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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування обрання теми дослідження. Проведення в Україні 

реформувань адміністративно-територіального управління у напрямку 

децентралізації та деконцентрації державної влади, надання органам 

місцевого самоврядування більш широких управлінських повноважень 

актуалізує низку питань щодо вирішення проблем у сфері забезпечення 

публічного порядку на місцевому рівні. 

Розбудова громадянського суспільства, зміна векторів управлінської 

орієнтації вимагають створення сил охорони правопорядку, діяльність яких  

максимально наближена до інтересів територіальних громад, які 

функціонують у їхніх інтересах. У цей же час відсутність закону, яким би 

регулювалась діяльність інституцій з поліцейськими повноваженнями, 

створеними органами місцевого самоврядування, а також гостра потреба 

покращення правоохоронної діяльності на місцях обумовлюють перед 

місцевим самоврядуванням завдання самостійного пошуку правових форм 

їхнього створення. Практика організаційної діяльності місцевого 

самоврядування у цьому напрямку різноманітна та несистематизована. Адже 

за відсутності загальнообов’язкових правових норм, встановлених законами 

України, органи місцевого самоврядування пристосовують свою 

нормотворчість до існуючої законодавчої бази, елементи якої регулюють 

зовсім не муніципальні правовідносини. Наслідок – створення 

«правоохоронних» формувань не лише з різними найменуваннями, але й з 

різними організаційно-функціональними структурами, підпорядкуванням, 

обсягами повноважень, з неуніфікованим характером взаємодії з іншими 

державними та недержавними інституціями. 

Загалом, переслідуючи суспільно необхідну правоохоронну мету, 

органи місцевого самоврядування, у більшості випадків, пішли шляхом 

створення комунальних підприємств, присвоюючи їм найменування 

«муніципальна варта», «муніципальна охорона», рідше «муніципальна 

поліція», та надаючи їм повноваження, які не завжди відповідають вимогам 

законодавства. Покладення на працівників муніципальної варти поліцейських 

завдань та інших правозастосовних обов’язків здійснюється локальними 

правовими актами, окремі норми яких явно суперечать чинному 

законодавству, що приводить до порушення прав осіб, а відтак до 

суспільного осуду цілого інституту муніципальної варти. 

Вітчизняні наукові дослідження правового регулювання у діяльності 

муніципальних органів правопорядку в основному зосереджені на розв’язанні 

проблем місцевої міліції/поліції, у той час як проблематика правового регулювання 

діяльності комунальних квазіполіцейських інституцій представлена поверхнево, і 

то лише кількома авторами. Це обумовило невідкладну потребу не лише перегляду 

нормативно-правової бази регулювання органами місцевого самоврядування 

правоохоронної діяльності, а й глибокого аналізу існуючих правовідносин та 
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здійснюваної квазіполіцейськими інституціями адміністративної та 

правоохоронної практики. 

Крім цього, актуальність обраної теми дослідження зумовлена: 

-  необхідністю створення ефективної системи адміністративно-правового 

регулювання правоохоронної діяльності органами місцевого самоврядування; 

-  потребою у постійному розвитку теоретичних засад, які виступають 

основою для удосконалення законодавства, направленого на регулювання 

зазначених суспільних відносин; 

-  необхідністю подальшого узгодження та деталізації норм права, що 

регулюють правоохоронну діяльність органів місцевого самоврядування; 

-  потребою в доопрацюванні та невідкладному прийнятті Закону 

України «Про муніципальну варту». 

Загальнотеоретичні питання дисертаційної роботи ґрунтуються на працях 

основоположників науки адміністративного права С.С. Алєксєєва, 

О. фон. Арнштедта, М.М. Бєлявського, В.М. Гессена, Н. Даламара, 

С.Ю. Десницького, В.Ф. Дерюжинського, М.Д. Загряцкова, Й. фон Зонненфельса, 

В.Г. Іозефі, О.Ф. Євтихієва, С.О. Студенікіна, І.-Г.-Г. фон Юсті, Л. Якоба та інших; 

на доробках сучасних учених адміністративістів та теоретиків права, таких як 

В.Б. Авер’янов, М.О. Баймуратов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Р.А. Калюжний, 

С.В. Ківалов, В.В. Ковальська, Н.І. Козюбра, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

В.В. Копєйчиков, О.І. Миколенко, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, О.М. Якуба, 

Х.П. Ярмакі та інші. 

Питання правового регулювання поліцейської діяльності на 

муніципальному рівні висвітлювалось у працях В.О. Басс, О.М. Волуйка, 

В.Л. Грохольський, Т.І. Гудзь, В.Б. Дубовика, В.О. Заросила, Д.П. Калаянов, 

А.І. Камінського, Н.В. Капітонової, В.А. Орлова, А.С. Поклонського, 

А.В. Сергєєва, І.Ю. Хомишин та інших. Серед зарубіжних дослідників 

проблемам регулювання муніципальної поліцейської діяльності присвятили 

свої наукові дослідження О.В. Миненко, О.А. Савостин, О.О. Солдатов, 

А.В. Сумін, Р.Д. Хантер, Є.Ю. Шихов, Г.Ю. Юсенис та інші. У наукових 

працях вищевказаних авторів досліджувались історико-теоретичні аспекти 

правового регулювання діяльності місцевої (муніципальної) міліції/поліції, 

наводилась диференціація науково-методологічних підходів до 

правоохоронної діяльності на місцевому рівні, аргументувались положення 

формування правового статусу місцевих (муніципальних) правоохоронних 

органів, за якими окремі аспекти регулювання поліцейської діяльності 

складають комплексну проблему, що повинна бути вирішена як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертація виконана з урахуванням: рекомендацій, визначених у 

п. 9 Резолюції 1862 (2012) Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Функціонування демократичних інститутів в Україні» від 26.01.2012 щодо 

необхідності дотримання Україною зобов’язань перед Радою Європи; 
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положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом 

Президента України від 12.01.2015 №5/2015 та відповідно до Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок, на період до 2020 р., затвердженого Постановою КМУ від 

07.09.2011 №942; Наказу МВС України від 16.03.2015 №275 «Про 

затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років». 

