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ПРОФЕСІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВИБОРЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Належна діяльність правоохоронних органів 
сьогодні має важливе значення з огляду на складні 
умови становлення державності в Україні, зокрема,
вивчення досвіду діяльності Національної поліції 
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України під час виборів для суспільства та держави. З 
огляду на це особливої актуальності набуває 
дослідження ролі діяльності підрозділів Національної 
поліції України у сфері реалізації законодавства про 
вибори, це і виступає метою нашого дослідження.

Щодо розгляду та вивчення цього питання у науці 
значущими є доробки та праці: О.М. Бандурка, Н.Н. 
Бухарова, О.М. Клюєва, Р.М. Опацького та низки інших 
авторів, але вартує зазначити, що цей процес триває і надалі, 
зазвичай такого роду питання вивчаються громадськими 
організаціями, представниками ЗМІ [1, c. 386].

Перш за все, аби оцінити значення присутності 
правоохоронців при проведенні виборів окреслимо 
основну низку завдань, що стоїть перед підрозділами 
поліції та іншими органами, діяльність яких 
координується МВС. Як слушно зазначив радник 
Міністра внутрішніх справ України, такими є:

- дотримання політичної нейтральності, рівного та 
однакового підходу стосовно кожного кандидата на 
пост Президента України, не надання преференцій 
будь-яким політичним силам;

- реагування на звернення та повідомлення, 
включаючи навіть найдрібніші, про порушення 
виборчого законодавства;

- ведення діалогу з громадянами, передвиборчими 
штабами, спостерігачами за виборчою компанією та 
громадськими організаціями щодо недопущення 
порушення виборчого законодавства та ін.[2]

Забезпечення публічної безпеки під час виборів, як 
правило, проводиться засобом максимальної 
концентрації сил задля успішної реалізації такого 
завдання[4]. Так, відбувається активне включення та 
залучення всіх підрозділів до виконання службових 
повноважень, передбачених законом. Напередодні 
проведення виборів завжди проводиться низка 
інструктажів, нарад, так на нараді 1 березня 2019 року 
з виступу заступника Голови Національної поліції стало 
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відомо, що єдині хто не будуть нести службу під час 
виборів – це бійці спецпідрозділів поліції особливого 
призначення, патрульної поліції особливого 
призначення та тактико-оперативного реагування 
патрульної поліції[2]. 

По-друге, на нашу думку, реалізація органами 
Міністерства внутрішніх справ своїх владних 
повноважень у період проведення виборів слід 
розглядати як діяльність під час особливих умов, що 
становлять підвищену небезпеку для нормального 
функціонування державних інститутів, оскільки під час 
проведення виборчих процедур зростає політична 
активність громадян та їх об'єднань, загострюється 
боротьба за владу з використанням незаконних методів 
ведення виборчої кампанії. Для з'ясування рівня знань 
громадського населення про повноваження поліції під 
час виборів громадською організацією – Українське 
Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) на 
замовлення ГО контакт-центром 2CALL було проведено 
телефонне тематичне опитування 4332 респондентів, з 
яких погодилися дати відповіді 1845 (2487 
відмовилися).

Більшість респондентів вважає, що у період 
проведення виборів діяльність поліції повинна бути 
направлена на забезпечення охорони порядку, 
нейтральна та відокремлена від втручань у виборчий 
процес. Керівник політичних програм УНІАН Ігор 
Рейтерович зазначає, що необізнаність населення про 
перелік повноважень поліції під час виборів, несе в собі 
дуже велику небезпеку оскільки незнання населенням 
повноважень правоохоронних органів «гіпотетично 
може розв’язувати руки тим же правоохоронним 
органам»[3].

Отже, підрозділи Національна поліція України є 
суб’єктами забезпечення публічної безпеки в Україні, 
тому забезпечення публічної безпеки під час масових 
заходів, зокрема, виборів є одним з повноважень цього 
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органу. На них покладається широке коло відповідних 
завдань, реалізація яких повинна сприяти забезпеченню 
публічної безпеки та порядку, охороні прав і свобод 
людини, держави й суспільства та створенню 
відповідних умов у межах наданих цим суб’єктам 
повноважень під час виборчого процесу. Більшість 
демократичних країн світу використовують інститут 
виборів для формування органів державної влади, тому 
в останні роки було проведено чіткий законодавчий 
розподіл та деталізація видів правопорушень у виборчій 
сфері за двома напрями: адміністративні та 
кримінальні. Напрямами подальших наукових 
досліджень можуть стати, з урахуванням 
реформаційних перетворень, повноваження суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки, організаційно-правові 
основи їх діяльності тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Сучасна ситуація країни є небезпечною для всіх без 
винятку. Проте як і завжди особливому ризику себе 
піддають співробітники поліції. Я вважаю, що зброя 
належить до категорії тих предметів, які можуть у будь-
який момент кардинально змінити становище ситуації. 
При правильному застосуванні вогнепальна зброя 
владна зберегти життя цивільного або самого 
поліцейського. Головним завданням поліції є захист 
громадян, а також боротьба зі злочинністю. І за таких 
умов вогнепальна зброя може стати у нагоді. Тож ми 
вважаємо дуже важливим питання її застосування у 
наш час. 

Якщо поглянути у Конституцію України, то можемо 
знайти наступне твердження, що співробітник поліції 


