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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі модернізації роботи Національної поліції 

України одним із найважливіших її аспектів виступає соціальний захист її 

працівників, який покликаний не лише подолати корупцію та підняти 

престиж служби в поліції, а й компенсувати ризики та стимулювати 

ефективність виконання службових завдань. 

Особливої актуальності проблема соціально-правового захисту 

працівників Національної поліції України набуває в умовах постійного 

зростання соціальної напруги та агресії в суспільстві, збройного конфлікту 

та часткової окупації території, трансформації колишньої моделі 

правоохоронної діяльності в сервісну службу. 

Чинне законодавство України в частині соціально-правового захисту 

працівників поліції розроблено з урахуванням  вимог ряду міжнародних 

нормативно-правових актів, зокрема, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950 р.), Європейської Конвенції про взаємну 

допомогу у кримінальних справах (1959 р.), Конвенції Міжнародної 

організації праці «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» 

від 20.06.1983 № 159., Кодексу поведінки посадових осіб із підтримання 

правопорядку від 17 грудня 1979 р., Резолюції Парламентської Асамблеї 

Ради Європи № 690 «Про Декларацію про поліцію» (1979 р.),  

Рекомендації Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про 

Європейський кодекс поліцейської етики» (2001 р.) тощо. 

Правові засади соціально-правового захисту працівників 

Національної поліції України встановлюють Конституція України, Закон 

України «Про Національну поліцію» [1] та ряд спеціальних законодавчих 

актів, які регулюють питання пенсійного, медичного, фінансового, 

житлового та ін. забезпечення працівників поліції.  

Зокрема, на особливу увагу заслуговує нова схема грошового 

забезпечення військовослужбовців, яка введена в дію Постановою 

Кабінету Міністрів  «Про грошове забезпечення військовослужбовців, 

осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 

30.08.2017 р. № 704 [2], Постанови Кабінету Міністрів  «Про грошове 

забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та 

організацій» [3]; «Про грошове забезпечення поліцейських Національної 

поліції» [4] та ін. 
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Не менш важливим аспектом правового регулювання соціально-

правового захисту працівників поліції є питання пенсійного забезпечення, 

яке визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [5]. 

Одним з найбільш проблемних аспектів, щодо соціально-правового 

захисту працівників поліції є забезпечення житлом. Так, в першу чергу 

потребує оновлення нормативно-правова база, оскільки основні 

положення забезпечення житлом працівників поліції регулюється 

Житловим кодексом України, прийнятим у 1983 році [6], що значно 

звужує можливість його застосування в сучасних реаліях. 

При вдосконаленні нормативно-правового регулювання питання 

забезпечення житлом працівників поліції, доцільно адаптувати до 

вітчизняних реалій кращий зарубіжний досвід,  наприклад, досвід Польщі, 

де поліцейський, перебуваючи на дійсній службі, має право на житлове 

приміщення в населеному пункті, де проходить служба, або в сусідньому 

населеному пункті. Якщо, працівник поліції, проживає в місцевості, що 

знаходиться віддалено від місця роботи, він має право на компенсацію, 

витрат витрачених на проїзд до місця роботи. Відповідне право виникає з 

моменту призначення його на відповідну посаду [7]. 

Таким чином, потребує значного удосконалення в частині 

забезпечення права поліцейських на житло і ст. 96 Закону України «Про 

Національну поліцію». Наприклад, ч. 3. ст. 96 «Житлове забезпечення 

поліцейських» визначає, що «поліцейським та членам їхніх сімей можуть 

надаватися житлові приміщення в гуртожитках та службові житлові 

приміщення в порядку і на умовах, визначених житловим 

законодавством» [1]. На нашу думку, формулювання ч. 3. ст. 96 

зазначеного Закону слід змінити на: «поліцейським та членам їхніх сімей 

у разі потреби повинні надаватися житлові приміщення в гуртожитках та 

службові житлові приміщення в порядку і на умовах з моменту 

призначення його на відповідну посаду».  