Тематика дослідження узгоджується із планами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт Одеського державного університету 

внутрішніх справ на 2019 рік (пункт 1.2. 2.6., 1.6.4. та 1.6.6.). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Міжнародного 

університету бізнесу і права протокол № 3 від 30.11.2015 р. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Метою дослідження є з’ясування сутності комунальних 

охоронних підприємств (муніципальної варти), специфіки адміністративно-

правового регулювання їхньої діяльності та розробка науково обґрунтованих 

рекомендацій з удосконалення такого регулювання. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

-  дослідити понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях муніципальної 

поліцейської діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти); 

-  охарактеризувати систему нормативно-правових актів направлених на 

регулювання діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти); 

-  з’ясувати місце комунальних охоронних підприємств (муніципальної 

варти) у структурі управлінських органів територіальної громади; 

-  дослідити види та форми діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти); 

-  визначити адміністративно-правовий статус працівників комунальних 

охоронних підприємств (муніципальної варти); 

-  визначити особливості заходів адміністративного примусу в 

діяльності охоронних комунальних підприємств (муніципальної варти) 

-  охарактеризувати зарубіжний досвід правового регулювання 

діяльності муніципальної поліції; 

-  визначити перспективні напрямки удосконалення адміністративно-

правового регулювання органами публічної влади поліцейської діяльності на 

муніципальному рівні; 

-  виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо основних 

напрямів оптимізації організаційних та правових засад адміністративно-

правового регулювання муніципальних правоохоронних інституцій. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративно-правового регулювання діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти). 

Предметом дослідження є адміністративно-правові аспекти діяльності 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти). 
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Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є комплекс 

загальних та спеціальних методів пізнання, використання яких забезпечило 

достовірність висновків і можливість вирішення поставлених завдань та 

досягнення сформульованої мети. 

Застосування діалектичного методу надало можливість виявити місце 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) у системі 

органів місцевого самоврядування та їхню роль у національному механізмі 

правоохоронної діяльності (підрозділи 1.3 та 2.2). 

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійно-

категоріальний апарат діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти) (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1 та 2.3). 

Використання порівняльно-правового методу допомогло при проведенні 

комплексного порівняльно-правового аналізу організаційно-правових 

аспектів діяльності муніципальної поліції в інших державах Європи 

(підрозділ 3.1), а методу системного аналізу – при порівнянні різних 

нормативно-правових актів, що регулюють організаційно-правові відносини 

у діяльності вітчизняних комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти) (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 та 2.3). 

За допомогою догматичного методу проаналізовано зміст норм чинного 

вітчизняного законодавства, актів органів місцевого самоврядування, 

виявлено в них колізії, прогалини, корумпогенні чинники та інші негативні 

фактори, що знижують якість нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної 

варти) (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2). 

Метод теоретико-правового прогнозування надав можливість 

запропонувати перспективні форми правової поведінки органів місцевого 

самоврядування у сфері регулювання діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти) (підрозділи 2.2, 2.3 та 3.2). 

При формулюванні емпіричної основи дослідження використовувались 

статистичний метод та метод анкетування (підрозділ 3.2). 

Структурно-логічний метод та методи групування і класифікації 

застосовувались при дослідженні системи нормативно-правових актів, що 

здійснюють регулювання діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти), а також засобів адміністративного примусу, які 

застосовуються у діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти) (підрозділи 1.2, 2.1 та 2.3). 

Метод теоретико-правового моделювання було застосовано при підготовці 

пропозицій формулювання правових норм (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3 та 3.2). 

Зазначені вище методи дослідження використовувалися в комплексі, що 

забезпечило достовірність одержаних результатів наукового пошуку. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охоронну 

діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», Кодекс України про 
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адміністративні правопорушення, Цивільний та Господарський кодекси 

України, Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням КМУ 

від 1.04.2014 №333-р., постанови Кабінету Міністрів України, локальні 

нормативно-правові акти (статути, положення, посадові інструкції), що 

регулюють діяльність комунальних підприємств, установ та їхніх посадових 

осіб, затверджені органами місцевого самоврядування законодавство різних 

держав, направлене на регулювання муніципальних інституцій, що 

здійснюють поліцейську діяльність. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, вітчизняні та 

зарубіжні дослідження в галузі адміністративного права, узагальнення 

практики з питань нормативно-правового регулювання правоохоронної 

(поліцейської) діяльності на муніципальному рівні держав Європейського 

Союзу, методологічні розробки органів місцевого самоврядування стосовно 

регулювання діяльності муніципальної варти, аналіз адміністративної 

практики муніципальної варти, політико-правова публіцистика, довідкові 

видання, зведені дані опитування: практичних працівників муніципальної 

варти та органів публічної влади (депутатів місцевих рад, службовців 

місцевого самоврядування, поліцейських). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших досліджень, присвячених проблемним питанням 

адміністративно-правового регулювання створення та діяльності 

комунальних охоронних підприємств як суб’єктів правоохоронної діяльності, 

та кандидатською дисертацією, у якій розглянуто організаційно-правові та 

регуляторні аспекти функціонування цих інституцій у сучасних умовах. 

