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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. 

Дисертація є одним із перших в Україні комплексним монографічним 

дослідженням теоретичних, правових та організаційних питань створення 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) України та їхньої 

діяльності по забезпеченню публічного порядку. 

За результатами дослідження з’ясовано сутність низки елементів понятійно-

категоріального апарату, що забезпечує правове функціонування відносин 

муніципальної охорони публічного порядку: «комунальне поліціювання», 

«муніципальна варта», «муніципальна поліцейська діяльність», «охоронне 

підприємство» та інші, які відображають основні ознаки таких складних, 

багатобічних і динамічних явищ, як охорона громадського порядку, забезпечення 

правопорядку муніципальними інституціями, юрисдикція муніципальних 

правоохоронних інституцій та інше. 

Унаслідок дослідження правової природи комунальних інституцій 

поліціювання: муніципальної варти, муніципальної охорони, муніципальної 

гвардії, муніципальної дружини тощо, доведено, що їх слід розглядати як 

квазіполіцейські органи, що здійснюють альтернативну контрольованій державою 

правоохоронну діяльність, яка функціонує в межах права. 

Найпоширенішою організаційно-правовою формою муніципального 

утворення, діяльність якого направлена на забезпечення публічного порядку, є 

комунальне підприємство, що здійснює охоронну діяльність. 

Дослідження правової основи комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти) дало можливість з’ясувати, що до системи нормативно-
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правових актів, які забезпечують адміністративно-правове регулювання органами 

місцевого самоврядування України діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти), поряд із Конституцією України, законами України та 

підзаконними актами, входять акти, що приймаються органами місцевого 

самоврядування: рішення рад та їх виконавчих комітетів, а також нормативно-правові 

документи затверджені цими актами: статути, положення, інструкції, правила тощо. 

Під час розробки нормативно-правових актів, направлених на правове регулювання 

діяльності муніципальної варти органи місцевого самоврядування застосовують різні 

правила нормотворчої техніки, що обумовлює різницю цих актів між собою за 

структурою та змістовним наповненням. 

Сформульовано наукове 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 правовідносин, 

пов’язаних діяльністю цих суб’єктів, та впорядковують економічні та соціальні 

процеси за їхньою участю, надають їм юридично гарантовану оптимальність 

функціонування та розвиток. 

У наслідок дослідження установчих актів муніципальної варти (статутів, 

положень) з’ясовано, що 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 правоохороною. 

Проведено загальнотеоретичну класифікацію діяльності муніципальної варти: за 

метою та часом тривання (постійна та тимчасова), за характером зв’язків із 

виконанням завдань (безпосередня, опосередкована, двостороння та багатостороння; 

за ступенем нормативної регламентації (нормативна та ініціативна). 

Виявлено відмінність обсягів юрисдикційних повноважень у різних 

суб’єктів, названих муніципальною вартою. 

Встановлено, що відсутність спеціального закону, направленого на 

регулювання порядку створення та діяльності муніципальних правоохоронних 
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органів, обумовлює самостійні пошуки органами місцевого самоврядування форм 

вирішення питань забезпечення публічного порядку, з використанням нормативно-

правових актів, направлених на регулювання інших суспільних відносин. 

З’ясовано, що для вирішення питань 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 та 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 компетенцією та необхідними засобами 

для здійснення визначеного установчими правовими актами кола правоохоронних 

завдань на території юрисдикції відповідної територіальної громади. 

Встановлена істотна відмінність локальних нормативно-правових актів 

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

визначають адміністративно-правовий статус працівника комунального 

охоронного підприємства (муніципальної варти), 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. 

Неоднозначні підходи органів місцевого самоврядування України при 

формуванні компетенції муніципальної варти вимагають законодавчого 

визначення її правового статусу, завдань, форм та методів діяльності. 

Низьку якість локальних нормативно-правових актів направлених на 

регулювання діяльності муніципальної варти обґрунтовано лібералізацією 

контрольно-наглядової політики держави, що полягала у позбавленні органів 

прокуратури значного обсягу наглядових повноважень за управлінськими 
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правовідносинами, що привело до ослаблення важелів правового реагування на 

протиправні рішення місцевого самоврядування. 

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 можливість застосовування комунальними 

охоронними підприємствами (муніципальною вартою) під час здійснення 

діяльності по забезпеченню публічного порядку виключно 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. 

Проаналізовано досвід правового регулювання муніципальної поліцейської 

діяльності у таких Європейських державах як Франція, Федеративна Республіка 

Німеччини, Італія, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. З’ясовано, що 

інституційні відмінності муніципальних поліцейських систем мають місце і у 

формах та рівнях підготовки муніципальних поліцейських, однак не впливають на 

орієнтованість на загальні завдання правоохоронної діяльності. 

З’ясовано, що муніципальна поліція більшості країн Європи розвивається як 

допоміжна служба державної поліції, яка орієнтується на її стандарти і 
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зосереджується на забезпеченні публічного порядку, дорожньої безпеки, 

забезпечення благоустрою населених пунктів, наданні допомоги державним 

інститутам поліції. Європейські муніципальні правоохоронні органи не мають 

єдиного стандарту в своїй інституційній організації. У переважній більшості вони 

створюються як поліцейські інститути, що знаходяться в системі органів 

муніципального управління. 

Обґрунтовано доцільність прийняття Закону України «Про муніципальну 

варту» як консолідованого нормативно-правого акту, що визначає правовий 

статус муніципальних органів забезпечення публічного порядку та їхніх 

працівників (службовців). У частині уніфікації нормотворчої діяльності органів 

місцевого самоврядування та покращення її результативності пропонується 

прийняття нормативно-правових актів, направлених на регулювання процедур 

нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: Поліція, муніципальна поліція, муніципальна варта, 

комунальне підприємство, місцеве самоврядування, публічний порядок, 

комунальне поліціювання, квазіполіцейські органи. 

 

SUMMARY 

Торсhii, Yu. M. Administrative and legal aspects of the activity of municipal 

security enterprises (municipal guard). – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

A thesis to obtain Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences (PhD) in 

specialization 21.00.07 – ”administrative law and procedure; financial law; information 

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

The thesis is one of the first comprehensive monographic researches of the 

theoretical, legal and organizational issues of the Ukrainian communal security units 

(municipal guard) and their policing activities. 

In the result of the study some elements of the conceptual-categorical apparatus 

that ensure functioning of the legal relations in municipal policing have been clarified: 

"communal policing", "municipal guard", "municipal policing", "security enterprise" 
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and others that reflect the main features of such complex, multi-faceted and dynamic 

phenomena as protection of public order, municipal policing, jurisdiction of municipal 

policing institutions etc. 

Municipal police (municipal security, municipal guard etc.) belongs to the 

communal institutions enforcing public order within self-governing communities. On 

the research of their legal nature they 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 a municipal policing is a communal enterprise 

ensuring security. 

The research of the legal basis stipulating municipal security enterprises (municipal 

guards) has made it possible to elucidate the legislation system that provides regulation of 

municipal policing units (city guard) by the Ukrainian municipalities. Along with the 

Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine and subordinate acts thereto belong the acts 

adopted by local self-government bodies: decisions of the councils and their executive 

committees, as well as normative documents approved by these these acts: Articles of 

Association, regulations, instructions, rules of procedure etc. When drafting relevant 

normative acts municipalities use various standartsetting techniques and it determines the 

difference between these acts in terms of structure and content. 

The scientific definition of the concept of "legislation basis for municipal security 

units" has been formulated: it is a set of normative acts of legislative and subordinate 

nature, which are aimed at regulation of relations in the sphere of their activities, 

arrange economic and social processes with their participation and allow their legal 

functioning and development. 

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 city 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. 
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A general theoretical classification the functions of municipal guard has been carried 

out: according to the purpose and time of continuation (permanent and temporary), according 

to the nature of the links with the tasks (direct, indirect, bilateral and multilateral; according 

to the degree of normative regulation (normative and initiative). 

City guards possess different volumes of the jurisdiction powers. 

The absence of a special law regulating the procedure for the creation and 

functioning of municipal policing bodies results in the independent solutions for public 

order made by local government bodies; it is manifested in organizational and legal 

innovations, latest methods for achieving social changes, in accordance with the 

purpose of ensuring public order, using legislation that regulates similar social relations. 

In order to solve public order issues at the local level municipalities create policing 

units that are financed from the local budget and have various organizational and legal 

forms: structural divisions (departments) of the municipal executive bodies; communal 

security institutions and enterprises. 

Municipal law-enforcement institutions regardless of the organizational and legal 

form established by the local authorities are independent parts of the municipal 

administrative mechanism, they possess powers, law enforcement jurisdiction and 

necessary means for implementation of policing tasks specified in the Articles of 

Association on the territory of the respective community. 

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

decisions, etc.) determine the administrative and legal status of an employee of 

municipal guard. They differ in volume and legal regulation what makes determination 

of the administrative and legal status of the municipal guard at law enforcement more 

complicated. It also emphasizes the incompleteness and uncertainty of the legal basis 

for the law enforcement functions of their employees. 

Lack of normative definition of the legal status of municipal guard, its tasks, forms 

and methods leads to ambiguous approaches used by the Ukrainian municipalities when 

giving powers to the municipal guard. 

The poor quality of local legislation regulating functioning of the municipal guard 

has been caused by the liberalization of the state control and oversight policy: 
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significant amount of supervisory powers over managerial legal relations were taken 

from the prosecutor’s office away. This led to reduction of the legal responses to 

unlawful decisions of local authorities. 

Some municipal bodies (Volodymyr Volynsky, Brovary, Novovolynsk, Tetiyv and 

others) have been criticized for giving to quasi-police institutions powers to use official 

warning about the inadmissibility of unlawful conduct. It is not stipulated by current 

legislation of Ukraine. In the cities of Bar, Belgorod-Dniester, Vinnytsia, Zolotonosha, 

Oleksandria, Tetyev, Yuzhny and others the employees of municipal security 

enterprises illegally apply such administrative coercion method as the delivery of the 

offender to the police. It contradicts the provisions of the Code of Ukraine on 

Administrative Offenses. 

It has been concluded that the municipal security enterprises (municipal guards) 

are empowered to apply such measures of administrative coercion as verification, 

inspection, demand for termination of unlawful conduct and the order to eliminate an 

offense. In accordance with the Law of Ukraine On security activities special means of 

police coercion: force, measures of physical influence, special means and dogs, can be 

applied solely by the security units. 

The legal regulation experience of such European countries as France, the Federal 

Republic of Germany, Italy, Poland, Hungary, Slovakia, Romania has been analyzed. 

The institutional differences of municipal police systems have been observed both in the 

forms and the levels of preparation of municipal policemen but the focus on general 

policing tasks remains. 

The municipal police of the most European countries is an auxiliary service to the 

state police; it is oriented towards police standards and focuses on ensuring public 

order, road safety, improvement of settlements and helping state police institutions. 

Municipal law enforcement units differ in their organization but in the overwhelming 

majority they are created as police institutions in the system of municipal government.  

The expediency of the adoption of the Law of Ukraine On Municipal Guard has 

been substantiated. This consolidated normative act should determine the legal status of 

municipal units providing public order and their employees. It has been offered to adopt 
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legislation regulating municipal standard setting procedures in order to unify them and 

increase their effectiveness  

Keywords. Police, municipal police, municipal guard, communal enterprise, 

municipal government, public order, communal police, quasi-police formations. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

абз.   – абзац 

дис.   – дисертація 

англ.   – англійською 

грец.   – грецькою 

іт.   – італійською 

лат.    – латинською  

нім.   – німецькою 

пол.   – польською 

пізньолат.  – пізньолатинське 

рос.    – російською 

рум.   – румунською 

слов.   – словацькою 

угорськ.  – угорською 

фр.   – французькою 

старорос.  – староросійською 

ДТП   – дорожньо-транспортна пригода 

ГУ НП   – Головне управління Національної поліції 

КП   – Комунальне підприємство 

КМУ   – Кабінет Міністрів України 

КУАП   – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

МВС   – Міністерство внутрішніх справ України 

Мінрегіон – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарств України 

розм.   – розмовне 

РФ   – Російська Федерація 

УПП   – Управління патрульної поліції 

ФРН   – Федеративна Рспубліка Німеччини 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В С Т У П 

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 
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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 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.  
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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; 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. 
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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 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). 
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Предметом дослідження є адміністративно-правові аспекти діяльності 

комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти). 

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). 
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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 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: 
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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; 

-  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; 
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-  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. 

Особистий внесок здобувача полягає в опублікованих працях у 

співавторстві, що дозволило проаналізувати концепт «муніципальна варта» та 

його місце 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. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

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

впроваджено та можуть бути використані: 
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-  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); 

- у правотворчості – для вдосконалення нормативно-правових актів, що 

регулюють правозастосовну діяльність муніципальної варти.  

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. 
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Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети й завдань дослідження 

дисертація складається зі титульного аркушу, 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. 
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РОЗДІЛ  1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ 

ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ (МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ) В УКРАЇНІ 

 

1.1.  Понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях муніципальної 

поліцейської діяльності 

 

Сучасна вітчизняна наукова думка стосовно проблем охорони правопорядку 

на муніципальному рівні набуває все більшої актуальності. Прихильники 

реформування органів, що здійснюють поліцейську діяльність, вказують на 

необхідність створення муніципального правоохоронного інституту, який 

збільшить можливості задовольняти суспільні потреби в забезпеченні охорони 

публічного порядку у межах територій сільських, селищних та міських громад. 

Складність та суперечливість процесу формування ефективного місцевого 

самоврядування в Україні, що викликано спадщиною наслідків тоталітарного 

урядування та недостатнім ступенем розвитку демократичних інститутів, і, понад 

усе, низьким рівнем професійної підготовки службовців місцевого самоврядування, 

обумовлює потреби всестороннього вивчення поліцейської діяльності на 

місцевому рівні, механізмів комунальних інститутів поліціювання тощо. 

Одночасно з цим існує великий інтерес як територіальних громад, так і 

суспільства в цілому до організації більш високого рівня публічної безпеки, що 

безумовно впливає на рівень життя, а відтак, вимагає поглибленого вивчення 

чинників, які сприяють досягненню поставлених цілей. 

Питання діяльності охорони громадського порядку на місцевому рівні у 

різний час у своїх працях висвітлювали М.О. Баймуратов, О.М. Бандурка, 

О.В. Батанов, В.О. Басс, С.Ю. Беньковський, В.М. Бесчастний, І.І. Бодрова, 

Ю.О. Волошин, М.М. Воронов, Т.І. Гудзь, Л.М. Доля, Ю.О. Дрозд, В.Б. Дубовик, 

В.О. Заросило, І.В. Зозуля, А.І. Камінський, Н.В. Камінська, Н.В. Капітонова, Я.М. Когут, 

Ю.М. Коломієць, О.П. Костюшко, В.В. Кравченко, А.Ю. Люлюк, Ю.С. Назар, 



25 
 
 

В.А. Орлов, С.В. Павленко, М.Я. Петренко, А.М. Подоляка, А.С. Поклонський, 

О.С. Проневич, А.В. Сергєєв, К.В. Сесемко, В.Ю. Холявкіна та інші. 

У працях вищевказаних науковців досліджувались історико-теоретичні 

аспекти становлення місцевої (муніципальної) міліції/поліції, зосереджувалась 

увага на загальних аспектах правоохоронної функції місцевого самоврядування 

або здійсненні охорони громадського порядку за допомогою діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку, народних дружин, 

профілактичної та юрисдикційної роботи комісій місцевого самоврядування 

тощо. Це свідчить про досить високий ступінь наукової розробки проблеми 

інститутів муніципального поліціювання, а також пов’язаних правових та 

організаційних питань [1, с.57]. 

Водночас у сучасній юридичній літературі поліцеїстичної галузі, найбільш 

вживані формулювання понять відображають лише окремі аспекти 

категоріальних особливостей і не можуть претендувати на їхнє однозначне 

трактування та правильність у правозастосуванні. Здійснення термінологічного 

аналізу юридичних понять сприяє досягненню мети та виконанню завдань 

досліджень, а саме виокремлення критеріїв, теоретичного обґрунтування 

типології суб’єктів, що здійснюють поліцейську діяльність. 

У зв’язку з цим дискусії про природу низки юридично значимих понять, 

їхнього співвідношення з державним та місцевим управлінням показують, що 

проблема термінології поліціювання вимагає фундаментального вивчення. 

У рамках нашого дослідження, перш за все, слід розкрити та уточнити базові 

наукові абстракції «комунальне поліціювання», «муніципальна варта», 

«муніципальна поліцейська діяльність», «охоронне підприємство» та інші, які 

відображають основні ознаки таких складних, багатобічних і динамічних явищ, як 

охорона громадського порядку, забезпечення правопорядку муніципальними 

інституціями, юрисдикція муніципальних правоохоронних інституцій та інше. 

Комунальне поліціювання (англ. Community Policing) є новим напрямом у 

реформі поліцейської діяльності, яке дозволяє і спонукає мешканців району, 

громадян своєї країни та поліцейських, які виконують свої функції, тісно 
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співпрацювати та по-новому припиняти правопорушення [2, с.581]. 

Комунальний – який належить до міського господарства, пов’язаний з       

ним [3, с.254], походить від слова «комуна» (фр. Сommune, від пізньолат. сommunа 

– громада) – це ідейна громада людей, що живуть спільно та мають загальні 

інтереси, власність, ресурси і, у найбільш радикальних комунах, загальну роботу і 

дохід; взагалі колектив осіб, що об’єдналися для спільного життя на засадах 

спільності майна і праці [4, с.172]. Правовий зміст цього поняття відображається у 

категоріях «комунальна власність», «комунальне підприємство», «комунальні 

установи», «комунальний транспорт», «комунальні послуги» та інші. У сучасному 

правовому розумінні поняття «комунальний» відображає належність об’єкта до 

територіальних громад та відмежований від приватного чи загальнодержавного. 

Комунальні відносини є особливою, самостійною формою відносин, суб’єктами 

права у яких фігурують територіальні адміністративні утворення – громади. 

Уперше, в новітній історії України, знайшов своє юридичне закріплення у понятті 

«комунальна власність» у Законі Української РСР «Про місцеві Ради народних 

депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» [5]. 

Поліціювання – здійснення поліцейської діяльності. Походить від слова 

поліція (лат. politia, грец. ἡ πολιτεία – держава, державний устрій, управління 

полісом, містом, державою; адміністрація). Слід зазначити, що у первісному 

значенні – це все внутрішньодержавне управління. На сьогодні це діяльність 

консолідованої системи спеціальних, переважно державних органів для 

забезпечення захисту суспільного і державного ладу, існуючого         

правопорядку [6, с.21]. Поняття «поліцейська діяльність» було диференційоване 

від інших видів управлінської діяльності видатними дослідниками адміністративної 

поліцеїстики Йоганном Генріхом Готлібом фон Юсті [7, с.6] та Йозефом фон 

Зонненфельсом [8, с.29-35]. Поліцейська діяльність – це охоронна діяльність 

держави, предметом охорони якої є громадський порядок, а також наявні блага, 

особисті та майнові. Поліцейська діяльність має за мету охорону всіх форм 

громадського порядку і спрямована, насамперед, проти ексцесів у громадських 

місцях [9]. К.С. Бельський під поліцейською діяльністю розуміє особливий вид 
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державно-управлінської діяльності, спрямованої на охорону громадського 

порядку, забезпечення громадської (і будь-якої іншої) безпеки та пов’язаної із 

застосуванням державного примусу [10, c.34]. Поліцейська діяльність є одним із 

ключових аспектів функціонування публічної влади, якій притаманні 

превентивна, репресивна та соціальна управлінські функції. 

Таким чином, поняття «комунальне поліціювання» дослівно можна було б 

зрозуміти як здійснення управлінської діяльності, спрямованої на охорону 

громадського порядку, забезпечення громадської (і будь-якої іншої) безпеки, що 

здійснюється на рівні територіальних громад, або муніципальному рівні. Однак, 

пояснення цього поняття шляхом сполучення змістів його складових було б 

помилковим. На сьогодні комунальне поліціювання ширше поняття, ніж лише 

поліцейська діяльність певного рівня. Правоохоронні органи багатьох країн взяли 

на озброєння і сьогодні активно реалізовують, так звану, модель «Community 

Policing», яка являє собою синтез традиційних тактик припинення правопорушень 

і участі громадськості у цій роботі. Вона, по суті, стала новою філософією 

поліцейської діяльності, в якій поліція сформована за принципом децентралізації 

її структури, працює на основі тісного зв’язку з громадянами [2, с.581]. У 

широкому розумінні комунальне поліціювання слід розуміти як організаційну 

стратегію, яка заохочує співробітництво на засадах партнерства поліцейських 

інститутів та місцевих громад. Її метою є найбільш ефективне попередження та 

вирішення проблем злочинності, страху перед злочинами, загрози фізичної 

безпеки та спокою місцевого населення, а також безчинств та руйнування 

доброчесних взаємовідносин. Ціль взаємодії – поліпшення якості життя всіх 

представників місцевого населення [11, с.29]. 

Вирішення поліцейських завдань на місцевому рівні обумовило виникнення 

та своєрідну еволюцію поняття «муніципальна варта». 

Прикметники «муніципальний», «муніципальна» у сучасній офіційно-діловій 

практиці, зокрема в мові законодавства, вживаються як синонімічні поняттю 

«місцевий» і стосуються місцевого самоврядування, яке діє або мають значення в 

межах певної території, місцевості. Слово «муніципальний» походить від лексеми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


28 
 
 

«муніципалітет», яке утворилося від латинського муніципія (лат. municipium, мн. 

municipia, від лат. munus – «обов’язок, служба» та лат. capio – «беру») [12], тобто 

той/та, що стосується муніципалітету, міський. Це слово-європеїзм поширилося в 

українській мові завдяки тісним політичним і культурним контактам передусім із 

країнами Європи. Слово «муніципальний» широко вживається у cучасній мові у 

таких словосполученнях, як муніципальна реформа, муніципальні вибори, 

муніципальна влада, муніципальна власність, муніципальні службовці, а також 

поширюється на власні назви установ, зокрема Муніципальна варта [13]. 

В управлінських відносинах та правознавстві похідні від лексеми 

«муніципальний» увійшли у мовний та науковий вжиток поняття: «муніципальні 

відносини» – самостійний (формальний) вид публічно-правових комплексних 

відносин, що має властивості наукової і практичної категорії та конкретну 

структуру [14, с.40], «муніципальна влада» – система владних відносин, у рамках 

якої реалізуються функції і повноваження місцевого самоврядування [15], 

«муніципальне право» – комплексна галузь публічного права; наука і навчальна 

дисципліна про місцеве самоврядування. Як наука, муніципальне право України 

почало формуватись із здобуттям незалежності. Представниками школи 

вітчизняного муніципального права є такі відомі вчені, як М.О. Баймуратов, 

Ю.Ю. Бальцій, О.В. Батанов, В.І. Борденюк, Т.М. Буряк, І.П. Бутко, 

М.М. Воронов, Р.К. Давидов, І.В. Дробуш, В.М. Кампо, А.А. Коваленко, 

М.І. Корнієнко, В.В. Кравченко, П.М. Любченко, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, 

О.В. Грієшкіна, М.О. Пухтинський, О.Ф. Фрицький, Г.В. Чапала та інші. 

