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ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИБОРІВ
Забезпечення правопорядку одна з головних функцій Національної поліції України під час виборів. Однак на цьому їх повноваження не закінчуються. Національна поліція має найбільший спектр повноважень на виборах:
· проведення зустрічей з керівниками політичних партій та громадських
організацій, аби роз'яснити неприпустимість дестабілізації суспільнополітичної ситуації в державі;
· запобігання поширенню агітаційних матеріалів, які надруковані з порушенням законодавства України;
· реагування на факти блокування об’єктів транспортної та критичної
інфраструктури та втручання у виборчий процесс;
· цілодобову охорону приміщень окружних та дільничих виборчих
комісій;
· готовність до практичних дій фіксації та документування слідчооперативних групп;
· взаємодія з представниками ЗМІ;
· супроводження членів дільничих виборчих комісій під час транспортування виборчих бюлетенів та документів;
· забезпечення участі у виборах осіб зі спецконтингенту, які не позбавлені цього права; [1]
Знаючи повноваження Національної поліції на виборах виникає питання
«Чи всі українці знають про повноваження поліції під час виборів?». Політична програма «Український центр суспільного розвитку» провели опитування серед українців. І як повідомив керівник цієї програми Ігор Рейтерович
половина опитаних українців не знають усіх повноважень поліції під час ви40
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борів, та не вважають її діяльність деполітизованою.
Більшість опитаних вважають, що поліція повинна забезпечувати правопорядок на виборчих дільницях, і при цьому бути абсолютно нейтральними
до будь-якого виборчого процесу. Але при цьому майже 50% не знають якими є повноваження поліції під час виборів. Із цього випливає те, що люди все
частіше вважають дії поліцейських неправомірними.
Також, є відсоток людей які вважають, що поліція своїми діями може
впливати на результати виборів. З цього випливає, що в сучасному світі громадяни не вважають Національну поліції деполітизованою, а також не можуть сказати, що цей орган є аполітичним.
Також у людей розійшлась думка на рахунок питання «Чи працює поліція під час президентської кампанії в інтересах якогось з кандидатів?». Хоча
більшість людей сказали, що поліція не працює в інтересах якогось з кандидатів, однак, певна частина людей заявляють, що «так, безумовно, поліція на
сьогоднішній день приймає фактично участь у виборчій кампанії на боці когось з кандидатів».
Все ж таки основною функцією поліції залишається саме захист кожного
громадянина. Поліція є аполітичною. Одним із завдань, які покладають на
Національну поліцію – це забезпечення проведення чесних виборів. Чесні
вибори – це елемент зміцнення нашої держави.
Завдання поліції фіксувати усі правопорушення, оперативно реагувати
на них, охороняти правопорядок, не допустити провокацій, сприяти безпечному та вільному волевиявленню виборців. Поліція захищає громадян і Закон, а не інтереси певних кандидатів чи партій.
У Законі України «Про вибори Президента» йдеться про те, що органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи, правоохоронні органи та суди зобов’язані дотримуватися політичної нейтральності, рівного і неупередженого ставлення до кожного з кандидатів у
Президенти України. Тож поліція у своїй діяльності неухильно дотримується
політичної нейтральності та діє виключно в рамках своїх повноважень. [5]
Саме від роботи поліції залежить те, в якій мірі проходить процес реалізації суверенного права українського народу брати безпосередню участь в
управлінні державою, обрати співгромадян, гідних обіймати високі державні
пости. Реалізація конституційного права обирати і бути обраним вимагає великих організаційних зусиль. Але ці права не можуть бути реалізовані в повному обсязі, якщо український народ не буде знати повноважень поліції, не
буде впевнений в її аполітичності, та не буде в повній довірі відноситись до її
роботи.
Отже, для повного забезпечення правопорядку під час виборів, не достатньо лише оперативної роботи поліції. Обізнаність громадян відіграє важливу роль у реалізації конституційного права обирати та бути обраним. Тому,
для покращення роботи поліції буде доцільним, якщо український народ буде
більш обізнаним в роботі поліції і її аполітичному становищі
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ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ
ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК УМОВА
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОТИДІЇ ЇМ
Основною формою здійснення безпосередньої демократії, а також одним
із найважливіших інститутів її здійснення, безсумнівно, є вибори.
Пріоритетним напрямом діяльності Національної поліції України під час
виборчого процесу є забезпечення правопорядку. Задля ефективної протидії
правопорушенням у сфері виборчого законодавства, охорони громадського
порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення виборів
Президента та народних депутатів України у 2019 році максимально був залучений особовий склад Нацполіції, в тому числі курсанти вищих навчальних закладів системи МВС [1; 2].
Проте вжиті заходи виявилися недостатніми для суттєвого зменшення
кількості порушень виборчого законодавства. Від виборів до виборів, однією
з головних проблем виборчої практики в Україні залишаються підкуп виборців, підкуп кандидатів на виборах, порушення щодо ведення передвиборної
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