Основними положеннями, що обумовлюють наукову новизну та 

виносяться на захист, є такі: 

уперше: 

-  сформульовано наукове визначення поняття «нормативно-правова 

основа регулювання діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти)»; 

-  розкрито зміст поняття квазіполіцейських інституцій та запропоноване 

його визначення; 

- здійснено порівняння установчих актів, що регулюють діяльність 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) на предмет 

однаковості повноважень та порядку правозастосування, унаслідок чого 

виявлено істотні відмінності у їхніх повноваженнях та невідповідності 

чинному законодавству України; 

удосконалено: 

-  теоретичне обґрунтування системи організаційних та правових питань 

діяльності органів місцевого самоврядування України, що охоплює порядок 

прийняття ними локальних нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання діяльності квазіполіцейських інституцій; 
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-  аргументацію пропозицій щодо: а) вдосконалення національного 

законодавства України шляхом закріплення у правовому акті на рівні закону 

режиму прийняття органами місцевого самоврядування актів нормативно-

правового характеру; б) оптимізації державного нагляду за результатами 

нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування; 

-  науково-теоретичні підходи щодо адміністративно-правового статусу 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти); 

-  теоретичні напрацювання про адміністративний примус, що 

застосовуються муніципальними квазіполіцейськими інститутами у 

діяльності по забезпеченню публічного порядку; 

дістали подальшого розвитку: 

-  основні напрями удосконалення організаційно-правових засад 

правоохоронної діяльності органів місцевого самоврядування; 

-  рекомендації щодо впровадження досвіду країн Європейського Союзу 

з правового регулювання діяльності муніципальних органів правопорядку. 

-  науково обґрунтовані аргументи щодо необхідності: а) упорядкування 

діяльності органів місцевого самоврядування в частині правового регулювання 

правоохоронної діяльності, підвищення професійного рівня та удосконалення 

системи гарантій якості їхньої нормотворчої діяльності; б) внесення змін до 

місцевих нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності 

органів місцевого самоврядування по забезпеченню публічного порядку; в) 

прийняття Закону України «Про муніципальну варту». 

У цілому новими є й інші висновки, пропозиції та рекомендації 

дисертанта, які виносяться на захист та мають значення для подальшого 

розвитку обраної проблематики дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення і висновки, рекомендації та пропозиції, зроблені у дослідженні, 

впроваджено та можуть бути використані: 

-  у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем 

організаційної та регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування 

у сфері охорони громадського порядку (акт впровадження у науково-

дослідну роботу Одеського державного університету внутрішніх справ від 16 

липня 2019 року); 

-  у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, 

методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських занять з дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративна 

відповідальність» (акт впровадження у навчальний процес Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 16 липня 2019 року). 

-  у правозастосуванні – для удосконалення практичної діяльності 

муніципальної варти, оптимізації їхнього організаційного механізму (акт 

впровадження у практичну діяльність Департаменту муніципальної безпеки 

Одеської міської ради від 31 травня 2019 року); 
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-  у правотворчості – для вдосконалення нормативно-правових актів, 

що регулюють правозастосовну діяльність муніципальної варти. 

Особистий внесок здобувача полягає в опублікованих працях у 

співавторстві, що дозволило проаналізувати концепт «муніципальна варта» 

та його місця у соціокультурному середовищі територіальної громади та 

адміністративно-правового механізму організації безпеки соціокультурного 

простору територіальних громад. Автору належать 50 % виконання 

аналітичної частини та участь у формулюванні висновків. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, доповідалися автором і були 

оприлюднені на науково-практичних конференціях «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права України» (Одеса, 25 жовтня 2018 р.), 

«Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (Одеса, 28 

лютого 2019 р.), «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної 

діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій» (Одеса, 29 березня 2019 

р.), Регіонального круглого столу «Дотримання прав людини і громадянина 

на території проведення операції об’єднаних сил» (до Дня Національної 

поліції України) (Маріуполь, 3 липня 2019 р.), а також на засіданнях кафедри 

адміністративного, кримінального права і процесу Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права». 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення в шести 

наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, дві з яких 

опубліковані у міжнародних фахових виданнях, а також тезах чотирьох 

наукових доповідей. 

Структура дисертації. Відповідно до мети й завдань дослідження 

дисертація складається зі анотації, змісту, вступу,  трьох розділів, що містять 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 247 сторінок. Список використаних 

джерел містить 357 найменувань і займає 33 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується вибір теми і актуальність дослідження, 

визначено зв’язок роботи з науковими програмами, мету, задачі, об’єкт і 

предмет дослідження, його методологічні засади, теоретична та емпірична 

бази, розкривається наукова новизна одержаних результатів і їх практичне 

значення, сформульовано основні положення, які виносяться на захист, 

наведено відомості стосовно їх апробації та опублікування. 