Ключовим позначенням предмета досліджуваного концепту є слово «варта», 

запозичення з німецької мови (нім. wahren – берегти), що увійшло в українську 

мовну практику з великою ймовірністю через польську (пол. warta) та 

пояснюється укладачами словників української мови як сторожова вежа [16]. У 

юридичній довідковій літературі пояснюється як (нім. warte – сторожова башта): 

1) загін, група людей (здебільшого озброєних), що виконують охоронні функції; 

2) озброєний підрозділ, споряджений для: а) виконання бойового завдання з 

метою охорони та оборони військ, об’єктів; б) віддання військ,                    

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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почестей [17, с.672-768]. У вітчизняному праві термін варта, в основному, 

притаманний відносинам військового характеру: варта, гарнізонна варта, 

внутрішня варта, почесна варта, як такий, що замінив раніше вживане у 

військовій термінології російськомовне поняття «караул». Згідно зі ст.98 Статуту 

гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України під вартою розуміють 

озброєний підрозділ, відряджений для виконання бойового завдання з метою 

охорони і оборони військових об’єктів, бойових прапорів, а також осіб, яких 

тримають на гауптвахті [18]. 

Повне розкриття досліджуваного поняття, на нашу думку, буде якіснішим, 

при зверненні до його аналогів у інших слов’янських мовах. Наприклад, у 

білоруській поняття «варта» відповідає українському, у словацькій – stráž, 

словенській – straža, чеською – stráže. 

У російській мові варта має два значення – стража, наприклад внутрішня 

варта (рос. Внутренняя старжа) – вид військ, які формувалися на підставі 

загального військового обов’язку та несли караульну та конвойну службу, 

виконували вироки суду, охороняли порядок при стихійних лихах, були задіяні 

для припинення непокори тощо [19, с.92], існували з 1811 до 1864 рік. Та, мовою 

оригіналу караул, що пояснюється в тлумачному словнику В.Даля як варта, люди 

для сторожки, збереження чого-небудь [20]. 

У польській мові відповідником варти є straz, що є найменуванням певних 

правових інститутів: Straž graniczna (укр. Прикордонна варта) – єдине, 

уніформоване і озброєне формування, що виконує завдання, пов’язані з охороною 

державного кордону та прикордонного контролю в Республіці Польща зі статусом 

правоохоронного органу [21], Straz pozarna (укр. Пожежна охорона) – 

організоване формування, яке займається запобіганням і боротьбою з пожежами 

та іншими загрозами (крім злочинів) здоров’ю і життю людей, майну та 

навколишньому середовищу, усунення наслідків стихійних лих і катастроф [22], 

Straż miejska, Straż gminna (укр. досл. Міська варта, Міська охорона) – установа 

створена для підтримки громадського порядку і безпеки людей, яка 

підпорядковується місцевому самоврядуванню – правоохоронний орган з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0


30 
 
 

обмеженими поліцейськими повноваженнями [23]. Слід також зазначити, що і в 

українській мові існує рідковживане слово «стража» церковнослов’янського 

походження, що означає «сторожа», «варта» [24]. 

Охоронним змістом наповнені поняття «козацька варта», «прикордонна 

варта», «міська варта», «Державна варта» та інші. А відтак, охоронні цілі є 

основним змістом діяльності варти. До речі, Державна варта як правоохоронний 

орган уряду Гетьмана Скоропадського була створена 18 травня 1918 року з 

функціями державної безпеки та правопорядку та підпорядкована Департаменту 

поліції [25, с.348]. 

Таким чином, поняття «муніципальна варта» слід тлумачити як підрозділ, 

призначений до виконання охоронних завдань. 

Новітнє поняття, яке недавно ввійшло у вітчизняний лексикон, не 

тлумачиться жодним словником. Однак його пояснення ми знаходимо у 

віртуальній енциклопедії Вікіпедія: Муніципа́льна варта – це орган у системі 

місцевого самоврядування, що планується до створення, з метою забезпечення на 

території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського 

порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за 

рахунок коштів відповідного місцевого бюджету [26], що дослівно відображає 

відповідну дефініцію у проекті Закону України «Про муніципальну варту» [27]. 

У проекті Закону України «Про Варту», поданого народним депутатом 

України 7-го скликання В.М. Жеребнюком, фігурує поняття «варта», яка за 

формулюванням авторів законопроекту є виконавчим органом сільської, 

селищної, міської ради. Бере участь в охороні громадського порядку, допомагає 

правоохоронним органам у запобіганні та припиненні правопорушень та злочинів. 

Сприяє органам місцевого самоврядування у забезпеченні виконання їх рішень, 

охороняє майно територіальної громади [28]. 

Більш розгорнуте поняття подає у своєму дослідженні Н.В. Капітонова. На 

думку автора, муніципальна варта – це виконавчий орган у системі місцевого 

самоврядування, що створюється з метою забезпечення охорони публічного 

порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян на території, що 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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перебуває під юрисдикцією рад міста обласного та/або республіканського, 

Автономної Республіки Крим значення, міст Києва, Севастополя, а також 

юрисдикцією сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної 

внаслідок добровільного об’єднання, та утримується за рахунок коштів 

відповідного місцевого бюджету [29, с.138]. 

Мета та завдання нашого дисертаційного дослідження змушують нас 

звернутись і до інших понять та категорій. Зокрема, «охорона», «правопорядок», 

«громадський порядок», «охорона правопорядку» та інших, що фігуруватимуть у 

нашому дослідженні як динамічна сукупність упорядкованих та взаємопов’язаних 

термінів, які забезпечують наукове розуміння та сприйняття дослідницького 

матеріалу, а в практиці забезпечують якісне правозастосування. 

Розуміючи зміст прикметників «муніципальний» та «поліцейський», спробуємо 

сформулювати визначення поняття «муніципальна поліцейська діяльність». 

Словник української мови тлумачить поняття «діяльність» таким чином:      

1. Застосування своєї праці до чого-небудь. // Праця, дії людей у якій-небудь 

галузі. 2. Функціонування, діяння органів живого організму // Робота, 

функціонування якоїсь організації, установи, машини і та ін. 3. Виявлення сили, 

енергії чого-небудь [30, с.306]. 

Діяльність – специфічно людська форма ставлення до навколишнього світу, 

змістом якої є доцільні зміни і перетворення речей і явищ залежно від людських 

потреб. Людська діяльність за своєю сутністю є соціальною. Вона сформувалася 

історично, в процесі праці. Людина не лише пристосовується до умов життя, а й 

активно змінює їх відповідно до своїх людських потреб, що виникли і 

розвинулися історично. Діяльність людини свідома і цілеспрямована [31, с.78]. 

Міждисциплінарна природа поняття «діяльність» обумовлює активне 

дослідження її феномену у різних науках: філософії, психології, соціології, 

педагогіці, кібернетиці, праві. 

Виступаючи суб’єктами різних правовідносин, ми оперуємо поняттями 

«трудова діяльність», «підприємницька діяльність», «службова діяльність», 

«законотворча діяльність», «діяльність політичних партій», «правомірна 
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діяльність», «злочинна діяльність» тощо. Конституція України при формулюванні 

конституційних приписів застосовує у різних відмінках та контекстних значеннях 

категорію «діяльність»: «діяльність держави», «зовнішньополітична діяльність», 

«релігійна діяльність», «діяльність політичних партій», «підприємницька 

діяльність», «благодійницька діяльність» та інші [32], які відповідно до свого 

юридичного змісту виступають правовими категоріями чи не всіх галузей права. 

Окремі категоріальні визначення діяльності знаходять своє закріплення й у 

нормативно-правових актах. Наприклад, поняття «господарська діяльність» має 

нормативне визначення у ст.3 Господарського кодексу України – діяльність 

суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Цей же закон визначив 

поняття підприємницької діяльності (підприємництво) – це самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [33]. 

У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська 

діяльність визначається як незалежна професійна діяльність адвоката щодо 

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги 

клієнту [34]. У Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» аудиторська діяльність – це незалежна професійна діяльність 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг [35]. 

Окремі види діяльності мають кримінально-правову кваліфікацію: злочинна 

діяльність, терористична діяльність, незаконна лікувальна діяльність, незаконна 

діяльність щодо усиновлення (удочеріння) та інші [36]. 

Поняття окремих видів діяльності визначаються також підзаконними 

нормативно-правовими актами. Так, Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» визначила 

цілу низку понять освітньої діяльності: освітня діяльність у сфері вищої освіти, 
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освітня діяльність у сфері дошкільної освіти, освітня діяльність у сфері 

післядипломної освіти, освітня діяльність у сфері повної загальної середньої 

освіти, освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 

освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти [37]. 

Поняттям «юридична діяльність» та «правова діяльність», які не мають 

нормативних визначень, присвячена велика кількість наукових праць, у тому 

числі фундаментальних досліджень. 

Під юридичною діяльністю, загалом, прийнято розуміти систему юридично 

значущих, законодавчо регламентованих дій та операцій, спрямовану на 

задоволення публічних і приватних інтересів [38, с.391]. 

В.М. Карташов юридичну діяльність розуміє як опосередковану правом 

професійну, трудову, державно-владну діяльність щодо прийняття юридичних 

рішень компетентних на те органів, яка спрямована на виконання суспільних 

функцій і завдань та задоволення тим самим як загально-соціальних, групових, 

так і індивідуальних інтересів [39, с.12]. 

Юридичну діяльність розглядають і як один з основних факторів функціону-

вання державного апарату, забезпечення правового порядку у державі, суспільстві 

та у захисті прав і свобод кожного громадянина, яка має на меті впорядкувати та 

узгодити суспільні відносини відповідно до правових вимог та покликана 

запобігати порушенням меж, встановлених правом та законом [40, с.31-33]. 

Наведені вище приклади розуміння досліджуваної правової категорії 

вказують на відсутність у юридичній науці єдності поглядів на неї. 

Юридичну діяльність розрізняють як юридичну практичну діяльність та 

юридичну наукову, теоретичну діяльність [41, с.23-28]. 

Досліджуючи юридичну діяльність як правову категорію, російський 

деонтолог права А.Е. Жалінський до її ознак відносить: єдність процесів пізнання 

юридичних явищ та їх використання в інтересах людей; здійснення діяльності 

професійно підготовленими спеціалістами, які знають право і вміють його 

реалізувати; об’єктом юридичної діяльності є юридичні явища, опосередковані 

правом дії (дія або бездіяльність) людей та результати цих дій [42, с.21]. 
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У той час у вітчизняній правовій науці ознаки юридичної діяльності подають 

ширшим переліком: 

-  єдність теоретичного процесу, який поєднує пізнання явищ, предметів і 

матеріально-практичних дій, спрямованих на використання вивчених предметів та 

явищ в інтересах людей; 

-  юридичну діяльність здійснюють соціальні суб’єкти – індивіди або їх 

групи, наділені свідомістю та волею, здатні пізнавати і діяти; 

-  об’єктом діяльності є навколишнє середовище, тобто різноманітні 

матеріальні та нематеріальні явища й предмети, які оточують людину; 

-  зміст діяльності полягає в цілеспрямованому використанні та зміні 

навколишнього середовища соціальними суб’єктами, тобто це завжди свідома 

діяльність, спрямована на визначення цілей та засобів їх досягнення; 

-  метою діяльності є задоволення матеріальних та духовних потреб 

людей [43, с.18; 44, с.37-41; 45, с.45]. 

У контексті нашого дослідження слід зазначити, що діяльність 

муніципальних квазіполіцейських утворень є діяльністю юридичною, оскільки 

вони наділені ознаками цитованих визначень, проведених дослідниками: 

по-перше, їхня діяльність спрямована на виконання суспільних функцій і 

завдань, якими є забезпечення правопорядку, що є складовою загальної державної 

політики, направленої на боротьбу з правопорушеннями; 

по-друге, ця діяльність спрямовується на задоволення суспільного інтересу, 

який полягає у реагуванні, з метою припинення, на протиправну поведінку осіб; 

по-третє, головне, результатом їхньої діяльності є юридичні акти – приписи 

на усунення порушень, протоколи про адміністративні правопорушення. 

Глибокого дослідження потребує і поняття «охорона». Адже саме охоронні 

завдання переслідують засновники муніципальних варт – як охорону майна, так і 

охорону прав осіб. 

У цивільному праві під охороною розуміють частину діяльності суб’єкта 

охоронної діяльності по забезпеченню схоронності майна [46, с.244]. 
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Охорона як елемент правовідносин фігурує і в публічному праві, при цьому 

правові категорії, означені цим елементом, можуть мати нормативно-правове 

визначення. Так, охорона здоров’я – система заходів, які здійснюються органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і 

громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних 

функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при 

максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя [47]. 

Охорона культурної спадщини – це комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове 

вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного 

утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та 

музеєфікації об’єктів культурної спадщини [48]. Охорона праці – це система 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних 

і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [49]. 

Охорона ґрунтів – система правових, організаційних, технологічних та інших 

заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, 

їх захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з 

дотриманням ґрунтозахисних технологій та забезпеченням екологічної безпеки 

довкілля [50]. Охорона гірничих виробок – заходи, що вживаються для 

запобігання деформаціям гірничих виробок [51]. Охорона державного кордону 

України – це невід’ємна складова загальнодержавної системи захисту державного 

кордону і полягає у здійсненні Державною прикордонною службою України на 

суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними Силами України 

у повітряному та підводному просторі відповідно до наданих їм повноважень 

заходів з метою забезпечення недоторканності державного кордону України [52]. 

Охорона державної таємниці – комплекс організаційно-правових, інженерно-

технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на 

запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних   

носіїв [53]. Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб 
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(державна охорона) – це система організаційно-правових, режимних, оперативно-

розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які здійснюються спеціально 

уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального 

функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та 

об’єктів, визначених Законом [54]. 

У приведених прикладах законодавець пояснює охорону як систему певних 

заходів, направлених на збереження об’єкту охорони. 

В інших нормативно-правових актах охорона пояснюється як діяльність: 

охорона майна – діяльність з організації та практичного здійснення заходів 

охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених 

власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних 

засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого 

майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій 

щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення 

несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення 

власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього; 

охорона фізичної особи – діяльність з організації та практичного здійснення 

заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я 

індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або 

недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або 

бездіяльності) протиправного характеру; закон про охоронну діяльність [55]; 

бойова охорона – вид забезпечення бойових дій військ (сил флоту), що 

організовується в підрозділах, частинах і в з’єднаннях з метою не допустити 

раптового нападу противника і проникнення його розвідки до головних сил, а 

також забезпечити своїм військам (силам) необхідний час і вигідні умови для 

розгортання і організованого вступу в бій [56, с.523-524]. 

В окремих випадках охорона розглядається як інституція. Наприклад, 

Державна лісова охорона – правоохоронний орган, що здійснює правові, 

лісоохоронні та інші заходи, спрямовані на збереження, розширене відтворення, 

невиснажливе використання лісових ресурсів, включаючи об’єкти тваринного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9


37 
 
 

світу в лісах [57]. Рибохорона – територіальні органи Державного агентства рибного 

господарства України, основними завданнями яких є реалізація повноважень 

Державного агентства рибного господарства у сфері рибного господарства та 

рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 

регулювання рибальства в районі діяльності [58]. Муніципальна охорона – 

комунальне підприємство або установа, що створене органом місцевого 

самоврядування з метою забезпечення здійснення діяльності з організації та 

практичного здійснення заходів охорони територіальної громади, майна 

юридичних та фізичних та юридичних осіб, також заходів охорони фізичних осіб, 

а також реалізація іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку [59]. 

Таким чином, поняття «охорона» може розглядатись із різним змістом: як 

діяльність, як функція, як охоронна інституція. 

У дослідженні юридичної діяльності муніципальних квазіполіцейських 

утворень виникає необхідність з’ясування можливостей різноманітного 

правозастосування у тому числі охорони та захисту прав фізичних та юридичних 

осіб. А тому нам слід з’ясувати сутність відповідних правових категорій.  

Сучасна наукова юридична література містить різні визначення поняття 

«правоохоронна діяльність». Як зауважив А.І. Білас, в основі різних визначень 

лежить наявність державних і недержавних суб’єктів такої діяльності [60, с.13]. 

Енциклопедичне видання «Юридична енциклопедія» формулює це поняття 

як систему заходів, спрямованих на виконання Конституції, законів та інших 

нормативно-правових актів держави. Вона є засобом зміцнення законності й 

правопорядку, забезпечення конституційних прав громадян [61, с.47]. 

В.В. Копєйчиков вважав, що правоохоронна діяльність – це закріплені 

чинними процесуальними нормами діяння компетентних суб’єктів державних і 

недержавних організацій та їхніх посадових осіб із розгляду юридичних справ, 

охорони й захисту суспільних відносин від правопорушень і прийняття 

спеціальних актів реалізації матеріальних правових норм із метою забезпечення 

законності та охорони правопорядку [62, с.113]. 
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Р.Я. Шай під правоохоронною діяльністю розуміє правозастосовчу діяльність 

з охорони права спеціально уповноважених на те органів за встановленою в законі 

процедурою і полягає в розгляді юридично значущих справ, виявленні 

правопорушень та обвинуваченні осіб, винних у їх вчиненні, у застосуванні до 

правопорушників примусових заходів, регламентованих законом, а також у 

представництві, захисті прав і законних інтересів осіб [63, с.16]. 

Для В.М. Дубінчака правоохоронна діяльність – це багатоаспектна можливість 

держави забезпечити умови для реалізації юридичних обов’язків, гарантувати 

захист суб’єктивних прав і відновити порушені протиправними діяннями інтереси 

індивідуальних і колективних суб’єктів, так і суспільства в цілому [64, с.27, с.33]. 

Більш вузьке поняття правоохоронної діяльності запропонував                  

О.Ю. Прокопенко, прив’язавши її до діяльності органів внутрішніх справ в регіоні 

– «правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ як суб’єктів забезпечення 

правопорядку в регіоні», під яким ми розуміємо професійну діяльність посадових 

і службових осіб органів внутрішніх справ, що здійснюється за допомогою 

визначених на законодавчому рівні методів регулювання суспільних відносин 

задля недопущення, попередження здійснення протиправного впливу на законні 

права, свободи й інтереси фізичних та юридичних осіб, а також їх захисту й 

відновлення в разі порушення та вжиття заходів, пов’язаних із притягненням 

винних до відповідного виду юридичної відповідальності [65, с.52]. 

Авторський колектив підручника «Суд, правоохоронні та правозахисні 

органи України», відповідальний редактор В.Т. Маляренко, пояснює право-

охоронну діяльність як «державну правомірну діяльність, що полягає у впливі на 

поведінку людини або групи людей з боку вповноваженої державою посадової 

особи шляхом охорони права, відновлення порушеного права, припинення або 

розгляду порушення права, його виявлення або розслідування з обов’язковим 

додержанням установлених у законі процедур для цієї     діяльності» [66, с.113]. 

На думку О.В. Тюріної, власне правоохоронну діяльність слід розуміти як 

певний різновид правозастосовної діяльності, яка є однією із специфічних форм 

реалізації права та полягає в тому, що це одна із форм активної організаційно-
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владної діяльності компетентних органів, які діють від імені держави за її 

повноваженнями [67, с.7-11]. 

О.В. Негодченко пояснює її як «владну діяльність, яка здійснюється 

уповноваженими державою органами на підставі закону й у встановленому ним 

порядку з метою охорони й захисту прав та законних інтересів громадян, 

державних і громадських формувань шляхом застосування правових заходів 

впливу» [68, с.113]. 

В.Д. Басай зазначає, що правоохоронна діяльність – це така переважно 

державна діяльність, яка здійснюється у встановленому законом порядку і на його 

основі уповноваженими державними органами з метою охорони і захисту прав, 

свобод та інтересів суб’єктів права шляхом застосування правових заходів   

впливу [69, с.713]. 

Плюралізм пояснень вбачається й у тому, що одні автори вважають 

правоохоронну діяльність монополією держави, інші, а це переважна більшість 

сучасних авторів, допускають, що вона може здійснюватися не тільки державою, 

її органами, посадовими особами та іншими державними організаціями, а й 

недержавними структурами. Зокрема, як стверджує С.С. Юрко, недержавна 

правоохоронна діяльність може мати комерційний (охоронні агентства) та 

некомерційний характер (громадські формування); здійснюватися на професійній 

(приватний детектив) або непрофесійній основі (член громадського формування 

охорони громадського порядку). Недержавна правоохоронна діяльність також 

може бути публічною (діяльність муніципальних органів охорони правопорядку) 

та приватною (діяльність служб безпеки підприємств) [70, с.74]. 

Гостроти дискусії, а також зміцнення теоретичних позицій сторонників 

віднесення правоохоронної діяльності до монополії держави, добавляють приписи 

низки законодавчих актів. Так ст.1 Закону України «Про основи національної 

безпеки України» визначала, що «правоохоронні органи – органи державної 

влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення право-

охоронних функцій» [71]. А ч.4 ст.1 Закону України «Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 
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держави» зазначала, що «правоохоронні органи – державні органи, які відповідно 

до законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції» [72] 

(Закони втратили чинність на підставі Закону №2469-VIII від 21.06.2018). 

У цей же час протилежна позиція упевнено може бути обґрунтована низкою 

інших прикладів. Так, діяльність громадських формувань з охорони правопорядку 

та державного кордону, згідно з приписами спеціального закону, здійснює саме 

правоохоронну діяльність [73]. У діяльності професійних спілок вбачаються не 

лише правозахисні, але й правоохоронні ознаки [74], великий перелік право-

охоронних функцій вбачається у органів місцевого самоврядування [75]. В решті, 

ознаки правоохороності вбачаються і в діяльності суб’єктів господарювання, 

уповноважених на здійснення охоронної діяльності в порядку Закону України 

«Про охоронну діяльність» [55], оскільки охорона права власності – це не лише 

створення через нормотворчий процес умов, які сприяють функціонуванню та 

розвитку відносин власності в суспільстві і попереджають вчинення право- 

порушень у цій сфері, але й практична діяльність, направлена на забезпечення 

недоторканості права власності; а охорона фізичної особи – це організація та 

практичне здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої 

безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) 

шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу 

факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру [55]. Іншим 

прикладом можливості здійснення правоохоронної діяльності недержавними 

суб’єктами є ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів», частина перша якої містить перелік правоохоронних 

органів, а також кваліфікаційну ознаку правоохоронного органу – «… органи, які 

здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції» [76]. 

Як бачимо, правову охорону варто розглядати і як правове регулювання 

правовідносин, і як встановлення правових засобів, спрямованих на реалізацію 

суб’єктивних прав та запобігання їхнім порушенням. 

