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Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, 
який служить суспільству шляхом забезпечення прав і свобод людини, про-
тидії злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку[1].

Поліція - аполітичний орган виконавчої влади. Головне завдання поліції: 
захистити конституційні права та свободи людей, фундаментальним з яких є 
право на вільне волевиявлення  під час виборів.

У нормативно-правових актах що  визначають повноваження поліції під 
час виборів, доцільно було б використовувати термін такий, як «виборчий 
процес», оскільки він відображає основні етапи залучення Національної по-
ліції для забезпечення порядку  під час суспільно-політичних процесів.

Під час аналізу  нормативно-правових актів, наукових робіт, досвіду ро-
боти Національної поліції та результатів опитування громадян, виборчий 
процес розподілено на три основні етапи: попередній, основний, заключний.

Під час попереднього етапу Національна поліція бере участь в уточненні 
списків виборців, перевіряє готовність виборчих дільниць до роботи, а також 
забезпечує охорону громадського порядку під час проведення громадсько-
політичних заходів.

Під час основного етапу Національна поліція слідкує за правильним по-
рядком проведення предвиборної агітації, запобігає протиправній розтраті 
державних коштів, а також  дотримання таємниці голосування та підрахунку 
голосів.

На заключному етапі поліція забезпечує збереження бюлетнів, супрово-
джує їх під час транспортування, запобігає масовим порушенням порядку, які 
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можуть виникнути під час  масових заходів політичного характеру.
На нашу думку, у діючому законодавстві існують дуже великі прогали-

ни, зокрема це відсутність: реалізації виборчого права поліцейськими та реа-
лізації заходів примусу щодо осіб, які вчиняють правопорушення на виборчій 
дільниці. Для того щоб усунути такі прогалини треба внести деякі зміни та 
доповнення до Законів України «Про вибори Президента України» та «Про 
вибори народних депутатів України».

На жаль, сьогодні ще відсутній такий нормативно-правовий акт, який  
визначав би правові  засади  та діяльність Національної поліції щодо охорони 
публічного порядку та несення служби під час виборів.

Отже, аналізуючи вищесказане, можна дійти висновку, що поліція під 
час виборів виконує абсолютно всі завдання, які покладені на неї: забезпе-
чення безпеки громадян, захист прав, свобод та законних інтересів, запобі-
гання та припинення правопорушень, вчинення та розкриття злочинів, охо-
рона громадського порядку, захист власності від злочинних посягань інше. 
Задля усунення прогалин в національному законодавстві, вважаємо за необ-
хідне уніфікувати виборче законодавство шляхом ухвалення Виборчого Ко-
дексу України, окремими нормами якого передбачити повноваження Націо-
нальної поліції із підтримання конституційного правопорядку під час органі-
зації та проведення виборів.
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