Розділ 1. «Теоретико-правові засади діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти) в Україні», який складається з трьох підрозділів. 

Підрозділ 1.1. «Понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях 

муніципальної поліцейської діяльності» присвячений дослідженню сутності 

низки правових категорій: «комунальне поліціювання» (Community Policing), 
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«охорона», «правоохоронна діяльність», «поліцейська діяльність», 

«правопорядок», «публічний порядок», «квазіполіцейські органи» та інші. 

Особливу увагу приділено поняттю «муніципальна варта», розкрито його 

зміст та наведено приклади формулювання визначення цього поняття як 

елементу понятійно-категоріального апарату у наукових дослідженнях, 

чинних актах місцевого самоврядування та проектах законів. Подано 

авторське визначення поняття «квазіполіцейська діяльність». 

З’ясовано, що саме як квазіполіцейські органи слід розглядати численні 

муніципальні утворення: муніципальні варти, муніципальні охорони, муніципальні 

гвардії та дружини, створені в організаційно-правових формах як комунальні 

підприємства чи комунальні установи, діяльність яких спрямована на вирішення 

питань поліціювання на території муніципальних громад. 

У підрозділі 1.2. «Правова основа діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти)» присвячений дослідженню системи 

нормативно-правових актів, за допомогою яких забезпечується 

адміністративно-правове регулювання створення органами місцевого 

самоврядування комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) 

інших квазіполіцейських інституцій, а також різних видів діяльності цих 

муніципальних утворень, у тому числі направленої на забезпечення 

публічного порядку на території населених пунктів. 

Описано проблему низької якості установчих актів квазіполіцейських 

формувань: статутів та положень. 

Додаткова увага приділена актам, які приймаються органами місцевого 

самоврядування: рішенням місцевих рад та їх виконавчих комітетів, а також 

документам нормативно-правового характеру, затвердженим цими актами: 

положенням, інструкціям, правилам тощо. 

Проведено авторську класифікацію елементів системи нормативно-

правових актів, за допомогою яких забезпечується адміністративно-правове 

регулювання діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної 

варти), та які становлять правову основу їхньої діяльності. 

Зроблено висновок, що нормативно-правова основа регулювання 

діяльності муніципальної варти – це сукупність нормативно-правових актів 

законодавчого та підзаконного характеру, які направлені на регулювання 

відносин, пов’язаних діяльністю муніципальної варти, впорядковують 

економічні та соціальні процеси за її участю, надає їм юридично гарантовану 

оптимальність функціонування та розвитку. 

Підрозділ 1.3. «Муніципальна варта в системі органів муніципального 

управління» присвячений з’ясуванню місця комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти) та інших квазіполіцейських утворень в 

системі органів муніципального управління. 

З’ясовано, що для вирішення питань забезпечення публічного порядку 

на місцевому рівні органи місцевого самоврядування створюють інституції з 

правоохоронними функціями, які фінансуються з місцевого бюджету, за 
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різними організаційно-правовими формами: структурних підрозділів 

виконавчих органів місцевого самоврядування (департаментів, управлінь, 

відділів, секторів тощо); комунальних установ та комунальних підприємств з 

охоронними функціями. 

Муніципальні правоохоронні інституції, незалежно від організаційно-

правової форми, встановленої органом місцевого самоврядування, є 

організаційно відокремленими частинами муніципального управлінського 

механізму, наділені владними повноваженнями, правоохоронною 

компетенцією та необхідними засобами для здійснення визначеного 

установчими правовими актами кола правоохоронних завдань на території 

юрисдикції відповідної територіальної громади. 

Зроблено висновок, що муніципальна варта незалежно від встановленої 

органом місцевого самоврядування організаційно-правової форми, є 

організаційно відокремленою частиною муніципального управлінського 

механізму, наділена владними повноваженнями, правоохоронною 

компетенцією та необхідними засобами для здійснення визначеного 

установчими документами кола правоохоронних завдань на території 

юрисдикції відповідної територіальної громади. 

Розділ 2. «Організаційно-правові аспекти формування та 

функціонування муніципальної варти» складається з трьох підрозділів. 
У підрозділі 2.1. «Види та форми діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти)» проведено загальнотеоретичну 

класифікацію видів діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти). По наслідках аналізу установчих актів муніципальної 

варти (статутів і положень) та відомостей в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 

виявлено істотні розбіжності щодо делегованих місцевими радами створеним 

охоронним підприємствам різних видів діяльності. Комунальні охоронні 

підприємства різняться за обсягом юрисдикційних повноважень, в частині 

права їхніх посадових осіб складати протоколи про адміністративні 

правопорушення по конкретних складах адміністративних правопорушень. 

Досліджено способи здійснення муніципальною вартою контрольної, 

профілактичної діяльності та охоронної діяльності  

Виявлено випадки покладання на муніципальну варту невластивих видів 

діяльності, що не пов’язані з правоохоронною. 