Слушним вбачаються наукові судження про несформованість позиції 

законодавця щодо питань правоохоронної діяльності. Терміни «правоохоронна 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355
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діяльність» та «правоохоронні органи» визначаються одне через одного, а ускладнює 

їхнє праворозуміння відсутність нормативно визначених критеріїв, за якими певна 

діяльність чи органи можуть бути віднесені до правоохоронних [70, с.62]. А від 

так, пропозиція про доцільність розробки та прийняття Закону України «Про 

правоохоронну діяльність», який визначав би основні поняття у правоохоронній 

сфері, вичерпний перелік правоохоронних функцій і правоохоронних органів 

тощо, вважаємо надзвичайно актуальною. 

Тож до прийняття відповідного правового акту, у якому правоохоронна 

природа муніципальні варти не буде закріплена законодавчо, говорити про 

віднесення до правоохоронних органів муніципальних варт, муніципальних 

охорон тощо, створених за організаційно-правовою формами як комунальні 

підприємства чи комунальні установи, є помилковим. Для позначення їхньої 

сутності, яка відображала б їхнє правоохоронне спрямування, варто застосовувати 

поняття «квазіправоохоронний орган» чи «квазіполіцейський орган». 

Префікс квазі- (від лат. quasi – «немов, майже») буквально – майже. При 

додаванні до різних частин мови утворює слова зі значенням хибності, удаваності; 

наприклад квазівчений, квазікерований. Синонімічний префіксу псевдо- [77]. 

У міжнародному праві та політології у сполученні із словом держава утворює 

поняття «квазідержава» (англ. quasi-state), тобто «майже держава» – юридичне та 

політичне поняття, термін, який іноді використовується для опису сутностей 

(політій) з багатьма, але не всіма критеріями державності [78, с.493]. 

Політологи з маси політичних та громадських організацій виділяють 

квазімілітарні об’єднання [79].  

У правознавстві префікс «квазі-» сполучається з багатьма юридичними 

термінами для позначення їхньої неповної відповідності певній правовій категорії. 

Так, до квазісудових органів відносять суди конституційної 

юрисдикції [80, с.13], адміністративні комісії при виконавчих органах місцевого 

самоврядування [81, с.113]. Екологічними квазіекспертизами вважають громадські 

оцінки впливу певних техногенних факторів на навколишнє середовище [82]. 

Квазінотаріальними органами вважають консульські установи України, посадові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%83%D0%B4%D0%B0%CC%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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особи виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад та інші посадові 

особи, які посвідчують дії, прирівняні до нотаріальних; особи, які мають намір 

зайнятися нотаріальною діяльністю (стажисти) [83, с.63-64]. Квазіподатками 

вважають непрямі оподаткування праці [84]. Квазіпокараннями вважають види 

покарань при кримінальній відповідальності юридичних осіб [85, с.217-218]. У 

теорії кримінального права застосовують поняття «квазіспеціальна конфіскація», 

яка полягає у вилученні знарядь злочину та інших предметів, що пов’язані з його 

вчиненням, та прямо передбачена у санкції статті Особливої частини КК 

України [86, с.74-76]. 

Врешті широковживаним є і поняття «квазіполіцейські органи» та 

«квазіполіцейська діяльність», хоча і використовуються різними авторами у дещо 

відмінних значеннях. 

Так, Ю.П. Шевченко, маючи на увазі квазіполіцейскі інститути, стверджує, 

що «всі види збройної охорони як державної (відомчої), так і приватної, навряд чи 

можна віднести до поліції» [87, c.26]. Квазіполіцейськими у правовій науці 

називають такі авторитетні міжнародні інститути, як Інтерпол та 

Європол [88, с.120-123]. 

А.В. Самотуга до квазіполіцейської діяльності відносить усю поліцейську 

діяльність, яка здійснюється у тісній взаємодії з місцевим населенням, тобто 

комунальне поліціювання [89, с.14, с.16]. 

Ю.О. Загуменна та О.С. Проневич вважають квазіполіцейською діяльність 

добровільних громадських формувань (добровільних поліцейських служб, варт 

безпеки, громадянської сторожі, громадянських патрулів та інші форми 

самоорганізації населення), залучених до правоохоронної діяльності [90, с.1; 91, с.126]. 

С.О. Проневич, поряд з вищезазначеними, у ряд квазіполіцейських ставить 

приватну детективну (розшукову) діяльність [92, с.18]. 

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національну поліцію» завданнями 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і 

порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 



43 
 
 

особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [93]. Окремі поліцейські 

функції Національної гвардії України вбачаються із приписів ст.2 Закону України 

«Про Національну гвардію України», де поряд з іншими основними функціями 

значаться: охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони 

життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян; участь у забезпеченні 

громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення зборів, 

мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють 

небезпеку для життя та здоров’я громадян [94]. Обмеженими поліцейськими 

функціями наділені органи Військової служби правопорядку [95]. 

У цей же час правові норми статутів численних квазіполіцейських 

формувань, створюваних органами місцевого самоврядування, вказують про 

істотне тяжіння до виконання саме поліцейських завдань. Наприклад: 

- забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; забезпечення державного і громадського порядку – приклади цілей 

Львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина» [96]; 

- забезпечення охорони публічного порядку на території м. Одеси у взаємодії 

з підрозділами поліції – одне із завдань Комунальної установи «Муніципальна 

варта» створеної Одеською міською радою [97]; 

- забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування – мета 

діяльності Комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської 

ради [98], Южненського комунального підприємства «Муніципальна варта» [99] 

та багатьох інших комунальних охоронних підприємств та установ. 

Більше того, окремі підприємства, що нами досліджувались за відомостями, 

відображеними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, наділені повноваженнями на здійснення 

діяльності з проведення розслідувань – Код КВЕД 80.30 (Вінниця, Дніпро, 

Чернігів, Южний, Чорноморськ, с.м.т. Вороновиця Вінницької обл. та інші) та 

діяльності у сфері охорони громадського порядку та безпеки – Код КВЕД 84.24 
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(Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Київ, Кривий Ріг, Южний, с.м.т. Вороновиця та 

інші). У той час як останній клас охоплює Класифікатором: управління та 

функціонування регулярних і допоміжних силових структур, фінансованих 

органами державної влади, а також портових, прикордонних, міліцейських сил, 

сил берегової охорони й інших спеціальних силових структур, у т.ч. регулювання 

вуличного руху, реєстрацію іноземних громадян, облік арештів; забезпечення 

населення предметами першої необхідності у випадках надзвичайних ситуацій у 

мирний час; діяльність із захисту та нагляду за виловом риби [100]. 

А вищеназваний клас діяльностей охоплений кодом КВЕД 80.30, відповідно 

до класифікатора видів економічної діяльності включає: діяльність із 

розслідування та діяльність детективів, будь-яку діяльність приватних детективів 

незалежно від типу клієнта або цілей розслідування. Правомірність здійснення 

такого виду діяльності є сумнівною, адже станом на сьогоднішній день проект 

Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» [101] не 

знайшов підтримки у Верховній Раді України, а відтак, приватна детективна 

діяльність знаходиться в Україні поза межами правового регулювання. 

По наслідках моніторингу відомостей, що містяться у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

та перебувають у публічному доступі на предмет з’ясування практики створення 

муніципальних квазіполіцейських утворень, станом на 1 березня 2019 року, 

вдалось виявити квазіполіцейських утворень: 

- із назвою «муніципальна варта» – 19 комунальних підприємств, 2 

комунальні установи, 16 громадських формувань, 3 товариства з обмеженою 

відповідальністю; 

- із назвою «муніципальна поліція» – 6 комунальних підприємств та 4 

громадські формування; 

- із назвою «муніципальна міліція» – 3 комунальні підприємства, 2 з яких у 

станні припинення, 2 комунальні установи, 1 з яких припинена; 

- із назвою «муніципальна дружина» – 3 комунальні підприємства, 4 

громадські формування; 
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- із назвою «муніципальна охорона» - 6 комунальних підприємств, 1 з яких у 

стані припинення, 3 громадських формування; 

- із назвою «муніципальна гвардія» - 2 комунальних підприємства, 3 

громадських формуваня, 1 з яких має статус молодіжного, та 1 товариство з 

обмеженою відповідальністю (Додаток А). 

Таким чином, можна зробити висновок, що квазіполіцейська діяльність – це 

альтернативна контрольованій державою правоохоронна діяльність, яка 

функціонує в межах права. 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. 

 

1.2. Правова основа діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти) 

 

Розбудова громадянського суспільства і правової держави, поряд з іншими 

формами суспільно-правового удосконалення, передбачає створення нових 

демократичних інститутів, у тому числі правоохоронного призначення. При 

цьому сучасний стан регулювання правоохоронної діяльності характеризується 

великою кількістю правових актів, де, поряд із законами та актами центральних 

органів публічного управління, застосовуються муніципальні правові акти. 

Поняття «правова основа», на думку С.Е. Жилінського, увійшло в теорію та 

практику правозастосування у час занепаду радянської влади, і на сьогодні 

широко використовується у державно-правовому будівництві. Однак, до сих пір 

не визначені загальнопризнаний об’єм і зміст правової основи, чітко не окреслене 

коло суспільно-правових відносин, які вона відображає, та її місце в низці інших 

правових категорій [102, с.98]. 

Основа – те, на чому що-небудь ґрунтується, тримається, базується; головна 

складова частина чого-небудь; серцевина, ядро, найважливіша частина змісту чого-
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небудь; головні засади, підвалини чого-небудь, найважливіші, вихідні положення; 

нижня опорна частина чого-небудь (будівлі, споруди, конструкції і т. ін.); головна 

умова, запорука чого-небудь; основа (застаріле слово) – заснування [103, с.861]. 

В.І. Фаринник, пояснюючи поняття «правова основа», переконаний, що вона 

обмежується поданням переліку правових актів, при цьому не подаючи будь-якого 

наукового визначення [104, c.4]. 

На думку С.І. Суботи, «правова основа взаємодії» – це сукупність нормативно-

правових актів законодавчого, підзаконного рівнів, які регулюють відносини, 

пов’язані зі спільною діяльністю суб’єктів [105, с.58]. 

Б.Б. Мельниченко під правовою основою організації й діяльності органів 

публічної влади розуміє систему нормативних актів, що визначають функції, 

компетенцію, форми і методи діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, а також їх структурних підрозділів. Для цих актів характерним є 

те, що правові норми, які в них містяться, є переважно імперативними [106, с.174]. 

Пояснюючи поняття «правова основа» в оперативно-розшукових відносинах, 

О.Ю. Ациферов, С.М. Гусаров та інші автори зазначають, що це правовий базис, 

фундамент, спираючись на який, функціонує вся оперативно-розшукова діяльність. 

Правова основа державно-правової діяльності розглядається як сукупність 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, у рамках яких вона починається, 

розвивається та припиняється й, відповідно, у рамках яких можуть і повинні діяти 

всі суб’єкти оперативно-розшукової діяльності та інші суб’єкти, які потрапляють або 

залучаються до сфери оперативно-розшукової діяльності [107, с.113]. 

У найбільш поширених баченнях правова основа певного виду суспільної 

діяльності чи правовідносин ототожнюється з правом і його офіційною формою, 

тобто із системою чинних норм права, закріплених у Конституції, законах та 

підзаконних актах, актах органів місцевого самоврядування та правових актах 

міжнародного характеру [81, с.98, 108, с.64, 109, с.85]. 

Поняття «правова основа» знаходить своє відображення й у цілій низці 

нормативно-правових актів. Зокрема, правова основа адміністративної реформи – 

це нормативно-правові акти, які є відправною точкою і механізмом забезпечення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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даної реформи. Серед цих актів головна роль належить Конституції і законам 

України. У міру поглиблення адміністративної реформи її правова основа 

вдосконалюється і оновлюється [110]. 

Стаття 3 Закону України «Про Національну поліцію», визначаючи правову 

основу діяльності поліції, зазначає, що у своїй діяльності поліція керується 

Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами 

України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства 

внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами [93]. 

Стаття 4 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» 

визначає правовою основою діяльності Державної прикордонної служби України 

Конституцію України, Закон України «Про державний кордон України», Закон 

України «Про Державну прикордонну службу України», інші закони України, 

видані на їх виконання акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а 

також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України [111]. 

Закон України «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України» у ст.2 визначає правовою основою діяльності Служби правопорядку 

Конституцію України, цей Закон та інші видані у відповідності з ними 

нормативно-правові акти [95]. Подібні визначення правової основи подаються в 

законах України «Про Службу безпеки України» [112], «Про нотаріат» [113], 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [34] та інших. 

Як бачимо, обов’язковим елементом, який обумовлює існування правової 

основи певних правовідносин, завжди є нормативно-правовий акт як джерело права. 

І не просто акт – окремий документ, яким врегульований певний вид правовідносин, 

а їхня сукупність – цілісний і погоджений комплекс нормативно-правових приписів, 

що містяться в законах та підзаконних актах і згруповані залежно від предмета і 

методу правового регулювання, у нашому випадку суспільних відносин за участю 
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муніципальної варти, що в теорії права зазвичай розуміється як система нормативно-

правових актів або система законодавства. І ця теза у вітчизняній адміністративно-

правовій науці не є новою, нею обґрунтовують явище правового регулювання 

І.І. Боршуляк [108, с.62], В.О. Голуб [109, с.79], О.Є. Гольцова [114, с.54], 

М.Є. Околович [115, с.67], В.Д. Шушулкова [81, с.98] та інші. 

Хоча, на нашу думку, це поняття є на багато вужчим, так як відповідно до 

позиції Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

Київської міської ради профспілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 Кодексу 

законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») 

«поняття «законодавство», яке вживається у законах України треба розуміти так, що 

ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і 

законів України» [116]. А це виводить за межі поняття «система законодавства» 

(однак не за межі поняття «правова основа») галузеві, а також локальні нормативно-

правові акти, прийняті уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній 

законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб 

і розрахований на неодноразове застосування [117]. 

Правова основа будь-яких суспільних відносин забезпечує їхнє упорядкування, 

регламентує основні права та обов’язки їхніх суб’єктів, визначає компетенції та 

повноваження публічних та приватних інституцій, встановлює заходи правового 

примусу з метою захисту інтересів особи, держави та суспільства тощо. 

Різноманітність нормативно-правових актів, різні часові відрізки їхньої 

юридичної чинності, різні межі їхньої дії, існування первинних та вторинних 

правових норм та інше обумовлює необхідність групування нормативно-правових 

актів, що становлять правову основу діяльності муніципальної варти. 

Так, за характером компетенції органів публічної влади, що видають акти, які 

складають правову основу діяльності муніципальної варти, є: 
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-  акти загального управління, якими регулюється вся діяльність місцевого 

самоврядування: Конституція України, закони України, нормативно-правові акти 

Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, 

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; 

-  акти галузевого управління, якими регулюються правовідносини охоронної 

діяльності чи іншої діяльності у сфері комунального поліціювання: нормативно-

правові акти управління галузевих органів, а саме Міністерства внутрішніх справ 

України, Мінрегіонбуду, Міністерства екології та природних ресурсів України; 

-  акти функціонального управління, якими регулюються правовідносини 

діяльності муніципальних варт, представлені актами органів місцевого 

самоврядування: нормативно-правовими актами юрисдикційного призначення 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийняті органами 

місцевого самоврядування порядки провадження у справах про адміністративні 

правопорушення тощо), статутними документами (статутами, положеннями), 

нормативно-правовими актами, направленими на врегулювання конкретних 

правовідносин (місцеві порядки розміщення реклами, розміщення та демонтажу 

тимчасових споруд, утримання домашніх тварин тощо). 

З позиції теорії права, нормативно-правові акти правової основи діяльності 

муніципальної варти класифікуються за галузевими, субординаційними або 

ієрархічними ознаками: 

-  галузевий (розподіл нормативно-правових актів за предметом правового регулювання); 

-  субординаційний, або ієрархічний (розподіл нормативно-правових актів  за  

певними  групами  залежно  від  юридичної  сили  (закони,  укази  та ін.) [118, с.384; 

119, с.156; 120, с.107]. 

До них також можна застосувати класифікаційні підходи, запропоновані Л.В. Ковалем: 

-  за адресатом їхнього надходження на зовнішні та внутрішні (внутрішньо-

організаційні); 

-  за рівнем самостійності – на основні, що мають «самостійну» юридичну силу, 

та залежні (вторинні); 

-  за змістом їхньої мети – на установчі, регулятивні, контрольні; 
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-  за масштабом дії – на акти територіального характеру і акти галузевого 

значення або на стратегічні й тактичні; 

-  за формою – на офіційні (що публікуються в офіційних виданнях) і 

неформальні (нефіксовані, усні); 

-  за причинно-наслідковою ознакою – на ініціативні, запрограмовані 

(«пов’язані») та акти, викликані настанням юридичних подій і т.д. [121, с.88]. 

У системі нормативно-правових актів, що забезпечують організацію та 

діяльність органів публічного управління в Україні, можна виокремити декілька 

рівнів залежно від їх юридичної сили, змісту, дії у просторі та за колом осіб: 

Відповідно до цього, акти, якими забезпечується нормативно-правове 

регулювання діяльності муніципальних варт можуть бути згруповані за загально-

прийнятими класифікаційними рівнями. 

Конституція України є основою національного законодавства України. 

Конституція є головним джерелом будь-якої вітчизняної галузі права, 

адміністративного та муніципального в тому числі, оскільки виступає базою 

поточного законодавства і всієї системи організації суспільства і держави. 

Конституція має вищу юридичну силу, пряму дію та застосування на всій 

території України [115, с.71]. Вона регламентує найважливіші принципи відносин у 

сфері діяльності всієї системи публічної влади. Конституція, як основний закон, 

визначає принципи побудови і функціонування системи місцевого самоврядування; 

допомагає усвідомити сутність і зміст місцевого самоврядування, його характерні 

риси й ознаки; виступає як критерій оцінки конституційної моделі місцевого 

самоврядування (наскільки вона відповідає концептуальним ідеям місцевої 

демократії); сприяє збереженню наступності в розвитку інститутів місцевого 

самоврядування тощо [122, с.29]. Зокрема, принцип гуманізму зумовлює 

необхідність орієнтування при здійсненні правоохоронної діяльності на невід’ємні 

(природні) права і свободи людини, зокрема, це права людини на життя, здоров’я, 

повагу до гідності, свободу та особисту недоторканність, свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань тощо [118, с.177]. 
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Розділ ХІ Конституції України містить приписи конституційного 

регулювання інституту місцевого самоврядування, закріпивши низкою норм 

поняття місцевого самоврядування, а також особливості його здійснення. Зокрема 

ст.140 Конституції України, визначаючи поняття місцевого самоврядування, 

вказує про його право самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України; ст.141 – правовий механізм створення 

органів місцевого самоврядування, матеріальну і фінансову основу, порядок 

управління комунальним майном та інші важливі правовідносини, в яких 

виступають територіальні громади, створювані ними органи управління та їхні 

посадові особи. Основоположною у цій сфері муніципальних відносин є ст.143 

Конституції України, зміст якої регламентує право територіальних громад на 

утворення, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств, організацій і 

установ, а також здійснення контролю за їх діяльністю; вирішення інших питань 

місцевого значення, віднесених законом до компетенції місцевого         

самоврядування [32]. 

Закони України. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», як слушно зауважує 

М.Є. Околович, є нормативно-правовим актом, прийнятим для деталізації 

конституційних норм і регулює діяльність органів місцевого 

самоврядування [115, с.72]. Закон у ч.1. ст.38 серед власних (самоврядних) 

повноважень виконавчих органів місцевих рад щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян закріпив 

повноваження на підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 

відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого 

самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про 

витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх 

діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов [75]. 

На нашу думку, зазначену норму слід відносити до, так званих, «мертвих 

норм» через регулятивну розбіжність у самому Законі України «Про місцеве 

самоврядування» та відсутність механізму реалізації. Адже, як немає і 
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спеціального закону, який би регулював порядок створення міліції, що 

утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, так немає і у місцевих 

рад повноважень на створення такого виду міліції і у самому Законі України «Про 

місцеве самоврядування». Таким чином, подання виконавчого органу про 

створення місцевої міліції не матиме в подальшому законної реалізації. 

Господарський кодекс України регламентує господарську діяльність 

муніципальних варт як суб’єктів господарювання та підприємництва. Предметом 

цього кодифікованого закону, в частині регулювання правовідносин, у яких 

фігурують муніципальні варти, є господарські відносини, тобто відносини між 

суб’єктами господарювання та споживачами їхніх послуг щодо виробництва та 

реалізації їхніх послуг; а також відносини в сфері публічного права стосовно 

державного регулювання окремих видів господарської діяльності (в основному 

охоронної діяльності) [33]. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення є основним актом 

адміністративно-деліктного законодавства, що встановлює адміністративну 

відповідальність та процедуру притягнення до неї, при цьому він прямо не 

передбачає особливого посідання муніципальної варти в системі юрисдикційних 

органів. Його особливістю є те, що він містить норми матеріального та 

процесуального характеру. При цьому спеціальне правове регулювання діяльності 

муніципальних варт чи інших квазіполіцейських утворень безпосередньо 

Кодексом не передбачено. Віднесення Кодексу до системи актів, що становлять 

правову основу діяльності муніципальної варти, за нашим переконанням, 

базується лише на процедурних нормах складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, а також низки матеріальних норм, що встановлюють склади 

адміністративних правопорушень, на виявлення та фіксацію яких муніципальні 

варти уповноважуються місцевим самоврядуванням [123]. 

Закон України «Про охорону діяльність». На нашу думку, саме цей Закон є 

ключовим галузевим нормативно-правовим актом правової основи діяльності 

муніципальних варт. Адже більшість з них створюється саме як суб’єкти охоронної 

діяльності. Саме спроби застосування норм цього Закону для загальної поліцейської 
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діяльності на муніципальному рівні і зауважується із практичної діяльності 

більшості муніципальних варт, а також із публічних реєстрів, що містять 

інформацію про юридичні особи. 

З проаналізованої інформації 40 комунальних підприємств «муніципальних 

варт», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (режим доступу 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) 38 здійснюють такий вид економічної 

діяльності, як «Діяльність приватних охоронних служб» – Код КВЕД 80.10. 

Норми лише цього Закону лежать в основі застосування персоналом 

муніципальних варт спеціальних засобів, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

При цьому слід зазначити, що норми Закону України «Про охоронну 

діяльність» ставлять муніципальні варти в рівень охоронних агентств, які надають 

обмежений перелік охоронних послуг: охорона майна громадян, охорона майна 

юридичних осіб та охорона фізичних осіб. Закон не регулює діяльність охорони 

правопорядку в публічних місцях, що значно звужує рамки діяльності 

муніципальних варт [55]. 

