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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Вибори і референдуми – це процес реалізації суверенного права україн-
ського народу брати безпосередню участь в управлінні державою, обирати 
співгромадян, гідних обіймати високі державні пости.

Реалізація конституційного права обирати і бути обраним вимагає знач-
них організаційних і матеріальних зусиль усіх органів державної влади і міс-
цевого самоврядування, причетних до цих процесів.

Під час чергових виборів Президента України у 2019 р. співробітники 
Національної поліції України чи не вперше забезпечили проведення виборчої 
кампанії на належному в демократичній країні рівні безпеки та законності; 
довели, що для цього є необхідні ресурси та можливості; за результатами 
своєї діяльності отримали високу оцінку від учасників виборчої кампанії, мі-
жнародної спільноти, а найголовніше – від громадян України. 

У ст. 2 Закону України “Про Національну поліцію” визначено завдання 
цього органу, які зводяться до забезпечення публічної безпеки і порядку; 
охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; про-
тидії злочинності; надання у межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок над-
звичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].  

Про роль Національної поліції у забезпеченні правопорядку під час про-
ведення виборів Президента України та Верховної Ради України у 2019 р. 
красномовно свідчать наступні факти:

- поліцейські у своїй діяльності суворо дотримувалися принципу полі-
тичної нейтральності та не надавали преференцій будь-яким політичним си-
лам чи кандидатам; проводили постійну роботу  з виборцями, передвиборчи-
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ми штабами, спостерігачами за виборчою компанією та громадськими орга-
нізаціями щодо недопущення фактів порушення виборчого законодавства;

- у Головних управліннях Національної поліції в областях було  створе-
но оперативні штаби, що моніторили, аналізували та  реагували на інформа-
цію про порушення виборчого законодавства;

- у період з 15 по 28 липня особовий склад Національної поліції був 
переведений на посилений варіант несення служби, 

- всього до охорони публічного порядку в день виборів до Українського 
Парламенту було залучено більше 70 тисяч поліцейських, які охороняли ви-
борчі дільниці та патрулювали території населених пунктів (тільки у столиці  
правопорядок охороняли більше 6 тис. правоохоронців). Поліцейські наряди 
також були  наближені до місць прибуття та проживання офіційних інозем-
них спостерігачів;

- під час позачергових виборів до Верховної Ради уперше до забезпе-
чення правопорядку було залучено  зведені загони  авіапідтримки і підрозді-
ли спецпризначення, до яких увійшли співробітники Нацполіції, Нацгвардії, 
рятувальники та прикордонники. 

- Національною поліцією під цілодобову охорону у день проведення як 
виборів Президента України, так і виборів до Верховної Ради України було 
взято всі окружні виборчі комісії; 

- тільки від початку парламентського виборчого процесу  працівника-
ми Національної поліції  було зареєстровано більше 5000 заяв і повідомлень, 
пов'язаних із виборами, які у своїй більшості  стосувалися незаконної агітаці-
єю та підкупу виборців;

Отже, роль Національної поліції у забезпеченні правопорядку під час 
проведення виборів Президента держави  та Верховної Ради України важко 
переоцінити. Адже саме співробітники Національної поліції, діючи в межах 
своїх повноважень,  охороняли правопорядок, забезпечили безпеку громадян 
під час виборчого процесу, фіксували усі правопорушення та оперативно ре-
агували на них, в цілому не допустити провокацій та сприяли безпечному та 
вільному волевиявленню виборців.
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