У підрозділі 2.2. «Адміністративно-правовий статус працівників 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти)» здійснено аналіз 

елементів правового статусу як створених органами місцевого 

самоврядування комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти), 

так і правового статусу їхніх працівників. З’ясовано, що ці інституції мають 

ознаки суб’єктів владних повноважень, які здійснюють управлінські функції 

для забезпечення реалізації правоохоронної політики держави та захисту 

прав і інтересів територіальної громади, людини і громадянина. Встановлено 
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особливість локальних нормативно-правових актів (статутів, положень, 

посадових інструкцій, цільових рішень тощо), що визначають 

адміністративно-правовий статус працівника комунального охоронного 

підприємства (муніципальної варти), яка полягає у їхній істотній відмінності 

між собою за обсягом та юридичною направленістю правових норм, що 

ускладнює визначення адміністративно-правового статусу муніципальної 

варти під час правозастосування, а також підкреслює незавершеність та 

невизначеність правової основи правоохоронної діяльності їхніх працівників. 

Зроблено висновок, що неоднозначні підходи органів місцевого 

самоврядування України при формуванні компетенції муніципальної варти 

вимагають законодавчого врегулювання її правового статусу, завдань, форм 

та методів діяльності. 

У підрозділі 2.3. «Застосування примусу в діяльності охоронних 

комунальних підприємств (муніципальної варти)» проведено аналіз практики 

застосування муніципальною вартою заходів адміністративного примусу. 

Критично оцінено практику окремих органів місцевого самоврядування 

(Володимир Волинський, Бровари, Нововолинськ, Тетіїв та інші) щодо 

уповноваження квазіполіцейських інституцій на застосування такого виду 

адміністративно-запобіжних заходів профілактичної спрямованості як 

офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки, як 

такого що не передбачене чинним законодавством України. Зауважено 

протиправність уповноваження працівників комунальних підприємств міст 

Бар, Білгород-Дністровський, Вінниця, Золотоноша, Олександрія, Тетіїв, 

Южний та інших, на застосування такого заходу адміністративного примусу 

як доставлення порушника, як такого, що суперечать вимогам приписів 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Зроблено висновок про виключну можливість застосовування 

комунальними охоронними підприємствами (муніципальною вартою) під час 

здійснення діяльності по забезпеченню публічного порядку таких заходів 

адміністративного примусу як перевірка, огляд, вимога припинити 

протиправну поведінку та припис про усунення правопорушення, у той час 

як застосування спеціальних засобів поліцейського примусу – сили, заходів 

фізичного впливу, спеціальних засобів та використовувати службових собак 

відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність» може 

здійснюватись виключно в рамках охоронної діяльності. 

Розділ 3. «Напрямки удосконалення муніципальної поліцейської 

діяльності» включає два підрозділи. 

У підрозділі 3.1. «Досвід правового регулювання муніципальної поліцейської 

діяльності у країнах Європи» здійснено вибірковий аналіз зарубіжних механізмів 

правового регулювання поліцейської діяльності на муніципальному рівні, зокрема: 

ФРН, Франції, Італії, Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Порівняння 

європейських моделей муніципальної поліцейської діяльності, їхнього генезису, 

структури та інших сторін дозволило сформулювати позицію, що муніципальні 
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органи правопорядку європейських держав не мають єдиного стандарту в своїй 

інституційній організації. У переважній більшості вони створюються як 

поліцейські інститути, що знаходяться в системі органів муніципального 

управління та є частиною комунальних служб і орієнтовані в своїй діяльності на 

попередження злочинності, партнерські відносини з територіальною громадою. 

Муніципальна поліція розвивається як допоміжна служба державної 

поліції, в своїй діяльності орієнтується на її стандарти і зосереджується, 

зокрема, на забезпеченні публічного порядку, дорожньої безпеки, 

забезпечення благоустрою населених пунктів, наданні допомоги державним 

інститутам поліції. 

Усі досліджені нами держави Європи запровадили законодавчий 

порядок регулювання створення та діяльності муніципальних органів 

правопорядку. Саме законами у цих державах, як основним правовим 

інструментом, забезпечується вирішення правоохоронних завдань, а також 

стійкі та ключові відносини в організації та діяльності муніципальних 

поліцейських інституцій. 

З’ясовано, що стійкість праворегулюючих систем муніципальних 

правоохоронних інститутів країни Європи досягається шляхом чіткої 

виписаності правових норм, забезпечення їхньої зрозумілості та мінімізації 

адміністративного розсуду. 

У підрозділі 3.2. «Шляхи удосконалення діяльності з охорони 

громадського порядку муніципальними утвореннями в Україні» обґрунтовано 

потребу невідкладного прийняття Закону України «Про Муніципальну 

варту» з врахуванням дієвих зауважень на існуючий законопроект № 2890, з 

одночасним внесенням змін в частині норм, направлених на регулювання 

створення та діяльності Муніципальної варти, до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України. А також 

потребу прийняття закону, направленого на регулювання процедур 

прийняття органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів, 

який сприятиме покращенню якості нормотворчої діяльності органів 

місцевого самоврядування у сфері регулювання забезпечення правопорядку 

органами місцевого самоврядування. 

Додаткову увагу присвячено проблемі нормативного зміцнення інституційної 

спроможності органів місцевого самоврядування, як одного з чинників якісного 

виконання правоохоронних функцій на муніципальному рівні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Унаслідок проведеного дослідження вперше у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці здійснено аналіз адміністративно-правових 

аспектів комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти), 

охарактеризовано специфічні риси цих інституцій створених органами 

місцевого самоврядування, а також нормативно-правову базу, що регулює 
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порядок їхнього функціонування. З урахуванням цього сформульовано ряд 

наукових положень, висновків, пропозицій та практичних рекомендацій з 

удосконалення правового забезпечення та правозастосовної практики органів 

місцевого самоврядування по регулюванню діяльності у сфері забезпечення 

правопорядку. Основні з них наведено нижче. 