У правовій літературі, присвяченій правовому регулюванню діяльності 

муніципальної поліції, деколи зауважуються спроби віднести до системи правового 

регулювання муніципальних органів правопорядку Закон України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», як такий, що 

закріплює право громадян створювати громадські об’єднання для участі в охороні 

громадського порядку і державного кордону, сприяти органам місцевого 

самоврядування та правоохоронним органам у запобіганні та припиненні 

адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні 

людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин [73]. 

Зокрема таку позицію відстоює Н.В. Капітонова [29, с.127]. Спроби регулювати 

діяльність муніципальних варт, створених за організаційно-правовою формою як 

комунальні підприємства, спостерігаються й у нормотворчій діяльності органів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2013-%D0%BF#n8
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місцевого самоврядування [124]. На нашу думку, такий підхід є помилковим, 

оскільки зазначений закон направлений на регулювання діяльності зовсім іншого 

суб’єкта правоохоронних правовідносин, з відмінним правовим статусом. 

Однак, на практиці муніципальні охоронні підприємства, до речі, як і 

приватні охоронні агентства, не маючи широкого нормативно забезпеченого 

доступу до використання зброї та спецзасобів як Поліція охорони, 

використовуючи недосконалість Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону», віднаходять можливості обходити 

законодавство щодо охоронної діяльності, отримуючи травматичну зброю 

відповідно до наказу МВС України №379 від 13.06.2000 як члени громадських 

формувань з охорони громадського порядку, що викликає у суспільстві 

обґрунтовану стурбованість [70, с.169]. 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» регламентує обов’язки із захисту населення від шкідливого впливу 

шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів. У цьому Законі 

зазначається, що з метою уникнення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я 

населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів, на 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадян під час здійснення будь-яких видів діяльності 

покладається низка обов’язків, серед яких і забезпечувати під час роботи закладів 

(харчування, торгівлі та інших), а також розважальних заходів рівні шуму в 

прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, 

установлених санітарними нормами. Окрім цього, на органи місцевого 

самоврядування покладається обов’язок затвердження правил додержання тиші в 

населених пунктах і громадських місцях, а також контроль за їх 

виконанням [125]. 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» визначає правові, 

економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених 

пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, 

серед яких здійснення самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою. 
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Відповідно до ст.10 Закону створення органів і служб для забезпечення здійснення 

спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів 

є повноваженнями сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у 

сфері благоустрою населених пунктів. Саме у рамках чинності цієї норми органи 

місцевого самоврядування створюючи муніципальні варти покладають на них 

контрольні повноваження у сфері благоустрою. Реалізація самоврядного контролю 

від імені місцевих рад здійснюється муніципальними вартами за станом 

благоустрою шляхом проведення перевірок території; розгляду звернень 

підприємств, установ, організацій та громадян [126]. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери паркування транспортних засобів» обумовив передачу 

повноважень з розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення 

тимчасового затримання транспортних засобів інспекторам з паркування. Таким 

чином, покладення на працівників муніципальної варти обов’язків інспекторів з 

паркування включає до системи правового регулювання діяльності муніципальної 

варти і цей закон [127]. 

Невичерпний перелік законів, що становлять правову основу діяльності 

муніципальних варт можна доповнити також законами України «Про відходи», «Про 

рекламу», «Про дорожній рух», «Про захист прав споживачів», «Про правовий 

режим надзвичайного стану», «Про особливості забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» 

та іншими. 

3. Підзаконні нормативно-правові акти: 

Постанови Кабінету Міністрів України. 

Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної 

діяльності» від 18.11 2015 р. №960. Саме цей нормативно-правовий акт деталізує 

порядок отримання ліцензії на здійснення охоронної діяльності, встановлює правила 

її здійснення, а також порядок перевірки ліцензіатів, умови для анулювання ліцензії. 

Відповідно до п.4 ліцензійних умов охоронну діяльність можуть здійснювати 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці за наявності матеріально-технічної 
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бази, необхідної для здійснення такої діяльності та за умови виконання такими 

особами організаційних, кадрових та технологічних вимог, передбачених 

Ліцензійними умовами [128]. 

Постанова КМУ «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, 

зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності» від 

11.02.2013 №97. Постановою окреслено перелік спеціальних засобів доступних для 

придбання та використання: бронежилети, захисні каски, газові балончики з 

аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газові пістолети та револьвери, патрони до 

них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, 

гумові кийки, наручники пластикові (текстильні) одноразового використання, 

електрошокові пристрої та пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, а також зазначені патрони. Електрошокові 

пристрої та пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів дозволені 

виключно суб’єктам охоронної діяльності, які здійснюють охорону особливо 

важливих об’єктів права державної власності або надають охоронні послуги із 

залученням власного транспорту та використанням пунктів централізованого 

спостереження [129]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на Постанову КМУ «Про затвердження 

Порядку визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права 

державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними 

підприємствами та організаціями» від 19.06.2013 №421. Відповідно до зазначеної 

постанови до переліку, за критеріями, визначеними Міністерством внутрішніх 

справ України, може включатись об’єкт, який має хоча б одну з таких ознак: 

на ньому зберігаються: наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори; історичні та культурні цінності загальнодержавного значення; 

на ньому виробляються та/або зберігаються: озброєння, ракети, боєприпаси, 

вибухові речовини, вогнепальна спортивно-мисливська зброя, спеціальні засоби, 

заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби активної оборони; 

запаси пально-мастильних матеріалів, речового та продовольчого майна; 
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на ньому здійснюються: водопостачання населених пунктів з резервуарами 

питної води; захоронення радіоактивних відходів; провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею; операції з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, 

напівдорогоцінним камінням; оцінювання якості освіти, проведення та перевірка 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання; спортивні та/або розважальні 

заходи; надання медичної допомоги та медичних послуг; на ньому розміщується 

орган державної влади; має стратегічне значення для економіки і безпеки держави 

відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

належить до об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до Закону України 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки» [130]. 

Залучення персоналу муніципальних варт для надання послуг по охороні цих 

об’єктів виключається. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1.04.2014 

№333-р. Один із перших нормативно-правових актів, який забезпечив розвиток 

системи публічного управління в цілому. Метою Концепції є визначення 

напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки 

повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та 

доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 

території, узгодження інтересів держави та територіальних громад [131]. 

Важливе місце в системі нормативно-правових актів, що становлять основу 

правового регулювання охоронної діяльності муніципальних варт, займають акти 

Міністерства внутрішніх справ України (МВС) – головного органу у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 

суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
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порядку, а також надання поліцейських послуг. МВС у межах повноважень, 

передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, 

видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням [132]. 

Серед них варто зазначити Наказ МВС України «Про затвердження Порядку 

обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами 

радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та 

звуковими сигналами» від 18.04.2013 №375 [133]; 

Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок 

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до 

них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових 

матеріалів» від 21.08.1998 №622 [134]. 

4. Рішення органів місцевого самоврядування, якими затверджені установчі 

документи юридичних осіб. 

Статути муніципальної варти, що створені за організаційно-правовою 

формою як комунальні підприємства. Саме у статутах відображається воля органу 

місцевого самоврядування, направлена на інституалізацію муніципальної варти. 

Статут (лат. statutum, від лат. statuo – встановлюю, вирішую) – зібрання 

обов’язкових правил, що регулюють її індивідуальну діяльність, взаємовідносини 

з іншими суб’єктами господарювання. Зокрема, ст.57 Господарського кодексу 

України та ст.88 Цивільного кодексу України визначають перелік обов’язкових 

відомостей, які необхідно включати до статуту як установчого документа, 

обов’язкові дані про підприємство, без яких вони вважаються такими, що не 

відповідають вимогам законодавства. А саме: найменування та місцезнаходження 

суб’єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і 

компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок 
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формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та 

ліквідації [33; 135]. 

Окремі статути муніципальних варт нормативно визначають правову основу 

своєї діяльності. Так, відповідно до п.1.4. муніципальна варта Одеси у своїй 

діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-

правовими актами України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту та Статутом [97]. 

Чернігівська муніципальна поліція керується Конституцією України, 

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

діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист 

прав споживачів», Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Правилами благоустрою території міста Чернігова, Статутом територіальної 

громади міста Чернігова, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, Статутом та іншими нормативними актами, та 

діє на підставі ліцензії або інших дозвільних документів передбачених чинним 

законодавством [136]. 

Могилів Подільське міське комунальне підприємство «Муніципальна варта» 

діє на підставі Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів 

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

«Про благоустрій населених пунктів» та іншого законодавства України [137]. 

Івано-Франківське Комунальне підприємство «Муніципальна варта» у своїй 

діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими 

та іншими нормативними актами, рішеннями Івано-Франківської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови міста Івано-

Франківська, а також Статутом [138]. 

Аналіз практики нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування 

в частині формування текстів статутів муніципальної варти свідчить, що окремі 
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суб’єкти нормотворення закладають в статути правові норми, що йдуть у розріз із 

чинним законодавством України, нехтується їхня піднормативна природа, 

виходячи при цьому за межі правового регулювання та цілей статуту, 

встановленому законодавством. Зокрема, нормотворці закріплюють в статуті 

загальнообов’язкові норми, при тому, що статут підприємства є локальним 

нормативно-правовим актом, юридична чинність якого обмежується за колом 

осіб. Обов’язковість його норм може поширюватись виключно на засновника, на 

підприємство, на трудовий колектив підприємства, а також на органи, що 

вирішують спори, які виникають із регульованих статутом відносин. 

Спірні та дискусійні положення нами зауважено в статутах Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради, Комунального 

підприємства «Муніципальна поліція» Чернігівської міської ради [136], 

Комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської         

ради [98], Могилів-Подільського міського комунального підприємства 

«Муніципальна варта» [137], Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Тетіївської міської ради [139] та інших. 

Низька якість статутів, вкладення у них юридично суперечливих та 

некоректних норм загострюється їхнім соціальним призначенням – регулювання 

діяльності інституту, покликаного здійснювати забезпечення охорони прав та 

законних інтересів територіальної громади та її членів, тобто інституту 

правоохоронного призначення, сформованого представницьким органом 

місцевого самоврядування, який є низовою ланкою системи поліціювання. 

Наявність спірних та суперечливих норм досліджених статутів значно зменшує 

їхню якість як правових документів, що являють собою самостійну 

структуризовану законом систему правових приписів [140, с.45]. 

Особливістю статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Броварської міської ради є те, що у ньому у розділі «Завдання» нормативно 

закріплене визначення поняття «громадський порядок»: 
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«У широкому значенні громадський порядок – система, порядок суспільних 

відносин, що складаються під впливом соціальних норм при провідній ролі 

правових норм. 

Громадський порядок, у вузькому розумінні, характеризується сукупністю ознак: 

громадський порядок встановлюється в громадських місцях, які є різними за 

призначенням та терміном використання; 

громадський порядок залежить від упорядкування громадських місць; 

громадський порядок залежить від правомірної та моральної поведінки 

громадян» [141]. 

Не можемо залишити поза увагою такий елемент системи нормативно-

правових актів місцевого самоврядування, як статут територіальної громади – 

акт, який визначає правовідносини у самій громаді та із зовнішнім середовищем, 

який не може суперечити Конституції України та законам України, та є 

прийнятим на їхній основі, відповідно до приписів ст.19 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [75]. 

Відсутність затвердженого типового статуту територіальної громади на 

законодавчому рівні обумовлює різноманітні підходи до його структурних 

складових, а також наявності норм, направлених на регулювання охорони 

правопорядку на муніципальному рівні. 

Наприклад, статут міста Львова обумовлює, що з метою підвищення рівня 

захищеності життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, сприяння 

охороні громадського порядку у Львові, запобіганню правопорушенням, 

посиленню боротьби зі злочинністю, Львівська міська рада утворює 

муніципальну варту, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Деталізуючи порядок проведення громадських слухань п.4.6. статуту міста 

Львова покладає обов’язок охорони громадського порядку, поряд з 

правоохоронними органами, на муніципальну варту [142]. 

Статут територіальної громади міста Луцька ст.43 передбачає створення 

управління муніципальної поліції, яка утримується за рахунок міського бюджету. 

Завданням цього формуваня є: а) контроль за дотриманням і виконанням рішень 
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міської ради та розпоряджень міського голови з питань санітарії та екології, 

впорядкування вуличної торгівлі; б) сприяння органам міліції у підтримці 

належного порядку в місті; в) благоустрою території, контролю за чистотою 

вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій. На управління можуть бути 

покладені й інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України. 

Слід зазначити, що Луцьке міське самоврядування у статуті громади визначило 

правовою основою діяльності управління муніципальної поліції лише Положення 

про управління муніципальної поліції, затверджене міською радою [143]. 

Норми щодо муніципальних правоохоронних утворень у статуті Харкова 

відсутні, однак сам статут серед визначених цілей та завдань територіальної 

громади визначає створення безпечних умов для проживання у місті, 

забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь-яких 

форм насильства. Крім цього, статут у ст.35 закріплює забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, у межах, 

встановлених законами України, делегованими повноваженнями виконавчих 

органів міської ради [144]. 

Статут територіальної громади Чернігова у ст.41 закріплює право кожного 

чернігівця на громадський порядок у місті і зобов’язання його підтримувати. 

Громадський порядок на території міста забезпечується: сумлінним виконанням 

обов’язків з охорони порядку правоохоронними органами; участю громадян в 

охороні громадського порядку; створенням і діяльністю громадських формувань з 

охорони громадського порядку; створенням пунктів охорони порядку й 

організацією їх роботи [145]. 

Статут територіальної громади Вінниці серед основних напрямків 

співробітництва територіальної громади з органами державної влади зазначає 

забезпечення законності та правопорядку, при цьому статут акцентує, що таке 

співробітництво здійснюється лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України [146]. 
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Статут територіальної громади Славутича у ст.2.2 визначає компетенцію 

територіальної громади щодо здійснення заходів по дотриманню громадської 

безпеки та правопорядку через відповідні органи місцевого самоврядування [147]. 

Еволюцію у сторону виключення норм про муніципальні органи 

правопорядку потерпів статут територіальної громади Одеси. Редакція його 

проекту від групи розробників В.І. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского, 

О.А. Прокопенка (головуючий) та інших відносила статтями 11, 15 та 89 до 

питань місцевого значення охорону громадського порядку, організацію і 

утримання комунальних (муніципальних) органів охорони громадського порядку, 

здійснення контролю за їх діяльністю [148. c.64, с.70, с.135]. Однак, прийнята 

міською радою та нині чинна редакція статуту таких норм не містить [149]. 

Інші локальні нормативно-правові акти, що, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», приймаються органами місцевого 

самоврядування та їхніми виконавчими органами з метою впорядкування 

відносин у сфері правопорядку. Наприклад. 

Правила благоустрою населених пунктів. 

Так, Правила благоустрою Львова містять правову норму уповноважуючи 

ЛКП «Муніципальна дружина» на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, поряд з іншими муніципальними суб’єктами адміністративно-

деліктної юрисдикції, житлово-комунального господарства комунального 

підприємства «Адміністративно-технічне управління» та інших [150]. 

Правилами благоустрою Дрогобича Комунальне підприємство «Муніципальна 

варта» визначено одним із суб’єктів здійснення контрою за їх дотриманням, 

зокрема, уповноважено посадових осіб цього підприємства складати приписи про 

усунення порушень та протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, 

передбачене ст.152 КУАП, а також повідомляють балансоутримувача про 

матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу, що 

вчинила правопорушення [151]. У той же час звертає на себе увагу 

невідповідність Правил благоустрою Дрогобича вимогам Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів». Крім того, Правила як структурно, так і змістом 



64 
 
 

низки правових норм не відповідають Типовим правилам благоустрою населеного 

пункту, затвердженим Наказом Мінрегіонбуду від 27.11.2017 №310 [152]. Більше 

того, містять порушення заборони передбачати у положеннях обов’язок фізичних 

і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших 

документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, 

організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи, як це 

встановлено ч.3 ст.34 Закону [126]. Такий стан правового регулювання істотно 

розширює адміністративно-деліктні повноваження Дрогобицької муніципальної 

варти, і в основі такого розширення лежить невідповідна вимогам закону норма, 

створена органом місцевого самоврядування. 

Правила розміщення зовнішньої реклами. 

Правила розміщення зовнішньої реклами міста Мукачево зобов’язують 

уповноважену особу МКП «Муніципальна міліція» звертатися до 

розповсюджувача зовнішньої реклами з попередженням або приписом про 

необхідність усунення порушень, а у разі невиконання вимог щодо усунення 

порушення складається протокол про адміністративне порушення [153]. 

Відповідно до п.6.2. Правил розміщення зовнішньої реклами Луцька, 

працівник департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради у разі 

виявлення порушення під час розповсюдження та розміщення зовнішньої 

реклами, як особа, уповноважена виконавчим органом ради, складає Акт 

виявлення порушення під час розміщення зовнішньої реклами, Вимогу про 

усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами в Луцьку та 

звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення 

порушень у визначений строк. У разі невиконання цієї вимоги особа, 

уповноважена виконавчим органом ради, яка здійснює контроль, подає 

інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту 

прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та подає 

інформацію про порушення благоустрою в департамент муніципальної поліції 

міської ради для застосування адміністративного впливу [154]. 
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Деталізований обсяг контрольних та юрисдикційних повноважень 

Дрогобицької муніципальної варти у сфері зовнішньої реклами прописано в 

Правилах розміщення зовнішньої реклами Дрогобича. Зокрема, визначає 

муніципальну варту контрольним органом у цій частині рекламної діяльності; 

встановлює таку форму виявлення порушень законодавства про рекламу та 

благоустрій, як обстеження; визначає муніципальну варту суб’єктом обліку 

інформації про порушення законодавства про рекламу. Уповноважує посадових 

осіб муніципальної варти на складання приписів про усунення порушень та 

протоколу на розповсюджувача зовнішньої реклами. Прописує дії посадових осіб 

по збиранню матеріалів для прийняття рішення по демонтажу носіїв зовнішньої 

реклами, розміщеної з порушенням правил [155]. У той же час Правила містять 

норми, які можна охарактеризувати як некоректні у плані юридичної лексики. 

Зокрема, п.9.1.5. правил гласить «у разі виявлення адміністративного 

правопорушення уповноважені посадові особи КП «Муніципальна варта» ДМР 

складають за ст.152 КУАП з вимогою: 

а) про належне виконання договірних зобов’язань; 

б) про звільнення місця, що зайняте без згоди власника або особи, 

уповноваженої на надання цих місць у користування (у випадку, коли власник та 

його адреса відомі)» [155]. 

У ряду локальних нормативно-правових актів місцевого самоврядування як 

елементів правової основи регулювання діяльності муніципальної варти можна 

зазначити також місцеві правила проведення зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій [156; 157; 158], місцеві правила з питань додержання тиші в 

громадських місцях [159; 160; 161] та інші. 

Прийняття локальних нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання певного виду муніципальних правовідносин, як джерел 

муніципального права в Україні, є невіддільним від публічного управління на 

місцевому рівні, що здійснюється органами місцевого самоврядування. Локальні 

нормативно-правові акти як джерела муніципального права відіграють особливо 

важливу безпосередню роль для вирішення питань забезпечення правопорядку 
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місцевого значення. Нормативні рішення органів місцевого самоврядування у 

правовідносинах охорони правопорядку забезпечують реалізацію не лише 

інтересів та правового захисту територіальних громад, але й державної 

правоохоронної та правозахисної політики на місцях. 

Нормативно-правові акти, як результат нормотворчої діяльності місцевих рад та 

їхніх виконавчих органів, які направлені на врегулювання важливих муніципальних 

правовідносин та юридично закріплюють правила поведінки фізичних та юридичних 

осіб, є нормативно-правовими актами досліджуваної нами системи. 

Таким чином, 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. 

 

1.3. Муніципальна варта в системі органів муніципального управління 

 

Місцеве самоврядування – один з найважливіших атрибутів демократичної 

правової держави. Він означає: децентралізацію влади; розширення можливостей 

для участі громадян в управлінні справами держави і суспільства [162, с.28]. 

Доктринальне визначення поняття «місцеве самоврядування» сформульоване 

у ст.140 Конституції України – це право територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України [32]. 

Відповідно до ст.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

місцевим самоврядуванням вважається гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве 
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самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як 

безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а 

також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст [75]. 

А.А. Замотаєв, проаналізувавши англо- та франкомовні тексти Європейскої 

Хартії місцевого самоврядування та їхні російські переклади, прийшов до 

висновку, що поняття місцевого самоврядування, сформульоване в Хартії, слід 

розуміти як право і спроможність місцевих громад регламентувати значну 

частину справ громадянського суспільства і управляти нею, діючи в рамках 

закону під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення [163, с.17.]. 

Місцеве самоврядування є не тільки формою здійснення публічної влади на 

місцях, а й одним з основних принципів конституційного ладу України [164, с.89]. 

Місцеве самоврядування, не дивлячись на те, що за Конституцією України не 

входить до жодної гілки влади, однак має усі ознаки влади, більше того, воно, як 

стверджує В.А. Григор’єв, породжене державною владою та існує при її 

позитивному протекціонізмі, і, у свою чергу, укріплює, стабілізує державну владу, 

підвищуючи її управлінську ефективність, з допомогою вирішення істотного 

комплексу соціальних питань, що виникають на локальному ріні державного 

управління [165, с.43]. 

Ю.М. Тодика вважає, що в основі моделі місцевого самоврядування, 

реалізованого в Україні, знаходиться теорія, яка розглядає первинні громади в 

якості самостійного джерела публічної недержавної (муніципальної)               

влади [166, с.80]. 

Н.І. Руда місцеве самоврядування характеризує як самоорганізовану 

публічну владу та самоздійснюване управління на місцях та визначає його як 

муніципальна влада [167, с.183]. 

Вагомим аргументом, на підтвердження віднесення місцевого 

самоврядування до муніципальної влади є наявність компетенційних 

повноважень, що ним реалізується. 
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Однак, незважаючи на те, що самоврядні і державні принципи в управлінні 

на локальному рівні фактично поєднуються в єдиному інструментально-

нормативному комплексі публічної влади і синергетично беруть участь у 

реалізації публічно-владних повноважень, що на практиці інтегрує їх в єдиний, 

але вже інституційно-нормативний комплекс публічної влади, ці дві підсистеми 

публічної влади повністю самостійні і рівноправні [165, с.47]. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» у ст.5 дає чітку та 

вичерпну конструкцію системи місцевого самоврядування, яка включає: 

територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, 

міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. 

Територіальна громада у цій системі є єдиним соціальним утворенням, яке 

діє в просторових межах, у рамках якого реалізуються природні та повсякденні 

потреби та інтереси мешканців, так звані муніципальні права [165, с.159]. 

Відповідно до Закону, територіальна громада – це жителі, об’єднані 

постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [75]. 

У літературі зустрічаються й інші визначення, наприклад: територіальна 

громада – це спільність жителів, об’єднаних шляхом природного розселення і 

постійним проживанням у межах одного або кількох населених пунктів з єдиним 

адміністративним центром, за якою Конституцією та законами України визнане 

право вирішувати питання місцевого значення в межах законодавства 

України [162, с.33]. 