Та доповнити вищезазначену статтю частиною ч. 3.1. ст. 96 

наступного змісту: «В разі відсутності вільних місць у гуртожитках та 

вільних службових житлових приміщень, передбачити грошову 

компенсацію витрат, здійснених працівником на оренду житлового 

приміщення, за рахунок коштів територіальної громади, на території якої 

він проходить службу, в розмірі не більше одного прожиткового 

мінімуму». 

Звісно, що відповідна норма не вирішить проблему забезпечення 

житлом працівників Національної поліції, але вона стане суттєвою 

підтримкою для молодих фахівців, які лише починають службову кар’єру. 

Також, вважається доцільним значно розширити повноваження 

територіальних підрозділів Національної поліції, щодо придбання, та 
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особливо залучення додаткових коштів на придбання службового житла 

та конкретизувати виконавців. 

З метою уникнення корупційних проявів в цій сфері варто залучати 

до відповідної діяльності представників громадськості та волонтерів.  

Разом з  тим, жодна правова норма не здатна захистити працівника 

поліції у випадку безпосередньої небезпеки під час виконання ним 

службових завдань. На сьогодні досягнення паритету між захистом 

громадського порядку та особистою безпекою працівника поліції є одним 

із першочергових завдань їх соціально-правового захисту. 

Це потребує  зміни підходів у підготовці працівників поліції, 

зокрема формування відповідних знань, вмінь та психологічних настанов, 

щодо забезпечення особистої безпеки, запровадження європейської моделі 

«нуль шкоди», чітка формалізація дій у випадках небезпеки дадуть змогу 

підвищити рівень особистої безпеки працівників поліції. 

З метою підвищення рівня соціальної захищеності працівників 

Національної поліції України видається доцільним привести рівень 

соціально-правового захисту працівників органів та підрозділів МВС 

України до міжнародних стандартів, особливо це стосується особового 

складу працівників низової ланки.  

Оскільки, реформа правоохоронної системи, що відбулася в Україні 

в 2014-2016 роках в більшій мірі торкнулася загальнодержавного та 

регіонального рівня, а досягти мети реформування на місцях вдається 

лише частково, адже рівень фінансового забезпечення більшості 

територіальних громад не дозволяє фактично реалізувати зазначені 

чинним законодавством зобов’язання, тому доцільно розглянути питання 

про  адресну підтримку працівників поліції в сільській місцевості, як 

найбільш наближеної до громадян ланки правоохоронної системи. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР УКРАИНСКИХ РЕФОРМ: НЕКОТОРЫЕ 

ИТОГИ И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Любые проблемы социально-политического характера, с которыми 

сегодня сталкивается украинское общество, нельзя рассматривать вне 

контекста глобализации. Под последней понимается процесс всемирной 

экономической, политической и культурной интеграции и унификации. 

Последствиями этого процесса, который стремительно активизировался 

на стыке тысячелетий, становится свободное передвижение в масштабах 

всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, 

международное разделение труда, стандартизация экономических, 

технологических и информационных процессов, унификация правового 

поля, сближения культур и т.д. На наших глазах происходит процесс 

уничтожения границ почти во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Однако, любое разрушение всегда будет встречать на своем пути 

определенное сопротивление, интенсивность которого соответствует силе 

разрушительных процессов. Именно поэтому у глобализации всегда будут 

как горячие сторонники, так и не менее рьяные оппоненты. Ибо, будучи 

объективным процессом, глобализация обостряет политическую борьбу, 

как в рамках отдельных государств, так и в общемировом масштабе. 

Все это ставит перед мировым политическим, экономическим и 

интеллектуальным сообществом неотложную задачу по поиску 

действенных инструментов решения острейших проблем современности. 

Одним из них выступает концепция устойчивого развития. В ее центре - 

ответ на глобальные вызовы современности. Анализируя этапы 

развертывания глобализационных процессов, можно определить ее 

ІІІ Міжнародна НПК «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

59