1. Доведено, що муніципальні інституції, діяльність яких направлена на 

забезпечення публічного порядку: муніципальна варта (муніципальна 

охорона, муніципальна гвардія, муніципальна дружина, муніципальна 

безпека тощо), створені в організаційно-правових формах як комунальні 

підприємства чи комунальні установи, діяльність яких спрямована на 

вирішення питань забезпечення публічного порядку на територіях 

самоврядних громад, слід розглядати як квазіполіцейські органи, що 

здійснюють альтернативну контрольованій державою правоохоронну 

діяльність, яка функціонує в межах права. 

2. Запропоновано авторське визначення поняття «нормативно-правова 

основа регулювання діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти)» – це сукупність нормативно-правових актів 

законодавчого та підзаконного характеру, які направлені на регулювання 

суспільних відносин, що утворюються внаслідок реалізації місцевим 

самоврядуванням своїх прав та обов’язків по забезпеченню публічного 

порядку та впорядковують економічні та соціальні процеси за їхньою участю, 

надають їм юридично гарантовану оптимальність функціонування. 

Встановлено, що відсутність спеціального закону, направленого на 

регулювання порядку створення та діяльності муніципальних 

правоохоронних органів, обумовлює самостійні пошуки органами місцевого 

самоврядування форм вирішення питань забезпечення публічного порядку, 

нормативно-правова регламентація яких проявляється у вигляді 

організаційно-правових інновацій, освоєнні новітніх методів досягнення 

соціальних результатів, відповідно до мети забезпечення публічного порядку, 

з використанням нормативно-правових актів, направлених на регулювання 

інших суспільних відносин. 

3. З’ясовано, що для вирішення завдань публічного порядку на 

місцевому рівні органи місцевого самоврядування створюють інституції з 

правоохоронними функціями, які фінансуються з місцевого бюджету, за 

організаційно-правовими формами: 

структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування 

(відділів, управлінь, департаментів тощо); 

комунальних установ; 

комунальних підприємств з охоронними функціями; 

Муніципальні правоохоронні інституції, незалежно від встановленої 

органом місцевого самоврядування організаційно-правової форми, є 

організаційно відокремленими частинами муніципального управлінського 

механізму, наділені владними повноваженнями, правоохоронною 
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компетенцією та правовими засобами для здійснення визначеного 

установчими правовими актами кола правоохоронних завдань на території 

юрисдикції відповідної територіальної громади. 

Найпоширенішою формою муніципальних утворень, діяльність яких 

направлена на забезпечення публічного порядку, є комунальне підприємство 

що здійснює охоронну діяльність. 

4. Встановлено, що створені органами місцевого самоврядування 

комунальні охоронні підприємства (муніципальна варта) є суб’єктами 

владних повноважень, що здійснюють управлінські функції для забезпечення 

реалізації правоохоронної політики держави та захисту прав і інтересів 

територіальної громади, людини і громадянина. 

Органи місцевого самоврядування уповноважують муніципальну варту 

на здійснення широкого спектру видів діяльності як економічної, так і 

юридичної, в окремих випадках покладаючи на неї невластиві види 

діяльності, що не пов’язані з правоохоронною. 

5. Виявлено характерну особливість локальних нормативно-правових 

актів, що визначають адміністративно-правовий статус працівника 

муніципальної варти – неоднозначність локальних норм, встановлених у 

правових актах різних органів місцевого самоврядування (статутах, 

положеннях, посадових інструкціях, цільових рішеннях тощо), що 

підкреслює незавершеність та невизначеність правової основи діяльності 

працівників муніципальної варти та, у свою чергу, істотно ускладнює 

сприйняття їх адміністративно-правового статусу під час правозастосування. 

Зроблено висновок про необхідність законодавчого визначення 

правового статусу, завдань, форм та методів діяльності муніципальної варти, 

що усуне неоднозначні підходи органів місцевого самоврядування України 

при формуванні її компетенції. 

6. З’ясовано, що комунальні охоронні підприємства (муніципальна 

варта) відрізняються між собою обсягом прав на застосування 

адміністративного примусу. 

Обґрунтовано правову позицію, що уповноваження органами місцевого 

самоврядування комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) на 

застосування затримання та доставлення правопорушника, як заходів 

адміністративно-правового примусу, при здійсненні діяльності не пов’язаної з 

охороною майна та фізичних осіб, не відповідає чинному законодавству України. 

Доведено, що заходи адміністративного примусу, які можуть законно 

застосовуватись комунальними підприємствами правоохоронного 

призначення (муніципальною вартою) під час здійснення діяльності, не 

пов’язаної, з охороною майна та фізичних осіб – це перевірка, огляд, вимога 

припинити протиправну поведінку та припис про усунення правопорушення. 

Застосування муніципальною вартою спеціальних поліцейських заходів 

примусу – заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використовувати 
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службових собак відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність» 

може здійснюватись виключно в рамках охоронної діяльності. 