Свої управлінські повноваження територіальна громада здійснює лише через 

вибори, формуючи представницький орган муніципального управління. Така 

форма участі громадян у вирішенні проблем місцевого значення, не дивлячись на 

закріплення в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», на жаль, 
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не може бути реалізована через відсутність спеціального закону, направленого на 

регулювання процедури проведення референдумів. 

Таким чином, від імені територіальних громад управлінські повноваження на 

муніципальному рівні здійснюють сільські, селищні та міські ради, а також ради 

об’єднаних громад. 

Повноваження місцевих рад у досліджуваній сфері правовідносин закріплено 

у п.40 ст.26 Закону, обсяг яких не є широким: заслуховування інформації 

прокурорів і керівників органів Національної поліції про стан законності, 

боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

на відповідній території [75]. 

Переважну більшість питань, що виникають на забезпечення життєдіяльності 

населення поселень, вирішують виконавчі органами місцевого самоврядування, 

тобто виконавчі органи місцевих рад, безпосередня діяльність яких спрямована на 

забезпечення усіх сфер життя, які потребують постійної та професійної уваги: 

соціальне і побутове забезпечення, житлово-комунальне господарство, освіта й 

охорона здоров’я тощо [168, с.10]. 

Саме виконавчі органи здійснюють виконання управлінських рішень 

інститутів представницької та безпосередньої демократії. Існуючи в системі 

місцевого самоврядування вони забезпечують умови життєздатності населення та 

ефективне функціонування громади. 

Створення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

обумовлене ч.ч.2 та 3 ст.141 Конституції та ч.1 ст.11 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», приписи якої встановлюють перелік виконавчих 

органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад: 

виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі 

органи [75]. При цьому Закон не дає визначення поняття «виконавчі органи». 

Однак, пошук відповіді у цьому напрямку може спростити звернення до Указу 

Президента України від 22.07.1998 №810/98 «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні», який пояснює поняття 

«Повноваження органу виконавчої влади» – це закріплені за органом виконавчої 
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влади права і обов’язки (в тому числі обов’язки нести відповідальність за 

наслідки виконання повноважень – так звані «юрисдикційні» обов’язки). Для 

визначення певного обсягу повноважень, закріпленого за кожним органом 

виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань і функцій, 

застосовується поняття «компетенція». Центральне місце і переважну частину 

серед повноважень органу виконавчої влади складають державно-владні 

повноваження, тобто повноваження щодо прийняття обов’язкових до виконання 

рішень і забезпечення їх здійснення тими, кому вони адресовані [110]. 

Спрощує відповідь на поставлене запитання Закон України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності», який визначає поняття «органи державної влади» – це міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні 

органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади [169]. 

У сукупності, при буквальному тлумаченні цих норм, безпосереднє 

віднесення муніципальної варти, створеної за організаційно-правовою формою як 

комунальне підприємство, до виконавчих органів істотно ускладнюється. 

Щоб прояснити цю ситуацію, слід дослідити як категорію «виконавчий 

орган» так і категорію «орган», від якої вона походить. 

У науковій літературі та законодавчих актах вживаються поняття «орган», 

«державний орган», «орган державної влади», «орган публічного управління» 

тощо є широко вживаними поняттями. 

В юридичній термінології поняття «орган» (від др.-грец. оργανον – знаряддя, 

інструмент) еволювало від первинного біологічного змісту – частина тіла живого 

організму (людини, тварини, рослини), набувши його іншого змісту – частина 

організованого утворення, яка входить у систему соціального                   

управління [170, с.138]. 

Зазвичай орган, як управлінську категорію, пояснюють організованим 

колективом людей. Однак з часом, до органів стали відносити особливі 
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єдиноначальні суб’єкти – посадових осіб зі специфічними повноваженнями: 

президент, міністр, голова державної адміністрації, сільський, селищний, міський 

голова. 

Хоча на думку М.І. Корнієнка сільського, селищного, міського голову 

неможливо вважати органом тому, що один орган не може очолювати            

інший [171, с.28]. Таку позицію заперечує К.Є. Солянік, слушно приводячи 

приклад з президентом, який є одноосібним державним органом, то він може 

очолювати інший державний орган – Раду національної безпеки й оборони 

України. Отже, узагальнює автор, можна зробити висновок, що існує два види 

органів публічної влади – одноосібні та колективні, причому останні поділяються 

на колегіальні та єдиноначальні [168, с.14]. 

В.Д. Волкова, А.Г. Бобкова та Н.А. Захарченко пояснюють виконавчі 

органи місцевого самоврядування як органи, які у відповідності з Конституцією, 

законами України створюються сільськими, селищними, міськими, районними в 

містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функції та 

повноважень місцевого самоврядування в межах, вказаних законодавством 

України [172, с.110]. 

З огляду на ст.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

система місцевого самоврядування включає лише представницькі та виконавчі 

органи, з відповідним розподілом функцій між ними. То ж виконавчі органи 

місцевого самоврядування створюються місцевими радами для здійснення 

виконавчих функцій. 

Відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі її створення) ради у межах 

затверджених нею структури і штатів можуть створювати відділи, управління та 

інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання 

виконавчих органів рад. Положення про відділи, управління та інші виконавчі 

органи ради затверджуються відповідною радою [75]. 

Включивши у перелік виконавчих органів узагальнення «інші», законодавець 

дав можливість місцевим радам самостійно вирішувати питання про організаційну 
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структуру та найменування створюваних виконавчих органів, що на практиці 

реалізується через поширену практику створення, крім відділів та управлінь ще й 

органів у формі департаментів, секторів, служб, інспекцій та інших. 

Перелічені організаційно-правові форми виконавчих органів ми знаходимо й 

у створенні місцевими радами квазіполіцейських інституцій. 

Наприклад, в Одесі створено Департамент муніципальної безпеки Одеської 

міської ради, до повноважень якого входить: здійснення контролю за 

дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою 

населених пунктів; реалізація рішень міської ради, її виконавчого комітету та 

розпоряджень міського голови щодо забезпечення громадського порядку на 

території міста та безпеки життєдіяльності його мешканців; розробка та 

організація виконання міських цільових та комплексних програм, спрямованих на 

забезпечення правопорядку, створення безпечних умов для життя, праці та 

відпочинку на території міста; здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які 

сприяють їх вчиненню; здійснення заходів з охорони громадського порядку на 

території міста; здійснення заходів з охорони та збереження комунального майна 

(об’єктів нерухомості), та низка інших завдань у сфері забезпечення 

муніципальної безпеки [173]. Управлінські повноваження цього виконавчого 

органу Одеської міської ради безпосередньо поширюються на Комунальну 

установу «Муніципальна варта». 

У Білгороді-Дністровському створено Комунальне підприємство 

«Департамент муніципальної безпеки», однак не дивлячись на присутність у 

найменуванні терміну «департамент», утворення за організаційно-правовою 

формою є комунальним підприємством [174]. 

У Львові міська рада рішенням від 26.05.2016 №505 «Про затвердження 

структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів» створила Управління безпеки міста 

Львівської міської ради. Однак, положення про цей орган, усупереч ч.4 ст.54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затверджено Рішенням 
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виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.09.2018 №1035, завданнями 

якого є: формування та забезпечення реалізації заходів з питань законності, 

правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів мешканців та гостей 

міста на території м. Львова; захист посадових осіб міської ради від протиправних 

посягань, які пов’язані зі здійсненням повноважень та основних завдань, а також 

від перешкоджання у виконанні ними службових обов’язків; виявлення, 

попередження та припинення правопорушень, які готуються або вчинені, у межах 

наданих повноважень [175]. Управлінські повноваження цього органу 

поширюються на Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта». 

Київська міська рада створила Управління з питань взаємодії з 

правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної 

безпеки, з функціями: забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і 

свобод у місті Києві; організації взаємодії виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) з правоохоронними органами та 

органами юстиції, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку 

і державного кордону; здійснення спільно з правоохоронними органами заходів 

щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю; здійснення заходів щодо організації правового інформування і 

виховання населення; здійснення координації з питань, пов’язаних з охороною 

комунальної власності територіальної громади міста Києва [176]. Функціонально 

управлінські повноваження цього виконавчого органу поширюються на створене 

Київською міською радою Комунальне підприємство «Муніципальна варта», 

однак прямих вказівок на це положення не містить. 

В Ужгороді створене Управління муніципальної варти, до складу якого 

входять: Відділ муніципальної інспекції, Відділ контролю за паркуванням та 

Відділ контролю благоустрою та демонтажу, кожен з яких наділений певним 

обсягом обмеженої поліцейської діяльності [177]. 

Нововолинська та Новоград-Волинська міські ради, як виконавчі органи із 

забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 
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законних інтересів територіальної громади, створили відділи муніципальної 

поліції міських рад [178; 179]. 

Летичівська селищна рада створила у грудні 2017 року Відділ муніципальної 

поліції селищної ради, який рішенням селищної ради від 28.02.2018 №11, на 

виконання вимог ст.16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Вимог до 

написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації 

профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 

№368/5, перейменувала на Відділ муніципальної інспекції з благоустрою 

управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою 

та громадського порядку виконавчого комітету селищної ради, визначивши йому, 

поряд з іншими, функції: забезпечення охорони громадського порядку на 

території Летичівської територіальної громади; прийняття участі у попередженні, 

запобіганні та припиненні правопорушень, що посягають на громадський порядок 

і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку, інформування 

органів та підрозділів поліції про виявлені правопорушеньня, сприяння органам і 

підрозділам поліції, іншим правоохоронним органам; здійснення контролю за 

станом благоустрою території громади, підтриманням чистоти та порядку, 

озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць 

відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих 

територій до належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям 

будівель, споруд; здійснення профілактичних заходів з метою запобігання 

правопорушенням в сфері благоустрою [180]. Організаційно відділ муніципальної 

інспекції входить до складу Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку [181]. 

Чортківська міська рада утворивши муніципальну варту, надала їй статус 

структурного підрозділу міської ради. Така узагальнена назва зовсім не 

відображає виконавчі повноваження цього квазіполіцейського утворення [182]. 
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Розглядаючи специфіку та характер публічно-владних повноважень окремих 

суб’єктів місцевого самоврядування та описуючи їхню структуру, В.С. Куйбіда 

відносить до виконавчих органів комунальні підприємства [183. с.113]. 

Окремі учені з такою позицією не погоджуються, пояснюючи, що органи 

влади відрізняються від підприємств, установ і організацій тим, що перші мають 

владні повноваження, керують об’єктами, до числа яких входять самі підприємства, 

об’єднання, установи. Підприємства в цілому не виконують управлінських 

функцій, такі функції виконує адміністрація підприємства [184, c.60-61, 168, с.14]. 

Базуючись на такій позиції, К.Є. Солянік подав визначення, що під виконавчим 

органом місцевої ради необхідно розуміти відносно відокремлену частину ради, 

яку складає колектив громадян, що здійснює виконавчо-розпорядчі функції на 

підставі владних повноважень і діє за допомогою визначених форм організації та 

методів діяльності [168, с.15]. 

Якщо базуватись на такому визначенні, то муніципальну варту можна 

віднести до виконавчих органів місцевого самоврядування лише ту, яка за 

організаційно-правовою формою створена як структурний підрозділ апарату 

місцевої ради (Додаток Б). 

Однак, аналіз низки повноважень різноманітних комунальних підприємств, 

наприклад житлово-комунальних, вказує про наявність у них окремих 

повноважень з явною виконавчою природою, у зв’язку з делегуванням їх саме 

комунальним підприємствам. Наприклад, юрисдикційні адміністративно-деліктні 

повноваження за низкою статей Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Чи повноваження галузі планування просторового та 

економічного розвитку територій: Львівське комунальне підприємство «Інститут 

просторового розвиту», Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст», 

створене Вінницькою міською радою, Комунальне підприємство «Інститут 

розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради та інші. 

Прикладом виконавчо-правової природи окремих комунальних підприємств 

вказують і норми локальних нормативно-правових актів, що регулюють механізм 

управління процесами забезпечення життєдіяльності територіальних громад. Так, 
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Положення про Департамент з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради визначає повноваження департаменту по координації 

діяльності комунальних підприємств, які входять до системи управління житлово-

комунального господарства міста. Таким чином, Запорізька міська рада 

безпосередньо віднесла комунальні підприємства із житлово-комунальної галузі 

до суб’єктів управління цієї галузі [185]. 

Яскравий приклад реалізації комунальними підприємствами делегованих 

державою виконавчих функцій було здійснення бюро технічної інвентаризації 

(БТІ), які створені за організаційно-правовою формою як комунальні 

підприємства, повноважень по реєстрації речових прав на окремі об’єкти 

нерухомого майна, до набрання чинності Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав та їх обмежень». 

Врешті, про виконавчу діяльність окремих комунальних підприємств 

говорить їхнє місце у механізмі забезпечення життєдіяльності населення 

територіальних громад по здійсненню окремих організаційно-розпорядчих 

функцій. Більше того, на це вказує позиція Конституційного суду України у 

справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про місцеве самоврядування): у 

сільських, селищних, міських (районного значення) радах, де обсяг виконавчої 

діяльності не потребує створення відділів та управлінь, до складу виконавчого 

комітету можуть входити, як про це свідчить практика, інші особи, зокрема 

керівники тих підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад [186]. 

Виконавча природа окремих комунальних підприємств з квазіполіцейськими 

функціями вбачається з багатьох норм їхніх статутів. Наприклад: 

- відповідно до п.3.2. статуту комунального підприємства міста Білгород-

Дністровський «Департамент муніципальної безпеки» підприємство є 

уповноваженим представником Засновника у сфері дотримання та виконання 
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вимог законодавства про благоустрій населених пунктів, про відходи, захисту 

прав споживачів, громадського порядку та охоронної діяльності [174]; 

- Мукачівське міське комунальне підприємство «Муніципальна поліція», 

відповідно до п. 2.1.1 та п.2.1.5., забезпечує виконання заходів Програм міської 

ради у сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території міста та 

виконання рішень міської ради та її виконавчих органів, що приймаються з 

питань: забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; контролю за дотриманням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення; благоустрою території, контролю за 

чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій [187]; 

- контрольно-наглядові повноваження комунальних підприємств з 

квазіполіціейськими функціями Вінниці (п.п. 4.2.1-4.2.5, 4.2.10-4.2.13, 5.1.8 

статуту та інші) [98], Бару (п.п. 5.1.5 та 5.1.26.1 статуту) [188], Золотоноші (п.п. 

4.3.11, 4.3.22, 4.4.15 та 5.2.27 статуту) [189], Козельця (п.п. 4.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.5.3 та 

5.2.24.1 статуту) [190], Львова (п.п. 2.2.1.2, 2.2.1.5, 2.2.1.10, 2.2.3, 2.2.12, 2.2.13 та 

2.5.15 статуту) [96], Могилів Подільського (п.п. 4.1, 4.3.1- 4.3.4, 4.3.8 та 5.2.25 

статуту) [137], Славутича (п.п. 2.1.1, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3 та 2.3.4 статуту) [191], 

Чернігова (п.п. 4.3.1-4.3.4, 5.2.5 та 5.2.9 статуту) [136] та багатьох інших. 

Слід зауважити, що діяльність муніципального поліціювання не просто 

виконавча, очевидним є те, що ця діяльність має ознаки владної діяльності. 

В управлінських науках поширена точка зору на те, що влада – це здатність 

справляти вплив на поведінку людей з їхньої та без їхньої згоди. Сутність владних 

повноважень полягає в тому, що, відображаючи волю певних верств населення, 

громадян країни, легітимно наділені правами (владними повноваженнями) особи 

або утворені у такий спосіб органи справляють цілевизначальний, організуючий, 

регулюючий вплив у визначених сферах, здійснюють певні функції завдання у 

суспільстві [192, с.113]. 
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При цьому повноваження визначаються як комплекс конкретних прав і 

обов’язків, які надаються для реалізації покладених на орган                        

функцій [193, c.102; 194, c.265]. 

Ознакою повноважень є їх правове визначення. Повноваження 

встановлюються в нормах права як на законодавчому, так і на підзаконному 

правових рівнях. Цей термін використовується в різних галузях права і тому 

вважається загально правовим [195, с.149]. 

Владними повноваженнями муніципальної варти слід вважати поняття, 

змістом якого є система прав та обов’язків, набутих цим утворенням у легітимний 

спосіб з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини і 

громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому. 

Таким чином, створена органами місцевого самоврядування муніципальна 

варта є суб’єктом з владними повноваженнями, що здійснює владні, управлінські 

функції на основі норм права, у рамках цих повноважень для забезпечення 

реалізації правоохоронної політики держави та захисту прав і інтересів 

територіальної громади, людини і громадянина. 

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. 

Відсутність спеціального закону, направленого на регулювання порядку 

створення та діяльності муніципальної варти, обумовлює самостійні пошуки 

органами місцевого самоврядування форм цих інституцій. 

Муніципальна нормативно-правова регламентація діяльності муніципальної 

варти проявляється у вигляді соціально-технологічних інновацій, яка освоює 

новітні організаційно-правові методи досягнення соціальних результатів 

відповідно до мети самоврядного суспільства з використанням нормативно-

правових актів направлених на регулювання інших суспільних відносин. Така 
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інновація має за мету вирішення питань, як на основі окремих правових норм, 

спорадично розпорошених по різних нормативно-правових актах, досягнути мети 

по створенню муніципального органу правоохоронної спрямованості. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Квазіполіцейська діяльність – це альтернативна, контрольованій державою 

правоохоронній діяльності, діяльність, яка функціонує в межах права. 

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. 

Муніципальна нормативно-правова регламентація діяльності муніципальної 

варти проявляється у вигляді соціально-технологічних інновацій, яка освоює 

новітні організаційно-правові методи досягнення соціальних результатів 

відповідно до мети самоврядного суспільства з використанням нормативно-

правових актів, направлених на регулювання інших суспільних відносин. Така 

інновація має за мету вирішення питань, на основі окремих правових норм, 

спорадично розпорошених по різних нормативно-правових актах, забезпечити 

створення муніципального органу правоохоронної спрямованості. 

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, надають їм 

юридично гарантовану оптимальність функціонування та розвитку. 

Створена органами місцевого самоврядування муніципальна варта є 

суб’єктом з владними повноваженнями, що здійснює владні, управлінські функції 

на основі норм права, у рамках цих повноважень для забезпечення реалізації 

правоохоронної політики держави та захисту прав і інтересів територіальної 

громади, людини і громадянина. 
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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 

для здійснення визначеного установчими документами кола правоохоронних 

завдань на території юрисдикції відповідної територіальної громади. 

Відсутність спеціального закону, направленого на регулювання порядку 

створення та діяльності муніципальної варти, обумовлює самостійні пошуки 

органами місцевого самоврядування форм муніципальної варти. 

Муніципальна нормативно-правова регламентація діяльності муніципальної 

варти проявляється у вигляді соціально-технологічних інновацій, яка освоює 

новітні організаційно-правові методи досягнення соціальних результатів 

відповідно до мети самоврядного суспільства з використанням нормативно-

правових актів, направлених на регулювання інших суспільних відносин. Така 

інновація має за мету вирішення питань, як на основі окремих правових норм, 

спорадично розпорошених по різних нормативно-правових актах, досягнути мети 

по створенню муніципального органу правоохоронної спрямованості. 
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РОЗДІЛ  2. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ 

 

2.1. Види та форми діяльності комунальних охоронних підприємств 

(муніципальної варти) 

 

Активізація на сьогоднішній день процесів створення муніципальних 

квазіполіцейських утворень на самперед пов’язана з низькою ефективністю 

виконання покладених завдань на місцеві органи Національної поліції України, 

недостатній рівень адаптованості їхньої діяльності до сучасних реалій. З цієї 

причини дослідження видів та форм діяльності муніципальних правоохоронних 

інституцій є важливим напрямом наукового пошуку. 

Дослідивши на сторінках 30-33 дисертації поняття «діяльність» та її правові 

ознаки у цьому підрозділі, ми здійснимо аналіз їхніх видів та форм. 

Опираючись на прийняту у юридичній літературі класифікацію, вважаємо, 

що за загальнотеоретичними ознаками діяльність муніципальної варти слід 

класифікувати наступним чином. 

1.  За метою та часом тривання. 

Постійна діяльність – налагоджується для вирішення постійно існуючих 

завдань суб’єкта здійснення діяльності. Це безперервний процес, що проявляється 

у плануванні (формуванні цілей), залученні у діяльність ресурсів, здійснення дій 

та проведення аналізу результатів дій і порівняння їх із сформованими цілями. 

Тимчасова діяльність – відбувається при реалізації заходів, тривалість та 

змістовне наповнення яких конкретно визначене. 

2.  За характером зв’язків із виконанням завдань. 

Безпосередня діяльність – характеризується наявністю прямого зв’язку між 

підприємством та виконуваним завданням. 

Опосередкована діяльність – відзначається ускладненням взаємодіючих 

зв’язків і, як правило, наявністю більше ніж двох учасників діяльності. 
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Двостороння діяльність – спільна діяльність, у якій задіяні інші суб’єкти: 

підприємства, органи правоохоронної діяльності, фізичні особи. Наприклад, 

спільна патрульна діяльність з Національною поліцією. 

Багатостороння діяльність – спільна діяльність, при якій одним із суб’єктів 

є муніципальні варти, а іншими – відразу декілька зацікавлених інституцій. 

Наприклад, діяльність по запобіганню правопорушень серед неповнолітніх, де 

суб’єктами спільної діяльності разом з муніципальною вартою виступають органи 

Національної поліції, відділи соціальних служб для молоді органів місцевого 

самоврядування, громадські організації, навчальні установи тощо. 

3.  За ступенем нормативної регламентації. 

Нормативно-регламентована діяльність. Така форма діяльності 

характеризується нормативним визначенням процедури організації дій та заходів. 

Ініціативна діяльність. У юридичній літературі можна зустріти її іншу назву 

– договірна. Цей вид діяльності полягає у самостійній ініціативі муніципальної 

варти і порядок її здійснення не регулюється спеціальними нормами права, 

направленими саме на регулювання того чи іншого виду діяльності. 

При цьому слід зазначити про різницю у науковій класифікації видових 

найменувань, що застосовуються для розрізнення діяльності суб’єктів 

правовідносин. Так, поряд з поняттям «види» та «форми», як найбільш 

поширених і нормативно визначених, застосовують також поняття «способи», 

«типи», напрямки та інші класифікаційні означення. 

Зазвичай поняття «вид», у розумінні таксономічної категорії, пояснюють як 

якісно відокремлену форму чого-небудь [196]. При цьому поняття «форма» 

пояснюється як: 1)  зовнішній вид, зовнішній обрис; 2)  устрій, структура будь-

чого, система організації [197, c.294]. Таким чином, у юридичній та управлінській 

літературі зазначені поняття вживаються як синонімічні. 

