова підготовка цієї особи. Після проходження базової підготовки
працівник складає екзамен, який проводить екзаменаційна комісія,
створена відповідним обласним (міським – міста загальнодержавного значення) органом Міністерства внутрішніх справ України. Після
закінчення базової підготовки з позитивною відзнакою з працівником поліції місцевого самоврядування підписується контракт на обмежений термін, не більший ніж 3 роки, або, за рішенням міського
голови, голови районної ради, – на необмежений термін. Мінімальний обсяг програми базової підготовки працівників поліції місцевого
самоврядування та відповідну навчальну базу визначає Міністерство
внутрішніх справ України.
Працівникам поліції місцевого самоврядування можуть присвоюватися такі спеціальні звання. Вищий начальницький склад: генералмайор поліції місцевого самоврядування (присвоюється начальнику
поліції місцевого самоврядування в містах з чисельністю населення
більше 1 млн. жителів); полковник поліції місцевого самоврядування підполковник поліції місцевого самоврядування; майор поліції
місцевого самоврядування. Середній начальницький склад: капітан
поліції місцевого самоврядування; старший лейтенант поліції місцевого самоврядування; лейтенант поліції місцевого самоврядування;
молодший лейтенант поліції місцевого самоврядування. Рядовий та
молодший начальницький склад: прапорщик поліції місцевого самоврядування; старшина поліції місцевого самоврядування; старший
сержант поліції місцевого самоврядування; сержант поліції місцевого самоврядування; молодший сержант поліції місцевого самоврядування; рядовий поліції місцевого самоврядування.
Спеціальні звання присвоюються міським головою, головою
районної ради у порядку, визначеному законодавством України, за
поданням начальника поліції місцевого самоврядування. При цьому
слід звернути увагу на необхідність встановити спеціальну процедуру присвоєння начальнику поліції місцевого самоврядування звання
генерал-майора поліції.
Зарубіжний досвід функціонування інституту муніципальної
поліції свідчить про те, що наближенню правоохоронної діяльності
до потреб громадян і конкретних громад, посиленню громадського
контролю, а також підвищенню рівня суспільної довіри до муніци118

пальної поліції сприяють такі заходи, як обрання начальника муніципальної міліції населенням відповідної території; підзвітність
начальника міліції не лише перед місцевою радою, але й перед територіальною громадою.
На працівників муніципальної поліції та членів їх сімей мають поширюватися гарантії, передбачені законом для працівників органів
Міністерства внутрішніх справ України та членів їх сімей. Місцева
рада може встановлювати додаткові гарантії та пільги. Такий підхід
на сьогоднішній день повністю підтримується дослідниками1.
Потребує суттєвої інтенсифікації діяльність держави щодо належного матеріально-фінансового забезпечення органів правоохоронної
діяльності, адекватного соціально-правового захисту їх працівників,
що є важливою і необхідною умовою та гарантією ефективного виконання правоохоронних завдань і функцій2.
Інституціалізація муніципальної поліції як такої, що фінансується
за рахунок місцевих бюджетів, нерозривно пов’язана з вирішенням
завдань кардинального зміцнення матеріальної та фінансової бази
місцевого самоврядування, вдосконалення ресурсного забезпечення
місцевого і регіонального розвитку. Цілком зрозуміло, що створення
муніципальної поліції потребує значних фінансових і матеріальних
ресурсів (на виділення та відповідне обладнання спеціальних приміщень, грошове забезпечення особового складу, його навчання, пошиття форменого одягу, видачу посвідчень, придбання спеціальних
засобів, транспорту тощо). Але досвід функціонування даних підрозділів свідчить, що органи місцевого самоврядування, враховуючи
економічний стан, підходять досить зважено до вирішення питання
щодо забезпечення даних підрозділів.
Безперечно, утримання муніципальної поліції за рахунок місцевого бюджету вимагає суттєвої зміни бюджетної політики держави
в цілому і відповідного збільшення дохідної частини місцевих бюджетів. Це має бути здійснено за рахунок збільшення відсотків відра1

Ковальська В.В. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти) / В.В. Ковальська // Автореф. дис… д.ю.н. за спеціальністю 12.00.07. – К., 2009. – С. 3.
2
Гудзь Т.І. Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування / Т.І. Гудзь // Дис. канд. юрид. наук… 12.00.02. – Х.,
2012. – С. 183.
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хувань до місцевих бюджетів із загальнодержавних податків, що
розподіляються між Державним і місцевими бюджетами. При цьому,
слід додержуватись пропорційності при розподілі бюджетних асигнувань між тими місцевостями, де прийнято рішення про створення
муніципальної поліції, і там, де такі рішення не прийняті. Однак, на
нашу думку, може бути застосовано й змішаний спосіб фінансування. Так, у разі делегування у систему місцевого самоврядування повноважень у сфері охорони правопорядку повинно бути забезпечене
й відповідне фінансове та матеріальне забезпечення з боку держави.
У цьому випадку, фінансування муніципальної поліції повинно здійснюватись із державного бюджету.
Законопроектом визначено, що фінансування діяльності
муніципальної поліції здійснюється за рахунок коштів відповідного
місцевого бюджету. Матеріально-технічна база її формується шляхом:
1) передачі від органів Міністерства внутрішніх справ України об’єктів
та інших матеріально-технічних засобів, що забезпечували виконання
тих завдань, які відносяться згідно з цим Законом до сфери діяльності
поліції місцевого самоврядування; 2) передачі поліції місцевого самоврядування об’єктів комунальної власності, іншого майна, придбаного
за кошти відповідного місцевого бюджету (місцевих бюджетів). Норми
матеріально-технічного забезпечення поліції мають встановлюватися
відповідною радою згідно з нормативами, затвердженими для органів
Міністерства внутрішніх справ України.
Підводячи підсумок проведеного дослідження, зазначимо,
що формування демократичної системи забезпечення правопорядку та охорони громадського порядку неможливе без запровадження децентралізованого ефективного і повноцінного
інституту муніципальної поліції, відповідального за рівень та стан
громадської безпеки територіальних громад. Це не порушуватиме загальнодержавної правоохоронної функції і не конкуруватиме з централізованою загальнодержавною системою управління
внутрішніми справами. Така організація, що має не лише в Україні,
але і в багатьох зарубіжних країнах усталену історичну традицію,
здатна поєднати державний досвід функціонування примусово-карного апарату з місцевою специфікою, сприяти розв’язанню широкого
спектру проблем – від припинення та профілактики правопорушень
до соціального розвитку територіальних громад та регіонів.
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