7. З’ясовано, що муніципальні правоохоронні органи держав Європи не 

мають єдиного стандарту в своїй інституційній організації, у переважній 

більшості вони створюються як поліцейські інститути, що знаходяться в 

системі органів муніципального управління та є частиною комунальних 

служб і орієнтовані у своїй діяльності на попередження правопорушень та 

партнерські відносини з територіальною громадою. Муніципальна поліція 

розвивається як допоміжна служба державної поліції, яка у своїй діяльності 

орієнтується на її стандарти і зосереджується на забезпеченні публічного 

порядку, дорожньої безпеки, контролю за благоустроєм поселень, наданні 

допомоги державним поліцейським інститутам. 

8. Встановлено, що застосування європейськими муніципальними 

правоохоронними інституціями поліцейських заходів примусу 

характеризується низкою регламентаційних приписів щодо: 

1) проходження працівниками муніципальних правоохоронних 

інституцій спеціальної юридичної підготовки на предмет правомірного та 

раціонального застосування спеціальних засобів, фізичної сили та 

вогнепальної зброї; 

2) попередження особи про намір застосування спеціальних засобів, 

фізичної сили та вогнепальної зброї та надання їй достатньо часу для 

виконання вимог про припинення протиправної діяльності; 

3) вжиття необхідних заходів для гарантування безпеки фізичним особам та 

для мінімізації завдання шкоди їхньому здоров’ю, честі, гідності та майну; 

4) надання потерпілим невідкладної медичної допомоги; 

5) повідомлення прокурора або керівника органу про застосування 

заходів примусу та про завдання особі тілесних ушкоджень. 

9. Здійснено обґрунтування наслідків лібералізації контрольно-наглядової 

політики держави, що полягала у позбавленні органів прокуратури значного 

обсягу наглядових повноважень за управлінськими правовідносинами, як таких, 

що привели до ослаблення важелів правового реагування на протиправні рішення 

місцевого самоврядування. Виправлення ситуації можливе шляхом відновлення 

контрольно-наглядової діяльності держави за правотворчою діяльністю органів 

місцевого самоврядування, для чого запропоновано: 

прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти», у якому слід 

виписати основні принципи та процедуру прийняття органами місцевого 

самоврядування нормативно-правових актів; 

доповнити статтю 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» частиною 13 у такій редакції: «13. Нормативно-правові акти органів 

та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають державній реєстрації 

в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України»; 

внести зміни до Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731, виклавши 

пункт перший Положення у такій редакції: «1. Державна реєстрація 

нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, які виступають суб’єктами нормотворення, 

здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. 

«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 

органів виконавчої влади», Закону України «Про місцеве самоврядування 

України» та цього Положення»; 

З метою покращення правового регулювання діяльності муніципальної 

варти необхідно прийняти Закон України «Про муніципальну варту», а також 

внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

доповнивши частину першу статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» пунктом 39 у такій редакції: «створення відповідно до 

закону за рахунок коштів місцевого бюджету муніципальної варти»; 

пункт 40 частини першої статті 26 Закону виклавши в такій редакції: 

«40) заслуховування інформації прокурорів, керівників органів Національної 

поліції та муніципальної варти про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території»;  

у частині першій статті 38 Закону пункт 1 виклавши у такій редакції: 

«підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 

відповідно до закону муніципальної варти, що утримується за рахунок 

коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність 

працівників муніципальної варти, про витрати на їх утримання, здійснення 

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності». 

10. Запропоновано вжити заходів, направлених на інституційне 

зміцнення територіальних громад, як запоруки якісного виконання 

муніципальною вартою правоохоронних функцій, а саме: 

завершити об’єднання територіальних громад за концептуально новим, 

ніж Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

законом, який виключає принцип добровільності щодо об’єднання громад та 

запроваджує принцип плановості у цьому сегменті адміністративного 

реформування; 

підвищити матеріально-фінансову незалежність та автономність 

бюджетів місцевого самоврядування, через поглиблення фінансової 

децентралізації, для чого прийняти закон, який визначає фінансові основи 

місцевого самоврядування, та здійснити внесення змін до податкового 

законодавства в частині перерозподілу статей доходів у користь місцевих 

бюджетів з метою зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування та 

покращення ресурсного забезпечення. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Топчій Ю.М. Адміністративно-правові аспекти діяльності 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Одеський державний університет внутрішніх справ, 

Одеса, 2019. 

Дисертацію присвячено теоретичним та практичним проблемам 

адміністративно-правового регулювання створення та діяльності 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти). 

Охарактеризовано історичні етапи виникнення, розвитку та становлення 

муніципальних органів діяльність яких направлена на забезпечення 

публічного порядку. 

Досліджено систему нормативно-правових актів, які здійснюють 

адміністративно-правове регулювання створення органами місцевого 

самоврядування комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) 

та їхньої діяльності. Здійснено аналіз повноважень комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти) у сфері забезпечення публічного порядку. 

Доведено, що утворені органами місцевого самоврядування інституції, 

діяльність яких направлена на забезпечення на територіях самоврядних 

громад публічного порядку (муніципальної варти, муніципальна охорона, 

муніципальна гвардія, муніципальні дружини тощо), слід розглядати як 

квазіполіцейські органи, що здійснюють альтернативну контрольованій 

державою правоохоронну діяльність, яка функціонує в межах права. 

Найпоширенішою організаційно-правовою формою інституцій, діяльність 

яких направлена на забезпечення публічного порядку, є комунальне 

підприємство, що здійснює охоронну діяльність. 