Щодо поняття «види діяльності», то воно притаманне також і іншим наукам: 

економіці, політології, соціології, психології тощо. 

Розглядаючи види діяльності муніципальних варт, вважаємо, що, перш за 

все, варто звернутися до господарської діяльності, яка, на нашу думку, через 

організаційно-правову форму досліджуваних нами суб’єктів, повинна бути 
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ключовою. Адже наділяючи муніципальні варти статусом комунального 

підприємства, засновники мусять надати йому ознаки, встановлені ч.1 ст.62 

Господарського кодексу України, тобто самостійного суб’єкту господарювання, 

створеного компетентним органом місцевого самоврядування, для задоволення 

суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 

науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 

передбаченому цим Кодексом та іншими законами [33]. 

Таким чином, саме господарська діяльність – виробнича, науково-дослідна, 

торгівельна або інша – є визначальною метою створення комунального підприємства. 

У правовому регулюванні господарської діяльності та у здійсненні 

державного управління економікою мають враховуватися особливості здійснення 

суб’єктами господарювання окремих видів цієї діяльності. Зазначимо, що 

особливості правового регулювання господарських відносин узалежнені від сфери 

суспільного виробництва, в якій вони виникають. Враховуючи ту обставину, що 

складовими суспільного виробництва є сфера виробництва, сфера розподілу та 

сфера обігу. Кожна з перелічених сфер має свої економіко-правові особливості, а 

тому й економічні чи правові відносини, які складаються в кожній із сфер, 

об’єктивно зумовлюють їх унікальне для кожної правове регулювання. 

Сучасний рівень суспільного поділу праці характеризується надзвичайно 

складною розгалуженою системою суспільного виробництва, що включає велику 

кількість видів господарської (економічної) діяльності. Зважаючи на це, 

визначення видів господарської діяльності набуває суттєвого значення в багатьох 

аспектах: законодавчому, організаційно-господарському, управлінському, 

міжнародному тощо [198, c.113]. 

У теорії господарського права види господарської діяльності класифікують 

за наступними ознаками: 

За метою здійснення: комерційна (підприємницька) – якщо її суб’єкт діє з метою 

отримання прибутку; некомерційна – проводиться для досягнення певних економічних і 

соціальних результатів, проте мета отримання прибутку при цьому відсутня. 
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За предметом господарської діяльності: виробнича; торговельна; банківська; 

страхова; інноваційна; концесійна; загальне інвестування й ін. 

Залежно від ринку (внутрішній або зовнішній), національної належності 

суб’єктів господарювання: господарська діяльність за участю вітчизняних 

товаровиробників (резидентів); зовнішньоекономічна діяльність (за участю 

резидентів і нерезидентів), у тому числі іноземне інвестування (за участю 

іноземного інвестора) [199, с.11-13]. 

Повний та правильний облік результатів господарської діяльності підприємств, 

регулювання якого здійснюється господарським та податковим законодавством, 

інформаційне забезпечення управління господарською діяльністю та гармонізація 

національної правової системи управління економікою з міжнародними 

системами вимагають проведення класифікації видів господарської діяльності. 

Нормативно-правові умови для проведення класифікації видів господарської 

діяльності встановлені ст.259 Господарського кодексу України [33]. 

З метою з’ясування обсягу господарсько-економічних, а також 

правоохоронних повноважень комунальних підприємств нами було 

проаналізовано інформацію 14 суб’єктів господарювання, на предмет визначення 

кодів за Класифікатором ведення економічної діяльності (КВЕД), призначення 

якого визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності 

юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців [200]. Вибірка здійснювалась з дотриманням регіонально-

географічного принципу та принципу значимості населеного пункту (місто – 

обласний центр, місто – районний центр, місто обласного підпорядкування, 

сільське поселення). Відомості про види економічної діяльності окремих 

муніципальних варт, станом на 1 березня 2019 р. приведемо нижче. 

- Южненське Комунальне підприємство «Муніципальна варта» за даними 

реєстру здійснює: Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10; 

Обслуговування систем безпеки Код КВЕД 80.20; Проведення розслідувань Код 

КВЕД 80.30; Надання інших допоміжних комерційних послуг – Код КВЕД 82.99; 

Державне управління загального характеру – Код КВЕД 84.11 (основний вид 
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діяльності); Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – Код 

КВЕД 84.24; Діяльність у сфері права – Код КВЕД 69.10. 

- Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дрогобицької міської 

ради здійснює: Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10; 

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки (основний) – Код 

КВЕД 84.24; Надання інших індивідуальних послуг – Код КВЕД 96.09; 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту – Код КВЕД 52.21; Надання 

інших інформаційних послуг – Код КВЕД 63.99. 

- Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дніпровської міської 

ради» здійснює: Електромонтажні роботи – Код КВЕД 43.21; Діяльність 

приватних охоронних служб (основний) – Код КВЕД 80.10; Обслуговування 

систем безпеки – Код КВЕД 80.20; Проведення розслідувань – Код КВЕД 80.30; 

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – Код КВЕД 84.24; 

Інші види освіти - Код КВЕД 85.59; Надання інших індивідуальних послуг – Код 

КВЕД 96.09. 

- Львівське Комунальне підприємство «Муніципальна варта» здійснює: 

Електромонтажні роботи – Код КВЕД 43.21; Інші будівельно-монтажні роботи – 

Код КВЕД 43.29; Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10; 

Обслуговування систем безпеки Код КВЕД 80.20; Діяльність у сфері охорони 

громадського порядку та безпеки (основний) – Код КВЕД 84.24; Вантажний 

автомобільний транспорт – Код КВЕД 49.41; Надання послуг перевезення речей 

(переїзду) – Код КВЕД 49.42; Складське господарство – Код КВЕД 52.10; 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту – Код КВЕД 52.21; 

Консультування з питань інформатизації – Код КВЕД 62.02; Інша діяльність у 

сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем – Код КВЕД 62.09; 

Надання інших інформаційних послуг – Код КВЕД 63.99. 

- Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради 

здійснює: Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10; 

Обслуговування систем безпеки – Код КВЕД 80.20; Проведення розслідувань Код 
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КВЕД 80.30; Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 

(основний) – Код КВЕД 84.24. 

- Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради 

здійснює: Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10; Проведення 

розслідувань – Код КВЕД 80.30; Державне управління загального характеру 

(основний) – Код КВЕД 84.11; Діяльність у сфері охорони громадського порядку 

та безпеки – Код КВЕД 84.24. 

- Комунальне підприємство Вороновицької селищної ради «Муніципальна 

поліція» здійснює: Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10; 

Проведення розслідувань – Код КВЕД 80.30; Державне управління загального 

характеру (основний) – Код КВЕД 84.11; Діяльність у сфері охорони 

громадського порядку та безпеки – Код КВЕД 84.24. 

- Хмельницьке міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина» 

здійснює Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки (основний) 

– Код КВЕД 84.24. 

- Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» здійснює: 

Електромонтажні роботи – Код КВЕД 43.21; Діяльність приватних охоронних 

служб Код КВЕД 80.10; Обслуговування систем безпеки (основний) – Код КВЕД 

80.20; Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – Код КВЕД 

84.24; Інша професійна, наукова та технічна діяльність – Код КВЕД 74.90. 

- Комунальне підприємство «Муніципальна охорона», засновник якого 

Харківська міська рада, здійснює: Електромонтажні роботи – Код КВЕД 43.21; 

Діяльність приватних охоронних служб (основний) – Код КВЕД 80.10; 

Обслуговування систем безпеки – Код КВЕД 80.20; Неспеціалізована оптова 

торгівля – Код КВЕД 46.90; Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним 

приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах – Код 

КВЕД 47.59; Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення 

або через мережу Інтернет – Код КВЕД 47.91; Діяльність у сфері права – Код 

КВЕД 69.10; Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
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технічного консультування в цих сферах – Код КВЕД 71.12; Інша професійна, 

наукова та технічна діяльність – Код КВЕД 74.90; Ремонт і технічне 

обслуговування електронного й оптичного устаткування – Код КВЕД 33.13. 

- Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія» здійснює: 

Електромонтажні роботи – Код КВЕД 43.21; Надання в оренду інших машин, 

устаткування та товарів – Код КВЕД 77.39; Діяльність приватних охоронних 

служб – Код КВЕД 80.10; Обслуговування систем безпеки – Код КВЕД 80.20; 

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки (основний) – Код 

КВЕД 84.24; Діяльність пожежних служб – Код КВЕД 84.25; Діяльність із 

охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури – 

Код КВЕД 91.03; Вантажний автомобільний транспорт – Код КВЕД 49.41; 

Надання послуг перевезення речей (переїзду) – Код КВЕД 49.42; Допоміжне 

обслуговування наземного транспорту – Код КВЕД 52.21; Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – Код КВЕД 68.20; 

Діяльність у сфері права – Код КВЕД 69.10; Діяльність у сфері зв’язків із 

громадськістю – Код КВЕД 70.21; Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність – Код КВЕД 74.90; Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів – Код КВЕД 77.11; Установлення та монтаж машин і 

устаткування – Код КВЕД 33.20 [201]. 

Ми бачимо, що комунальні підприємства, які за своєю суттю покликані 

здійснювати обмежену поліцейську діяльність, наділяються засновниками 

повноваженнями на здійснення великого спектру видів діяльності, визначених 

Класифікатором. Для з’ясування їхньої сутності ми звертаємось до різних 

інформаційних джерел, перш за все до самого Класифікатора. 

Так, діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – Код 

КВЕД 84.24, визначена Класифікатором як: 1) управління та функціонування 

регулярних і допоміжних силових структур, фінансованих органами державної 

влади, а також портових, прикордонних, міліцейських сил, сил берегової охорони 

й інших спеціальних силових структур, у т.ч. регулювання вуличного руху, 

реєстрацію іноземних громадян, облік арештів; 2) забезпечення населення 
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предметами першої необхідності у випадках надзвичайних ситуацій у мирний час; 

3) діяльність із захисту та нагляду за виловом риби [100]. 

Як бачимо, перший пункт пояснення виду економічної діяльності стосується 

виключно діяльності виконавчих органів державної влади, значить суб’єктами 

підприємницької діяльності, незалежно від їхньої форми власності, здійснюватись 

не може. Пояснення видів економічної діяльності подані в пунктах 2 та 3, хоча й 

віднесені Класифікатором до сфери громадського порядку та безпеки, однак з 

комунальним поліціюванням майже не пов’язані, а від так не є відображенням 

правоохоронного призначення підприємства. 

Діяльність приватних охоронних служб – Код КВЕД 80.10 визначена 

класифікатором як послуги тілоохоронців, патрулювання на вулицях, інкасацію та 

перевезення грошей та інших коштовних речей за допомогою персоналу або 

устаткування для захисту подібного майна під час транспортування. Цей клас 

включає: використання броньованих автомобілів, послуги тілоохоронців, послуги 

детекторів брехні, послуги зі зняття відбитків пальців, послуги охоронців [202]. 

Оскільки патрулювання вулиць є однією із складових не лише комунального 

поліціювання, але й охорони громадського порядку взагалі, то цей код виду 

економічної діяльності найбільше відповідає меті створення муніципального 

суб’єкта охорони правопорядку. 

Клас виду економічної діяльності Обслуговування систем безпеки (Дніпро, 

Дружківка, Київ, Львів, Чернігів, Южний та інші) – Код КВЕД 80.20 включає: 

моніторинг або дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як 

охоронна та пожежна сигналізація, у т.ч. їх установлення й технічне обслуговування; 

установлення, обслуговування, ремонт і регулювання механічних та електронних 

захисних пристроїв, сейфів і споруд безпеки для здійснення контролю та 

дистанційного спостереження. Підрозділи, які здійснюють обслуговування систем 

безпеки, можуть бути також залучені до продажу цих систем, механічних або 

електронних запірних пристроїв, сейфів і споруд. При цьому пояснення виду 

економічної діяльності, подане у Класифікаторі, цей клас не включає: 

установлення систем безпеки, таких як охоронні та протипожежні сигналізації, 
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без здійснення моніторингу за ними; роздрібну торгівлю електронними 

сигналізаційними системами, механічними або електронними запірними 

пристроями, сейфами та спорудами в спеціалізованих складах, без діяльності з їх 

контролю, установлення або обслуговування; консультування з питань безпеки; 

діяльність із підтримки громадського порядку та безпеки; послуги з виготовлення 

дублікатів ключів. 

З цього пояснення вбачається чисто технічна сторона діяльності, яка не 

пов’язана з правоохоронністю чи з поліціюванням. 

Клас виду економічної діяльності Державне управління загального характеру 

– Код КВЕД 84.11 включає: виконавчу та законодавчу діяльність центральних, 

регіональних і місцевих органів державного управління; управління та контроль 

фіскальної діяльності; здійснення оподатковування; збирання податків, мита на 

товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства; 

управління митницею; виконання бюджету й управління державними фондами та 

державним боргом; збирання коштів і контроль за їх витрачанням; проведення 

політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов’язаних із 

ними коштів; управління і функціонування служб економічного та соціального 

планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління; 

управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, 

методи оцінки, класифікацію робіт, опис посадових обов’язків, контроль за 

дотриманням правил державної служби; діяльність служб загального 

призначення, не пов’язаних із виконанням певних функцій у сфері державного 

управління; діяльність виборчих комісій [203]. Види діяльності, що містить цей 

клас, виключно можуть здійснювати органи державної влади, а з цієї причини не 

підлягають делегуванню для виконання суб’єктами підприємницької діяльності. 

Окремі підприємства, що досліджувались за публічним реєстром (Вінниця, 

Дніпро, Чернігів, Южний, Чорноморськ, с.м.т. Вороновиця Вінницької обл.), 

наділені повноваженнями на здійснення проведення розслідувань – Код КВЕД 

80.30. Оцінку правомірності здійснення такого виду діяльності нами подавалось 

на стор. 42-43 цього дослідження. 
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Клас виду економічної діяльності надання інших інформаційних послуг – 

Код КВЕД 63.99 (Дрогобич, Львів) включає єдиний вид діяльності, який більш-

менш можна віднести до діяльності комунального поліціювання, це послуги зі 

збирання грошей за паркування автомобілів [204]. 

Одночасно з цим комунальні підприємства, покликані на охорону 

правопорядку, наділяються цілком неспецифічними для таких підприємств 

видами економічної діяльності, що відносить їх до сфери торгівлі та надання 

послуг, та аж ніяк не до сфери охорони правопорядку. Так, надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – Код КВЕД 68.20, 

здійснюють муніципальні правоохоронні підприємства (Дружківка, Кривий Ріг), 

надання інших індивідуальних послуг – Код КВЕД 96.09 (Дніпро, Дрогобич), 

надання інших допоміжних комерційних послуг – Код КВЕД 82.99 (Южний, 

Чорноморськ), роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах – Код КВЕД 47.59 (Харків). 

Звичайно, що дослідження відповідностей здійснення правоохоронної 

діяльності комунальними підприємствами лише за кодами видів економічної 

діяльності, призначенням яких є проведення державних статистичних 

спостережень, не дасть повної та об’єктивної картини. Для цього слід провести 

аналіз правових норм, що містяться у статутах підприємств. 

У використанні кодів Класифікатора видів економічної діяльності як 

індикаторів з’ясування рівня правового регулювання діяльності комунальних 

підприємств з охорони правопорядку ми спостерігаємо неузгодженості та 

суперечності, які вказують на явну неврегульованість правоохоронної діяльності 

комунальних підприємств – муніципальних «варт», «дружин», «гвардій» тощо. 

Нормативною основою діяльності цих суб’єктів служать не закони, а розрізнені і 

слабо пов’язані між собою документи, що стосуються лише окремих видів 

господарської діяльності, які фрагментарно забезпечують правове регулювання 

муніципальних інститутів у сфері охорони правопорядку [205, с.53-54]. 

Порівняння інформації про види діяльності комунальних охоронних 

підприємств що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
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осіб – підприємців, та громадських формувань, з інформацією інформації про 

види діяльності, прописаною в статутах підприємств, вказує на істотні розбіжності. 

Наприклад, статут Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Чернігівської міської ради види діяльності визначає як завдання: використовує 

пункти централізованого спостереження, технічні засоби охорони та пожежо-

гасіння, транспорт реагування, службові собаки; здійснює контроль за станом 

майнової безпеки об’єкта охорони; запобігає загрозам особистій безпеці фізичної 

особи, яка охороняється; проводить у встановленому законодавством порядку 

розслідування з питань, пов’язаних зі здійсненням охоронної діяльності, та 

забезпечує захист майна, прав і законних інтересів підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб; здійснює, у порядку 

встановленому законодавством, охорону громадського порядку в місцях 

розміщення охоронюваних об’єктів; здійснює контроль за станом благоустрою 

території міста Чернігова, підтриманням чистоти та порядку, забезпечує 

попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством 

порядку; здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами вимог Законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», Правил благоустрою 

території міста Чернігова, інших нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини в цій сфері у порядку, встановленому законодавством; здійснює 

контроль за станом благоустрою території міста Чернігова, в тому числі 

озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку 

громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих до належних 

суб’єктам господарювання, установам, організаціям будівель, споруд та територій; 

здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства 

у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами; здійснює профілак-

тичні заходи з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою; сприяє 

розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста; вживає заходів щодо зупинення 
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робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста, 

відшкодування завданих збитків та приведення об’єктів благоустрою до належного 

стану; готує проекти рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень 

міського голови з питань, що входять до компетенції Муніципальної поліції; 

вживає спільно з працівниками поліції заходів до припинення адміністративних 

правопорушень; Муніципальна варта може здійснювати інші види діяльності 

згідно з діючим законодавством. У випадку, якщо якась діяльність вимагає 

спеціального дозволу (ліцензії) Муніципальна поліція повинна одержати її у 

встановленому порядку та додержуватись визначених умов та правил здійснення 

даного виду діяльності (ліцензійних умов) [136]. 

Статут Комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської 

ради, крім перелічених видів діяльності Чернігівського підприємства, здійснює: 

забезпечує супровід і контроль за дотриманням умов видачі та виконання 

дозволів на: 

виконання планових та аварійних робіт на території міста у зв’язку з 

будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж; виконання 

земляних робіт на території міста у зв’язку з розташуванням рекламних засобів; 

благоустрій територій новозбудованих об’єктів; встановлення захисно-охоронної 

огорожі в місцях проведення будівельних чи ремонтних робіт; встановлення 

каркасу чи риштування, легких огорож при будівництві; використання земельної 

ділянки для складування будівельних матеріалів; 

здійснює контроль за відновленням благоустрою зруйнованих внаслідок 

проведення земляних робіт та вжиття заходів до виконавців земляних робіт щодо 

відновлення елементів благоустрою; 

здійснює технічний нагляд і контроль за благоустроєм, поточним і 

капітальним ремонтом, реконструкцією, реставрацією та будівництвом об’єктів 

незалежно від форм власності на договірних умовах; 

здійснює контроль за додержанням проектних рішень, вимог ДБН та інших 

нормативних документів при виконанні забудовниками будівельних робіт та 

технічних умов на благоустрій; 
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контролює усунення наслідків самочинних будівельних робіт; 

виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок; 

надає методичну, консультативну та іншу допомогу суб’єктам 

господарювання, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, 

споруд, забезпечення благоустрою; 

контролює проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

капітальним та поточним ремонтом об’єктів на договірних засадах; 

вживає спільно з працівниками міліції заходів до припинення 

адміністративних правопорушень [98]. 

Статут Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона», 

визначає предметом діяльності підприємства: надання послуг охорони майна 

юридичних осіб та охорони майна громадян; надання послуг охорони фізичних 

осіб; розробка, створення, реалiзацiя i супроводження засобів програмного 

забезпечення для охоронної та пожежної сигналiзацii, а також програмного 

забезпечення іншого призначення, інформаційних банків даних тощо; надання 

юридичних, консультацій, та інформаційних послуг у сфері охоронної діяльності; 

сприяння забезпечення контролю за здійсненням заходів охорони майна та 

фізичних осіб; виробництво та реалізація власної продукції у сфері охоронної 

діяльності; здійснення іншої господарської діяльності, у тому числі, спрямованої 

на отримання прибутку, не забороненої законом [206]. 

Статут Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької 

міської ради визначив предметом діяльності підприємства: виконання робіт з 

монтажу та демонтажу рекламних засобів у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України; діяльність, що пов’язана з вантажними перевезеннями 

автомобільним транспортом, а саме перевезення великогабаритних вантажів, 

важких вантажів, перевезення автомобілів, а саме на договірних засадах з 

поліцією міста, у порядку, встановленому законодавством, здійснює евакуацію 

транспортних засобів за порушення правил паркування; діяльність із перевезення 

речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справах про 
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адміністративні правопорушення; діяльність із зберігання та складування в 

обладнаних приміщеннях підприємства речей і документів вилучених під час 

здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

здійснення контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів як 

в центральній частині міста, так і на автомобільних паркувальних майданчиках, 

платних автостоянках; надання інших інформаційних послуг; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за погодженням із 

Засновником; надання реклами, продаж або перепродаж часу та місця для різних 

видів реклами в засобах масової інформації (у засобах розповсюдження реклами), 

зокрема інформаційних кіосках; діяльність у сфері охорони громадського порядку 

та безпеки (основний); реєстрація тварин та забезпечення контролю за 

додержанням Правил утримання та поводження з тваринами у м. Дрогобичі; 

здійснення нагляду за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у 

громадських місцях та вживання відповідних заходів у разі порушення 

законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому 

числі норм про жорстоке поводження з тваринами; здійснення іншої 

господарської діяльності, не забороненої законом [207]. 

У статуті Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Кременчукської міської ради прописано лише про охоронну діяльність та інші 

види господарської діяльності незаборонені законодавством [208], у той час як з 

реєстру юридичних осіб вбачається, що воно здійснює Електромонтажні роботи – 

Код КВЕД 43.21; Діяльність приватних охоронних служб (основний) – Код КВЕД 

80.10; Обслуговування систем безпеки – Код КВЕД 80.20; Проведення 

розслідувань – Код КВЕД 80.30; Державне управління загального характеру – Код 

КВЕД 84.11; Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – Код 

КВЕД 84.24; Надання інших індивідуальних послуг – Код КВЕД 96.09 [201]. 

Аналіз статутів інших комунальних підприємств вказує на наявність 

розбіжностей стосовно переліків видів діяльності у більшості підприємств [205]. 

Що стосується юридичної діяльності муніципальних варт (поняття якої ми 

розглянули у підрозділі 1.1), то тут варто привести приклад із дослідження 
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Н.В. Капітонової, яка, аналізуючи муніципальні правоохоронні утворення під 

загальною назвою «муніципальна поліція» констатувала, що для юридичної 

діяльності найбільш характерними є такі форми як установча, правозастосовна та 

контрольна. Дослідниця вважає, що установча форма діяльності муніципальної 

поліції спрямована на структурні перетворення, зокрема в контексті створення 

певних підрозділів, відділів, відділень, діяльність яких направлена в конкретному 

напрямі забезпечення законності та правопорядку [29, с.110]. 

Ми вважаємо, що в частині установчої діяльності твердження 

Н.В. Капітонової є помилковим, оскільки муніципальний орган поліцейської 

діяльності не наділений повноваженнями самостійно приймати рішення про своє 

створення, реорганізацію чи ліквідацію, незалежно від своєї організаційно-

правової форми. Наша позиція обґрунтовується приписами п.30 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо виключної компетенції 

сільських, селищних, міських рад на вирішення питань про створення, ліквідацію, 

реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій 

комунальної власності відповідної територіальної громади [75]. 

Що стосується правозастосовної форми, то її реалізація відбувається, в 

основному, через прийняття рішень індивідуального характеру: приписів, 

висновків, рекомендацій, дозволів тощо. У цьому наші погляди з позицією 

Н.В. Капітонової збігаються. Правозастосовна діяльність муніципальних 

квазіполіцейський утворень здійснюється шляхом ухвалення рішень з питань 

організаційної й поточної роботи, а також виконання законодавства України та 

рішень місцевих рад [29, с.111]. 

Особливе місце у правозастосовній діяльності досліджуваних суб’єктів 

займає їхня адміністративно-юрисдикційна діяльність. 

Cлово «юрисдикція» (лат. iurisdictio) є одним з тих, що поширено 

вживаються у правовій сфері життєдіяльності суспільства з часів стародавнього 

Риму. Воно виникло з поєднання двох інших латинських слів – «ius» і «dicere», які 

разом означають «проголошувати право», тобто повноваження судді формулювати 

у конкретному випадку те, що має силу права (постановляти вирок) [209, c.175]. 
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На сьогоднішній день юрисдикція – це коло повноважень особи або органу з 

правової оцінки конкретних фактів, у тому числі з розв’язання спорів та 

застосування санкцій відповідно до закону [210, с.490]. 

Довідкова література розглядає юрисдикцію у кількох форматах: як 

підсудність, підвідомчість справ суду та навіть судочинство [211, с.827]. 

Юридичні довідкові видання, крім вище зазначеного, пояснюють юрисдикцію як 

компетенцією судових органів щодо розгляду цивільних, кримінальних та інших 

справ і коло питань, що належать до ведення держави або державної установи 

[212, c.525]. Є серед юристів також бачення юрисдикції, як сукупність 

повноважень відповідних державних органів вирішувати правові спори і справи 

про правопорушення та застосовувати юридичні санкції [213, с.526],  

У першу чергу юрисдикційна діяльність характерна для так званих юрисдикційних 

органів [214, с.30-31] (Конституційний суд та суди загальної юрисдикції).  

В.Ю. Шильник вважає, що юрисдикційна діяльність притаманна також для 

інших державних органів, які відповідно до нормативно-правових актів мають 

право розглядати юридичні справи про правопорушення, приймати щодо них 

рішення та застосовувати санкції до правопорушників [215, с.38]. 

На думку О.Ю. Горбунової, під адміністративно-юрисдикційною діяльністю 

необхідно розуміти самостійний вид державної, підзаконної, правозастосовчої та 

правоохоронної діяльності, що полягає у розгляді та вирішенні в передбаченому 

нормативно-правовими актами порядку правових спорів з метою охорони 

публічних відносин у різноманітних галузях управління [216, с.27]. Ця ж 

дослідниця пробує пояснювати адміністративно-юрисдикційну діяльність як 

врегульований нормами адміністративного права (адміністративного законодавства) 

спеціальний різновид адміністративної діяльності, який полягає у виявленні 

протиправних діянь, зборі та оцінці матеріалів (а також доказів), кваліфікації 

адміністративних правопорушень, а також здійсненні адміністративного 

провадження у справах про адміністративні правопорушення [216, с.25]. 
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Цілком лаконічне визначення, яке пояснює адміністративну юрисдикційну 

діяльність у широкому розуміння, подала свого часу Н.Г. Саліщева – діяльність 

щодо вирішення індивідуальних справ у сфері державного управління [217, с.19]. 

Варто зазначити, що управлінське (виконавче) та правоохоронне 

адміністративно-юрисдикційне правозастосування володіють спільною рисою – 

юрисдикційні елементи у них наявні в повному обсязі. 

Як елемент адміністративно-юрисдикційної діяльності є виявлення 

адміністративних правопорушень та фіксація фактів та обставин їхнього вчинення 

відповідними протоколами про адміністративні правопорушення. Повноваження 

на вчинення таких юрисдикційних дій квазіполіцейські утворення наділяються 

рішеннями виконавчих комітетів місцевих рад, відповідно до п.2 ч.1 ст.255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, правова норма якої 

гласить, що посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у 

населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими 

органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад 

(ч.ч.1-4 ст.41, ст.ст.962, 1031, 1032, 1033, 104, ч.1 ст.1061, ст.ст.1062, 1272, 149-152, 

ч.3-5 ст.1521, ст.ст. 154, 155, 1552, 156, 1561, 1562, 159-160, ст.1751 (за порушення, 

вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської 

ради), ст.ст.183, 1851, 1865, 197, 198) Тобто порушення державних стандартів, 

норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою 

територій населених пунктів; порушення правил паркування транспортних 

засобів; порушення правил тримання собак і котів; порушення правил торгівлі і 

надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, 

громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю; обман покупця чи 

замовника; порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями і тютюновими виробами; порушення законодавства про захист прав 

споживачів; порушення правил торгівлі на ринках; торгівля з рук у 

невстановлених місцях; куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та інші 

склади адміністративних правопорушень [123]. 



98 
 
 

Так рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення склади яких передбачені 

ст.ст.152, 1521 (ч.ч.1 та 2), 154, 155, 156, 1561, 159, 160 та 1751 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення наділені Начальник відділу з контролю за 

благоустроєм міста, Інспектор-ревізор відділу з контролю за благоустроєм міста, 

Начальник відділу з протидії стихійної торгівлі, Інспектор-ревізор відділу з 

протидії стихійної торгівлі, Начальник відділу з екологічної безпеки міста, 

Інспектор-ревізор відділу з екологічної безпеки міста, Начальник відділу з 

патрулювання та рейдової роботи та Інспектор-ревізор відділу з патрулювання та 

рейдової роботи [218]. 

Рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради надано 

повноваження на складання протоколів про адміністративні правовопорушенння, 

склади яких передбачені ст.ст.150, 152, 1521, 154, 155, 1552, 156, 159, 160, 1751 та 

1851 КУАП, Директору, Заступнику директора, Інспекторам патрульної служби 

підприємства [219]. 

Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради надано 

повноваження на складання протоколів про адміністративні правовопорушенння 

склади яких передбачені ст.ст.150, 151, 152, 1521, 154, 155, 156, 159, 160, 1751, 

1851, 1865 та 197 КУАП, восьми охоронникам підприємства персонально [220]. 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради уповноважив посадових 

осіб (начальника підприємства, заступників начальника підприємства – 

начальників відділу, заступника начальника відділу, головних інспекторів) 

комунального підприємства «Муніципальна варта» складати протоколи у справах 

про адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст.1031, 1032, 104, ч.1 

ст.1061, ст.ст.1062, 149-152, 154, 155, 1552, 156, 1561, 1562, 159-160, ст.1751 (за 

порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, 

міської ради), ст.183, 1851, 1865 КУАП [221]. 

Посадові особи Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради відповідним рішенням виконкому Ірпінської міської ради 

уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.156, 
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159, 160, 1751 та 1851 КУАП. При цьому на складання протоколів уповноважені 

всі посадові особи Муніципальної варти [222]. 

Зі змісту п.1.6 положення про Структурний пiдроздiл «Мунiципальна варта» 

КП «Комунальник» Червоноградської мiської ради Львiвської областi вбачається, 

що міська рада, формулюючи адміністративні юрисдикційні повноваження 

муніципальної варти, визначила її суб’єктом не лише складання протоколів про 

адміністративні правопорушення, але й суб’єктом притягнення до вiдповiдальностi 

за порушення законодавства у сферах мiстобудування, благоустрою, екологiчної 

безпеки, незаконної торгiвлi тощо [223], що є явним порушенням як КУАП, так і 

низки законів направлених на регулювання містобудівної діяльності. 

Право на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

посадовими особами муніципальних квазіполіцейських інституцій прописуються 

й у їхніх установчих документах. Із сорока п’яти проаналізованих установчих 

документів відсутність такої норми виявлено лише у статуті Комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Муніципальна охорона» [206]. 

Однією з форм правозастосовної діяльності муніципальних варт є 

контрольна діяльність, змістом якої є перевірка й нагляд за додержанням, 

виконанням і застосуванням законодавства України, а також правил органів 

місцевого самоврядування на території певної територіальної громади. 

Контроль, слушно зауважує О.А. Смоляр, як одна з найважливіших функцій 

влади і управління, як форма контролю народу, населення, громадян за діяльністю 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, безпосередньо пов’язаний з 

організацією виконання норм права, з реалізацією суб’єктами правовідносин своїх 

прав і обов’язків, дотриманням і захистом прав і свобод людини і громадянина. 

Він покликаний забезпечувати рух прийнятого рішення до втілення його в життя, 

ефективне функціонування державних і муніципальних органів влади та їх 

посадових осіб [224, с.239-240]. 

В адміністративному праві поширене наукове бачення контролю як 

встановлення результатів діяльності певних суб’єктів, допущених відхилень від 
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прийнятих вимог, принципів організації, виявленні причин цих відхилень, а також 

у визначенні шляхів подолання перешкод для ефективного функціонування всієї 

системи [194, с. 351]. 

В.М. Гаращук вважає що контроль – це основний спосіб забезпечення 

законності і дисципліни в державному управлінні. Він також є одним із 

найважливіших елементів державного управління. Без організації та здійснення 

контролю неможлива робота державного апарату, інших підконтрольних державі 

структур [225, с.7]. 

Місцеве самоврядування, будучи різновидом публічного управління, 

юридично та організаційно відокремлене від державної влади. Цей феномен 

автономно функціонує у межах дії Конституції та законів України. Контрольна 

діяльність місцевого самоврядування випливає зі змісту ст.38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень сільських, селищних, 

міських виконавчих органів місцевого самоврядування належить забезпечення 

вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за 

станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 

форм власності, вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, 

мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших 

масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 

громадського порядку [75] тощо. 

Дослідження практики діяльності муніципальних варт дозволяє дає 

можливість зробити висновок про реалізацію контрольної форми 

правозастосовної діяльності через контроль за підтриманням правопорядку у 

сфері благоустрою, архітектури та містобудування, охорони пам’яток культурної 

спадщини, а також контроль у сфері організації торгівлі, громадського 

харчування, сфери надання послуг та інше. 

Так, Івано-Франківське комунальне підприємство «Муніципальна варта» 

здійснює контроль за виконанням рішень міської ради та її виконавчих органів, а 

саме: вимог здійснення суб’єктами господарської діяльності вуличної торгівлі на 

території міста; за дотримання правил вигулу собак; законодавчих і нормативних 
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актів про заборону куріння в громадських місцях; порядку встановлення малих 

архітектурних форм; правил благоустрою території, контролю за дотриманням 

правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій 

спільно із муніципальною інспекцією з благоустрою; суб’єктами господарської 

діяльності заборони продажу неповнолітнім особам енергетиків, 

слабоалкогольних і алкогольних напоїв, трав’яних сумішей для паління, що 

містять наркотичні речовини, галюциногенів і тютюнових виробів тощо. У сфері 

охоронної діяльності Муніципальна варта здійснює контроль за станом майнової 

безпеки об’єкта охорони. У сфері екологічної безпеки: здійснює контроль 

екологічного стану річок, водних об’єктів, природних джерел, заповідних 

територій та інших природних об’єктів на території міста; контролює дотримання 

природоохоронного законодавства і ходу виконання заходів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища на підприємствах, установах і 

організаціях міста, які мають джерела забруднення довкілля [138]. 

Муніципальна варта міста Могилів-Подільський відповідно до статутних 

приписів здійснює контроль: за благоустроєм території міста; за станом майнової 

безпеки об’єкта охорони; за станом благоустрою території міста Могилева-

Подільського, підтриманням чистоти та порядку, забезпечує попередження, 

запобігання та припинення правопорушень, що посягають на публічну безпеку і 

порядок у встановленому законодавством порядку; за озелененням, охороною 

зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням 

в належному стані закріплених та прилеглих до належних суб’єктам 

господарювання, установам, організаціям будівель, споруд та територій; за 

дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог 

Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про 

захист прав споживачів», Правил благоустрою території міста Могилева-

Подільського, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій 

сфері у порядку встановленому законодавством; за додержанням суб’єктами 

господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та 

громадянами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та 
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виробничими відходами; за відновленням благоустрою зруйнованого внаслідок 

проведення земляних робіт та вживає заходи до виконавців земляних робіт щодо 

відновлення елементів благоустрою; за паркуванням автотранспорту, та на 

договірних засадах з поліцією міста у порядку, встановленому законодавством, 

здійснює евакуацію транспортних засобів за порушення правил паркування. 

Крім цього, муніципальна варта Могилева-Подільського забезпечує контроль 

за дотриманням умов видачі та виконання дозволів на: виконання планових та 

аварійних робіт на території міста у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та 

ремонтом інженерних мереж; виконання земляних робіт на території міста у 

зв’язку з розташуванням рекламних засобів; благоустрій територій новозбудованих 

об’єктів; встановлення захисно-охоронної огорожі в місцях проведення 

будівельних чи ремонтних робіт; встановлення каркасу чи риштування, легких 

огорож при будівництві; використання земельної ділянки для складування 

будівельних матеріалів [137]. Ідентичні у повному обсязі має контрольні 

повноваження Южненське комунальне підприємство «Муніципальна варта» [99]. 

При цьому контрольні повноваження комунальної установи «Муніципальна 

варта» міста Одеса прописані у статуті лише в обсязі контролю за дотриманням 

правил санітарії, чистоти вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій [97]. 

Особливе місце діяльності муніципальної варти займає профілактика 

правопорушень. Як юридичний термін «профілактика» у широкому плані – це 

складна об’єктивно зумовлена система керованої діяльності, що закономірно 

склалася на конкретному історичному етапі суспільного життя і яка забезпечує 

науково-теоретичну і практичну реалізацію заходів, спрямованих на попередження 

злочинів і злочинності [226, с.43]. Профілактика правопорушень та злочинності є 

одним із завдань Національної поліції України [93]. У науковій літературі під 

профілактикою правопорушень розуміють комплексне застосування компетентними 

суб’єктами загальних і спеціальних заходів, спрямованих на недопущення 

правопорушень, ліквідацію причин й умов, що їх викликають [212, с.411]. У 

правоохоронній діяльності профілактика займає надзвичайно важливе місце 

оскільки виконує цілу низку функцій: запобіжно-регулятивну – перешкоджає 



103 
 
 

розвитку одних і допомагає удосконаленню інших суспільних відносин, вирішує 

суспільством протиріччя; охоронну – забезпечує захист суспільних інтересів і 

соціальних цінностей громадян і держави від протиправних посягань; виховну – 

що визначає пріоритет переконання а не примусу з метою недопущення 

протиправної поведінки; ідеологічну – забезпечує ідейну спрямованість 

профілактичних заходів, обґрунтування їхнього змісту, правильність визначення 

шляхів, засобів і методів профілактичної діяльності; прогностичну – збагачує 

теорію і практику профілактики правопорушень інформацією, яка дозволяє 

визначити перспективні напрямки попередження правопорушень [227, с.12]. 

Тож, переслідуючи мету превенції правопорушень, органи місцевого 

самоврядування визначають профілактичну діяльність муніципальних варт чи не 

основною в переліку видів діяльності. 

Із сорока досліджених статутів та положень муніципальних квазіполіцейських 

утворень лише статут Комунального підприємства виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» 

не містить норм, що регулюють профілактичну діяльність. 

У той час як інші, хоча й різними лексичними конструкціями, профілактичну 

діяльність закріпили в установчих документах. 

Наприклад, Львівська міська рада серед завдань муніципальної дружини 

зазначила забезпечення профілактики правопорушень, а в обов’язках – виявляти і 

вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу [96]. 

Володимир-Волинська міська рада поклала на муніципальну поліцію 

пунктами 2.2.4 та 2.2.9, відповідно, завдання забезпечення профілактики 

правопорушень на території міста; здійснення профілактичних заходів з метою 

запобігання правопорушенням у сфері благоустрою; а пунктом 3.3.3 обов’язок 

виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу [179]. 

Статут Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької 

міської ради в переліку статутних завдань містить: здійснення профілактичних 

заходів з метою запобігання правопорушенням у сфері благоустрою; здійснення 

превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню 
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правопорушень; здійснення профілактичного обліку правопорушників [207]. А 

інструкція інспектора благоустрою цього підприємства визначає обов’язок вести 

профілактичну роботу з метою запобігання правопорушенням у сфері 

благоустрою, захисту прав споживачів, громадського порядку [228]. 

Статут Тетіївської муніципальної варти у п.1.4. зазначає мету її створення: 

реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на 

території Тетіївської об’єднаної територіальної громади. Про профілактичну 

діяльність форми та види йдеться ще у п’яти пунктах статуту [139]. Метою 

створення установи визначено профілактику правопорушень і у статуті 

Чорноморської муніципальної варти [229]. 

Статут Одеської муніципальної варти профілактику правопорушень на 

території міста Одеси визначає як мету діяльності установи, а завданням – 

здійснення профілактики правопорушень на території міста Одеси [97]. 

Статут Комунального підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської 

ради юридичну формулу профілактичних повноважень містить у п.7.2.3 

«взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

суб’єктами комунальної власності, органами громадської самодіяльності у 

заходах, спрямованих на ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами 

схильними до вчинення адміністративних правопорушень та злочинів» [124]. 

Однак методичних документів, які б деталізували сукупність прийомів 

профілактичної діяльності, визначали операційне середовище та методи роботи 

муніципальної варти у цьому напрямку, жоден орган місцевого самоврядування 

не розробив. Таким чином, профілактика правопорушень якщо і здійснюється, то 

здійснюється спонтанно, нормативно не врегульовано, а відтак, за 

запропонованою нами класифікацією – ініціативно. 

Ключовим видом економічної діяльності муніципальної варти є охоронна 

діяльність, яка є специфічним та особливим видом діяльності, оскільки пов’язана 

з ризиком для життя не тільки для самих працівників охорони, а й для оточуючих. 

Це приводить до встановлення підвищених вимог до суб’єктів цього виду 

діяльності, особливо недержавної форми власності та жорсткої правової 
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регламентації її організації і здійснення [230, с.105]. Зазначені риси здійснення 

охоронної діяльності обумовлюють її спеціальне державне регулювання, що 

забезпечується Законом України «Про охоронну діяльність» та прийнятими на 

його виконання низкою постанов Кабінету Міністрів України та наказів МВС. 

За моделлю охоронних підприємств створено домінуючу більшість 

муніципальних варт, дружин, охорон тощо. Саме використовуючи норми Закону 

України «Про охоронну діяльність» органи місцевого самоврядування втілюють 

ідеї надання ознак «правоохоронності» створюваних структур, уповноважуючи їх 

на виконання поліцейських завдань. 

Без сумніву недержавні охоронні інституції роблять вагомий вплив у 

зміцнення сектору безпеки, однак спроби використання муніципальної варти як 

суб’єкта охоронної діяльності для виконання інших функцій вказує на тенденцію, 

яка, на нашу думку, заслуговує на критику через відсутність відповідного 

правового регулювання. Адже охоронна діяльність недержавних суб’єктів 

господарювання – це підприємницька діяльність. Вона повинна здійснюватись з 

урахуванням вимог ст.8 Закону України «Про охоронну діяльність», тобто на 

підставі господарського договору, укладеного відповідно до положень Цивільного 

кодексу України. У той час як поліцейська діяльність є публічною діяльністю, яка 

не може переслідувати підприємницьку мету. 

Невластиві види діяльності муніципальної варти. 

Аналізуючи установчі документи муніципальної варти створеної різними 

органами місцевого самоврядування, ми виявили факти покладання на ці 

квазіполіцейські утворення невластивих для охоронних підприємств обов’язків. 

Наприклад, Ірпінська міська рада серед основних завдань муніципальної варти 

визначила успішну протидію провокаціям та тероризму, повністю нехтуючи 

вимоги Закону України «Про боротьбу з тероризмом», який у ст.4 подає 

вичерпний перелік суб’єктів боротьби з тероризмом, фактично поставивши 

комунальне підприємство в один ряд з СБУ, МВС, Національною поліцією, 

Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України та 

іншими визначеними цим законом інституціями [231]. А без додаткової 
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деталізації поняття «провокації», яким протидіє муніципальна варта, можна 

вкладати надзвичайно широкий зміст – від законодавчо визначеного поняття 

«провокація підкупу» [36] до будь яких дій, які мають на меті викликати реакцію 

тих, кого провокують, у тому числі дій направлених на реалізацію свого 

суб’єктивного права, наприклад, права на доступ до публічної інформації чи 

права на мирні зібрання тощо. 

Комунальний заклад Барської міської ради «Муніципальна варта» відповідно 

серед завдань, які він реалізує для досягнення мети своєї діяльності у сфері 

благоустрою, захисту прав споживачів, попередження правопорушень, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку, згідно з п.4.2.11 статуту 

надає окремі види соціальної допомоги громадянам, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою 

діяльність на території міста [188]. Враховуючи те, що соціальна допомога, 

відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» – 

це система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та 

праці [232], зауважимо, що Барська міська рада поклала на квазіполіцейську 

інституцію функцію соціального захисту населення. Більше того, частиною 

речення «надає окремі види соціальної допомоги … органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям», сформулювала 

нікчемну правову норму. Адже соціалізація, у тому числі за сприянням соціальної 

допомоги, – це інтеграція людини в систему соціальних зв’язків та правовідносин, 

її активна взаємодія з іншими суб’єктами права, під час якої засвоюються зразки 

поведінки, правові норми, правові цінності охоплюються феноменом правової 

соціалізації [233], що виключає можливість надання соціальної допомоги іншим 

суб’єктам, ніж фізичні особи. 

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Козелецької селищної 

ради, рішенням селищної ради від 31.08.2017 №08-5/VIII «Про внесення змін до 

рішення другої сесії восьмого скликання №12-2/VIII від 16.06.2017 «Про 

затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Козелецької селищної ради» отримало повноваження на управління та 
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функціонування регуляторних і допоміжних силових структур, фінансових 

органів державної влади, а також портових, прикордонних, поліцейських сил, сил 

берегової охорони й інших спеціальних силових структур у т.ч. регулювання 

вуличного руху, реєстрацію іноземних громадян, облік арештів [190]. 

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 правоохороною. 