У наслідок дослідження установчих актів (статутів, положень) 

муніципальної варти та відомостей у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

з’ясовано, що органи місцевого самоврядування уповноважують 

муніципальну варту на здійснення широкого спектру видів діяльності як 

економічної так і юридичної, в окремих випадках покладаючи не неї 

невластиві види діяльності, що не пов’язані з правоохороною. 

Виявлено істотну відмінність локальних нормативно-правових актів 

(статутів, положень, посадових інструкцій, цільових рішень тощо), що 

визначають адміністративно-правовий статус комунального охоронного 

підприємства (муніципальної варти) між собою за обсягом та юридичною 

направленістю правових норм. 
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Проаналізовано європейські моделі діяльності по забезпеченню 

публічного порядку на муніципальному рівні, їхній генезис, становлення 

організаційно-правових форм. 

Подано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, 

направлених на адміністративно-правове регулювання діяльності органів 

місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічного порядку. 

Ключові слова: поліція, муніципальна поліція, муніципальна варта, 

комунальне підприємство, місцеве самоврядування, публічний порядок, 

комунальне поліціювання, квазіполіцейські формування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Топчий Ю.М. Административно-правовые аспекты деятельности 

коммунальных охранных предприятий (муниципальной стражи). – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Одесский государственный университет 

внутренних дел, Одесса, 2019. 

Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам 

административно-правового регулирования создания и деятельности 

коммунальных охранных предприятий (муниципальной стражи). 

Охарактеризованы исторические этапы возникновения, развития и 

становления муниципальных органов деятельность которых направлена на 

обеспечение общественного порядка. 

Исследована система нормативно-правовых актов, которые 

осуществляют административно-правовое регулирование создания органами 

местного самоуправления коммунальных охранных предприятий 

(муниципальной стражи) и их деятельности. Осуществлен анализ 

полномочий коммунальных охранных предприятий (муниципальной стражи) 

в сфере обеспечения публичного порядка. 

Доказано, что образованные органами местного самоуправления учреждения, 

деятельность которых направлена на обеспечение на территориях 

самоуправляемых общин публичного порядка (муниципальной стражи, 

муниципальная охрана, муниципальная гвардия, муниципальные дружины и т.п.), 

следует рассматривать как квазиполицейськие органы, осуществляющие 

альтернативную контролируемой государством правоохранительную 

деятельность, функционирует в рамках права. Самой распространенной 

организационно-правовой формой институтов, деятельность которых направлена 

на обеспечение публичного порядка, является коммунальное предприятие, 

осуществляющее охранную деятельность. 

В результате исследования учредительных актов (уставов, положений) 

муниципальной стражи и сведений в Едином государственном реестре 
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юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных 

формирований установлено, что органы местного самоуправления 

уполномочивают муниципальную службу на осуществление широкого 

спектра видов деятельности как экономической, так и юридической в 

отдельных случаях покладая на нее несвойственные виды деятельности, не 

связанные с охраной публичного порядка. 

Выявлено существенное отличие локальных нормативно-правовых 

актов (уставов, положений, должностных инструкций, целевых решений и 

т.д.), определяющие административно-правовой статус коммунального 

охранного предприятия (муниципальной стражи) между собой по объему и 

юридической направленности правовых норм. 

Проанализированы европейские модели деятельности по обеспечению 

публичного порядка на муниципальном уровне, их генезис, становление 

организационно-правовых форм. 

Изложены предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, 

направленных на административно-правовое регулирование деятельности органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения публичного порядка. 

Ключевые слова: полиция, муниципальная полиция, муниципальная 

стоит, коммунальное предприятие, местное самоуправление, публичный 

порядок, коммунальное полициирование, квазиполицейськие формирования. 

 

SUMMARY 

 

Topchiy Y. Administrative and legal aspects of functioning of communal 

security units (municipal police). – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The thesis to obtain Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences 

(PhD) in specialization 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; 

information law. – Odessa State University of Internal Affairs. Odessa, 2019. 

The thesis deals with the theoretical, legal and organizational issues of the 

Ukrainian communal security units (municipal guard) and their policing activities. 

The historical stages of the development of municipal policing have been 

characterized. 

The system of legal acts stipulating foundation of communal security units 

(the municipal guard) has been described. The powers of communal security units 

(the municipal guard) in the sphere of public order have been analysed. 

Policing units established by the municipalities enforcing public order locally 

have been proved to be quasi-policing units performing law enforcement 

alternative to the one that is controlled by the state and that exists in the legal 

frame. The most widely spread form of municipal policing is a communal security 

enterprise. 
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On the research of the Articles of Association of the municipal guards and the 

data from the Unified State Register of Legal Entities, Individuals-Entrepreneurs 

and Public Formations it has been found that municipalities authorize their 

communal guards to carry out a wide range of economic and legal activities in 

some cases giving them powers that are not related to law enforcement. 

Local legal acts (articles of Association, regulations, job descriptions, target 

decisions, etc.) determine the administrative and legal status of municipal guard 

differ in volume and legal regulation. 

European models enforcing public order locally have been analysed along 

with their genesis and development of organizational forms. 

Amendments to the legislation regulating law enforcement by the 

municipalities have been introduced. 

Keywords: police, municipal police, municipal guard, communal enterprise, 

municipal government, public order, communal police, quasi-police formations. 
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