 

2.2. Адміністративно-правовий статус працівників комунальних 

охоронних підприємств (муніципальної варти) 

 

Конституційні положення про те, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагають від останньої 

забезпечення реалізації цих прав і свобод. Одним із засобів досягнення цієї мети є 

спеціально організовані суспільно-правові інститути, які, відповідно до законів та 

інших правових актів, через професійну діяльність її членів забезпечують 

реалізацію конституційних завдань та функцій держави. 

На сьогоднішній день основним суб’єктом надання поліцейських послуг 

щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави є Національна поліція України [93]. 

Визначені законами України правоохоронні завдання виконують також 

Національна гвардія України, Служба безпеки України, Державна прикордонна 

служба України та інші державні правоохоронні інституції. 

Однак, впевнене входження на «ринок» поліцейських послуг різноманітних 

квазіполіцейських утворень, активна їхня участь в управлінських відносинах на 

рівні місцевого самоврядування вимагають детального вивчення як їхнього 

правового статусу, так і правового статусу їхніх працівників. 

Взаємовідносини індивіда з суспільством, державою чи соціальною групою можуть 

характеризуватися за допомогою різних видів соціальних статусів – функціонально-
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рольового, соціального престижу, правового та інших. При чому основною характерною 

рисою правового статусу є його урегульованість нормами права. 

Звернення до історії становлення поняття «правовий статус» дає можливість 

з’ясувати, що до нинішнього його розуміння воно пройшло досить тривалий 

еволюційний шлях. Правове коріння поняття сягає у давньоримські часи (лат. 

status), де воно фігурує у працях юристів із змістом – положення, стан у будь-якій 

ієрархії, структурі, системі [234, с.547]. Використовуючи це поняття 

давньоримські юристи сформулювали цілу низку категорій, які віддзеркалювали 

загальні чи конкретні аспекти становища суб’єктів правовідносин. Наприклад, 

стан громадянства (лат. status civitatіs), сімейний стан (лат. status familiae), стан 

свободи (лат. status libertatus), політичний статус (лат. status politikus). 

Сучасне розуміння поняття статус, як елемента наукової лексики, 

сформувалось на початку ХХ століття через потребу описів структури 

соціального суспільства та положень, що займають у ньому люди [235, с.81]. 

У правовій науці вагомий внесок у розвиток теорії правових статусів зробили 

радянські учені С.С. Алексєєв, Д.Н. Бахрах, С.М. Братусь, М.В. Вітрук, 

В.М. Горшеньов, М.І. Матузов, В.М. Манохін, В.В. Мальков, В.І. Новосьолов, 

Р.С. Павловський, Ю.А. Петров та інші.  

Серед вітчизняних дослідників правового статусу, як феномену та правової 

категорії, варто відмітити таких учених як Л.М. Герасіна, А.М. Куліш, 

О.В. Петришин, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук, О.Ф. Скакун та інших. 

Правовий статус працівників міліції/поліції був предметом розгляду 

О.М. Бандурки, С.Ю. Беньковського, О.С. Доценко, С.М. Гусарова, 

В.В. Конопльова, Є.В. Курінного, О.В. Негодченко, Ю.В. Сіроштана та інших. 

Окремі питання статусу муніципальної міліції/поліції у вітчизняному праві 

досліджували В.О. Басс, О.М. Волуйко, Т.І. Гудзь, О.В. Джафарова, В.А. Орлов, 

Д.П. Калаянов, Н.В. Капітонова, А.С. Поклонський, О.С. Проневич та інші. 

Однак, їхні дослідження не базувалися на чинних правових регуляторах і 

висвітлювали загальнотеоретичні сторони цієї категорії, що у рамках нашого 

дослідження не дає можливості побачити повну картину реального стану 
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правового регулювання правового статусу працівників комунальних підприємств, 

що узагальнені нами під назвою «муніципальні варти». 

Для ґрунтовного розуміння суті правового статусу працівників муніципальних 

варт вважаємо за доцільне звернутися до загальнотеоретичної основи поняття 

«правовий статус» – багатоаспектної категорії, що відображає індивідуальні 

особливості суб’єктів і реальне становище їх у системі різноманітних суспільних 

відносин, визначає їхні права та обов’язки у системному вигляді. 

Енциклопедичні видання визначають правовий статус як встановлене нормами 

права становище його суб’єктів, сукупність їх прав і обов’язків [236, с.655]. 

О.Ф. Скакун бачить правовий статус особи як систему закріплених у 

нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, 

відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто як такий, що 

має правосуб’єктність) координує свою поведінку в суспільстві [118, с.402]. 

На думку Н.М. Оніщенко, правовий статус є системою законодавчо 

встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і 

обов’язків суб’єкта суспільних відносин [237, с.366]. 

Вдало, на нашу думку, визначила поняття правового статусу муніципальної 

міліції Т.І. Ґудзь, автор зазначає, що ним є нормативно закріплене та гарантоване 

державою становище спеціалізованого самоврядного органу, який покликаний 

забезпечувати законність, правопорядок, охорону прав, свобод і законних 

інтересів громадян на місцевому рівні [238, с.155]. 

Як бачимо, сучасна наукова концепція правовий статус особи позначає як 

закріплену за допомогою юридичних норм сукупність її прав та обов’язків. А це 

дає підстави стверджувати про одностайність у визначенні та характеристиці 

поняття «правовий статус особи». 

Широкий спектр правових та соціальних ролей, які виконують у суспільстві 

працівники (службовці) публічних інститутів, обумовлює необхідність їхнього 

нормативного забезпечення тими якостями, які б чітко визначали правовий статус 

кожного з них. Це обумовило конкретизацію правових статусів, які містять у собі 

певні правові якості, і є неповторними чи навіть унікальними. Таким чином 
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сформувались спеціальні, або рольові статуси: правовий статус державного 

службовця, правовий статус поліцейського, правовий статус судді, правовий 

статус військовослужбовця тощо. 

Слід зазначити, що рольові правові статуси містять у собі певні юридичні 

якості, які пов’язують їх галузевими особливостями, а відтак, ступінь 

конкретизації правового статусу прив’язується до галузі права: цивільно-

правовий статус, конституційний статус, кримінально-правовий статус, в решті – 

адміністративно-правовий статус. Як бачимо, вони конкретизують зміст 

правового статусу щодо конкретних галузевих правовідносин. 

Адміністративно-правовий статус виражає положення особи у сфері 

державного управління [239, c.15]. 

На думку М.В. Вітрука, адміністративно-правовий статус становить 

сукупність прав, обов’язків та законних інтересів [240, с.147]. В.І. Новосьолов у 

структурі адміністративно-правового статусу суб’єкта виділяє адміністративну 

правосуб’єктність, права, обов’язки та правообов’язки [241, с.87]. 

Адміністративна правосуб’єктність – юридично закріплена здатність особи 

бути носієм юридичних прав та обов’язків [242, с.92]. 

Адміністративно-правовий статус працівника муніципальної варти містить у 

собі як загальні ознаки, властиві правовим статусам інших суб’єктів права, так і 

низку особливих, що притаманні лише згаданому цьому суб’єкту. Розгляд цих 

особливих ознак переслідує на більш глибоке з’ясування сутності адміністративно-

правового статусу працівника муніципальної варти, закономірностей його 

формування, охоплення його складом тих чи інших повноважень та інше. 

У дослідженнях правових статусів працівників суб’єктів правоохоронної 

діяльності зазвичай розмежовуються особливості його прояву у внутрішній і 

зовнішній сферах діяльності [239, с.29]. 

Повноваження у внутрішній сфері визначаються такими особливостями 

служби, як встановлення дисципліни на зразок військової, прагнення засновників 

наблизити муніципальну варту до числа мілітаризованих формувань через 

зовнішню мілітарну атрибутику (уніформа, знаки розрізнення), та іншими. Вони 



111 
 
 

мають допоміжний організаційний характер, спрямовані на створення умов 

реалізації повноважень у зовнішній сфері, за допомогою яких і досягаються 

завдання та реалізуються функції муніципальної варти як інституту охорони 

правопорядку та виконавчого органу місцевого самоврядування. 

Зовнішній прояв адміністративно-правового статусу працівника 

муніципальної варти має риси, які виділяють його серед правових статусів інших 

суб’єктів, і які можна згрупувати у два блоки. Так, до першого слід віднести риси 

статусу в цілому: похідність адміністративно-правового статусу працівника 

муніципальної варти від правового статусу самого підприємства – стабільність, 

рівність для всього трудового колективу і наявність спеціальної адміністративної 

правосуб’єктності як необхідної умови наявності статусу працівника 

муніципальної варти. 

Другий блок складають риси, що характеризують лише окремі елементи 

адміністративно-правового статусу, наприклад права та обов’язки. До їх числа 

може бути віднесено – елементи владних повноважень, адже працівники 

муніципальної варти наділені повноваженнями адміністративного примусу; 

виконання додаткових обов’язків у випадку настання надзвичайних обставин; 

здійснення охоронних та захисних функцій муніципальною вартою не лише у 

галузі публічно-правових відносин, але й цивільно-правових тощо. 

Зміст адміністративно-правового статусу муніципальної варти визначається її 

соціальним призначенням, що окреслюється органом місцевого самоврядування, 

покладеними на неї завданнями, а також формами і методами діяльності. 

Адміністративно-правовий статус працівника муніципальної варти похідний 

від правового статусу муніципальної варти як інституту, що за змістом виконання 

завдань є складовою частиною органів місцевого самоврядування. Головною 

особливістю адміністративно-правового статусу службовців місцевого 

самоврядування є те, що вони представляють кадровий склад виконавчої гілки 

місцевого самоврядування. Через них, як працівників місцевого самоврядування, 

реалізуються завдання та функції місцевого самоврядування у сферах державного 

і громадського життя. 
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Така особливість формування правових статусів працівників місцевого 

самоврядування знайшла своє відображення у юридичній літературі. Зокрема, 

В.М. Манохін зазначає, що адміністративно-правовий статус службовця 

визначається посадовим станом та тим, від імені якого органу він діє [243, с.26]. А 

С.Д. Дубенко, на прикладі формування правового статусу державних службовців, 

вважає, що він встановлюється у межах компетенції державного органу влади, а 

реалізація останньої і складає зміст діяльності особового складу органу [244, с.12]. 

На думку С.В. Шестакова, адміністративно-правовий статус працівника 

міліції є правовою категорією, що характеризує його місце в системі суспільного 

розподілу праці, визначає межі діяльності працівника щодо інших суб’єктів 

правовідносин, врегульованих адміністративно-правовими нормами [239, с.169]. 

О.М. Волуйко вважає, що під адміністративно-правовим статусом муніципальної 

міліції слід розуміти регламентоване нормами адміністративного права становище 

муніципальної міліції, яке характеризується сукупністю її прав, обов’язків і гарантій 

діяльності (їх завдання, функції, форми, методи та цілі) з урахуванням їх законних 

інтересів та інтересів громадян на місцевому рівні [245, с.84]. 

Адміністративна правосуб’єктність є передумовою виникнення та існування 

адміністративно-правового статусу працівника муніципальної варти. У цьому 

випадку адміністративна правосуб’єктність полягає у здатності суб’єкта бути 

носієм закріплених нормами адміністративного права повноважень щодо 

реалізації завдань муніципальної варти. Вона виникає у фізичної особи виникає з 

моменту прийняття її на роботу у підприємство. 

Створення органами місцевого самоврядування муніципальних варт, як 

підприємств саме із завданнями здійснювати охоронну діяльність, відносить нас 

до Закону України «Про охоронну діяльність», ст.11 якого визначає умови 

залучення громадян до охоронної діяльності. Відповідно до її приписів 

персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-

річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали 

трудовий договір із суб’єктом господарювання та подали документи, що вони: не 

перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, 
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алкоголізму чи наркоманії; не мають непогашеної чи незнятої судимості за 

скоєння умисних злочинів; не мають обмежень, встановлених судом щодо 

виконання покладених на них функціональних обов’язків; не мають обмежень за 

станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків; зареєстровані за 

місцем проживання в установленому законодавством порядку [55]. Верхня межа 

вікового цензу законом не встановлюється. 

У той же час окремі органи, що здійснюють управління муніципальними 

вартами, встановлюють верхню межу вікового цензу. Так, Комунальне підприємство 

«Муніципальна варта» Ірпінської міської ради у вимогах до інспектора патрульної 

служби, інспектора відділу контролю об’єктів комунальної власності та 

оперативного чергового встановила вікові межі від 18 до 50 років [246], що, на 

нашу думку, суперечить вимогам статті 21 Кодексу законів про працю України, 

яка містить правові норми гарантій рівності трудових прав громадян України, 

серед яких заборона будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав 

працівників залежно від віку [247]. 

Необхідно зазначити, що набуття особою статусу працівника муніципальної 

варти, за відсутності відповідного закону, не повинно звужувати меж загального 

юридичного статусу громадянина у будь-який спосіб. У тому числі стосовно 

можливості праці за сумісництвом, обмеження на що встановлено для працівника 

поліції чи службовця місцевого самоврядування у законах України «Про 

Національну поліцію» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»: 

заборони на заняття підприємницькою діяльністю; на працю за сумісництвом на 

підприємствах, в установах і організаціях інших міністерств і відомств (за 

загальним правилом, крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також 

медичної практики); безпосереднього підпорядкування близьким особам; на 

організацію страйків та участь у них; на членство в політичних партіях, рухах та 

інших (для поліцейських), не поширюються на працівників комунальних 

охоронних підприємств. 
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Підвищеність вимог до кандидатів на роботу в муніципальній варті, не 

дивлячись на високу ступінь суспільної зацікавленості в ефективності результатів 

їхньої діяльності, обумовлена досить об’ємним обсягом повноважень, у тому 

числі пов’язаних із втручанням у сферу прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, не є високою. При тому, що у практичній діяльності 

працівникам, які, по суті, надають поліцейські послуги, доволі часто доводиться 

потрапляти в ситуації з високою варіантністю вибору своєї поведінки, засобів 

вирішення правових ситуацій, правильний вибір яких залежить не лише від стану 

здоров’я, але й від рівня професійної підготовки, моральних та інших особистих 

якостей працівника муніципальної варти. Специфіка діяльності муніципальної 

варти, як наближена до поліцейської, ставить до осіб, що її здійснюють, 

підвищені вимоги до психічних та моральних якостей працівників, а головне – до 

стану фізичного здоров’я. Адже така діяльність вимагає від них мобілізаційної 

готовності до, практично, постійної загрози особистій безпеці, необхідності 

прийняття відповідальних рішень у динамічно змінюваній ситуації. 

Будучи суб’єктами здійснення охоронної діяльності працівники 

муніципальних варт, відповідно до ст.16 Закону України «Про охоронну 

діяльність», наділені правом застосовуванням заходів фізичного впливу, та 

спеціальних засобів, що може заподіяти особі об’єкту застосування тілесних 

ушкоджень. Це обумовлює психологічну готовність працівника муніципальної 

варти до юридичної та моральної відповідальності у випадку прийняття 

неправомірного рішення в екстремальній ситуації, а відтак, визначає необхідність 

ретельного добору осіб на роботу в муніципальну варту з високими моральними, 

діловими та іншими якостями. Такий підхід використано і для формування 

особового складу Національної поліції, Націлональної гвардії України та інших 

органів правоохоронного призначення. 

Нормативне закріплення підвищених вимог до кандидатів на службу в 

муніципальні органи правопорядку не буде новелою для вітчизняного 

законодавства. Саме такі підходи до формування кадрів у муніципальну поліцію, 
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у тому числі з підвищеними вимогами до вікового цензу, містять законодавства 

чи не усіх зарубіжних країн. 

Правовий статус працівників правоохоронних органів в основному 

ґрунтується на правових нормах відповідних законів. Так, статус поліцейських 

обумовлюється низкою статей Розділу ІІІ (Система поліції та статус 

поліцейських) Закону України «Про національну поліцію». Крім, власне, статусу 

поліцейського, зазначений закон певною мірою обумовлює правовий статус низки 

керівних поліцейських посад: керівник поліції, перший заступник та заступники 

керівника поліції, керівники територіальних органів поліції, заступники 

керівників територіальних органів поліції, які є спеціальними категоріями 

працівників Національної поліції [93]. Правовий статус прокурорів визначається 

Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Кримінальним 

процесуальним кодексом України та іншими законами України, чинними 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України [248]. Правовий статус військовослужбовців Національної гвардії 

України також визначається відповідними статутним законом [94]. Правовий 

статус таких суб’єктів з квазіполіцейськими функціями, як члени громадських 

формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, встановлений 

Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку» [73]. 

У той час як закону, направленого на регулювання правового статусу 

працівників та/або службовців муніципальних варт, не прийнято. Що істотно 

ускладнює правозастосування та дає підстави віднести цілий інститут 

муніципальних варт в зону юридичної невизначеності. Оскільки спроби 

врегулювати весь комплекс напрямків такого широкого поняття, як «поліцейська 

діяльність на муніципальному рівні», лише Законом України «Про охоронну 

діяльність» не дають позитивного результату. 

Розширюючи коло наукового пошуку в частині правового статусу 

працівників муніципальної варти, слід звернутись до статутів підприємств. 

Так, структуру статуту Комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради «Муніципальна охорона» складають одинадцять розділів: «1. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
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Загальні положення», «2. Найменування та місцезнаходження підприємства», «3. 

Мета і предмет діяльності підприємства», «4. Юридичний статус підприємства», «5. 

Статутний капітал, майно та кошти підприємства», «6. Права та обов’язки 

підприємства», «7. Управління підприємством», «8. Фінансово-господарська, 

економічна і соціальна діяльність підприємства», «9. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», «10. Припинення підприємства» та «11. Внесення змін до статуту». 

Звертає на себе увагу розділ 4 статуту – «Юридичний статус підприємства», 

однак і з назви та змісту правових норм цього розділу вбачається урегульованість 

правового статусу підприємства, а не його працівників [206]. Норми інших 

розділів статуту жодним чином не обумовлюють особливості правового статусу 

працівників підприємства. 

Структуру статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Новомосковської міської ради також складають одинадцять розділів, а саме: 

«1. Загальні положення», «2. Мета і предмет діяльності підприємства», «3. Майно 

підприємства», «4. Управління підприємством», «5. Господарська діяльність», «6. 

Підприємство і держава», «7. Трудовий колектив та його самоврядування»,  «8. 

Облік і звітність», «9.Порядок внесення змін та доповнень до статуту», «10. 

Громадська діяльність» та «11. Припинення підприємства». При цьому розділ «7. 

Трудовий колектив та його самоврядування» сформований з двох пунктів: 

7.1. Трудовий колектив Підприємства формується з громадян України. 

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, 

режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним 

законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, а також трудовим договором. Як бачимо, єдиною нормою 

направленою на регулювання статусу працівника, є пункт 7.1., який визначає 

громадянський статус члена трудового колективу [249]. 

Статут Могилів-Подільського міського комунального підприємства 

«Муніципальна варта» складається з чотирнадцяти розділів, серед яких розділ 3 

«Правовий статус» містить вісім статутних норм: перша – визначає перелік 

нормативно-правових актів, якими керується Могилів-Подільська муніципальна 
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варта; друга – обумовлює, що підприємство є уповноваженим представником 

Власника у сфері дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій 

населених пунктів, про відходи, про захист прав споживачів, про охоронну діяльність 

та публічну безпеку і порядок; третя – визначає його самостійним господарюючим 

суб’єктом зі статусом комунального підприємства; четверта, п’ята, шоста та сьома – 

обумовлюють цивільні права та обов’язки підприємства; восьма – є банкетною 

нормою щодо порядку затвердження зразків форменого одягу, знаків розрізнення, 

особового посвідчення працівника Муніципальної варти [137]. 

Правові норми десяти розділів статуту Комунальної установи «Муніципальна 

варта» Одеської міської ради також формують правовий статус комунальної 

установи як юридичної особи [97]. Виключно правовий статус підприємства як 

господарюючого суб’єкта та квазіполіцейського утворення визначають також 

статути муніципальних варт/поліцій Дрогобича, Івано-Франківська, Олександрії, 

Чернігова, Южного, Чорноморська та інших. 

Єдине, досліджене нами з публічних джерел інформації, підприємство, 

статут якого мітить елементи правового статусу працівників, є Львівське 

комунальне підприємство «Муніципальна варта». 

Особливістю цього правового акту є те, що адміністративно-правовий статус 

працівника підприємства ґрунтується на нормах, що встановлюють значну 

кількість повноважень, пов’язаних із застосуванням адміністративного примусу, а 

також заходів впливу морального, майнового, особистісного та іншого характеру з 

метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, попередження 

і припинення правопорушень, притягнення винних до відповідальності. Так, 

відповідно до п.2.5 Розділу «Мета та предмет діяльності підприємства», 

Працівники Підприємства при виконанні покладених на них обов’язків мають 

право: вимагати від громадян та службових осіб, які порушують громадський 

порядок, правила благоустрою міста, правила торгівлі та інші рішення міської 

ради та їх виконавчих органів на території міста, припинення правопорушень та 

дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Підприємства, виносити на місці 

усні попередження або приписи особам, які допустили малозначні адміністративні 
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порушення, а в разі невиконання зазначених вимог, застосовувати передбачені 

заходи адміністративного примусу; викликати громадян і службових осіб у справах 

про адміністративні правопорушення та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться у 

провадженні Підприємства і відбирати у них письмові або усні пояснення; 

виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та 

у порядку, встановленому законодавством, вносити їм офіційне застереження про 

неприпустимість протиправної поведінки; складати акти, приписи, протоколи про 

адміністративні правопорушення, акти обстеження місця порушення та провадити 

заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

в межах наданих повноважень; передавати матеріали на розгляд органу (посадовій 

особі) уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення; 

проводити кіно-, фото- та звукофіксацію як допоміжний засіб попередження 

протиправних дій та розкриття правопорушень при виконанні покладених 

обов’язків на Підприємство; вносити відповідним державним органам, органам 

місцевого самоврядування, громадським об’єднанням або службовим особам, 

підприємствам, установам, організаціям для розгляду інформації та пропозиції 

про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; 

матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в охороні 

громадського порядку, забезпеченні правил торгівлі та благоустрою міста та 

інших встановлених норм законодавства; зберігати, носити спеціальні засоби 

індивідуального захисту та самооборони; звертатися до суду з питань 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства; при 

здійсненні незаконної торгівлі та підприємницької діяльності особами з 

використанням автотранспортних засобів, повідомляти УПП у м. Львові про 

порушення та спільно з інспекторами патрульної поліції проводити огляд 

автотранспорту, складати акти та протоколи про адміністративні 

правопорушення, у межах наданих повноважень; спільно з УПП у м. Львові 

реагувати на порушення правил паркування транспортних засобів; 

використовувати транспорт реагування; вимагати від громадян, службових та 

посадових осіб підприємства, організації незалежно від форм власності 
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припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку; 

здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих заходів 

на усунення виявлених порушень; направляти повідомлення громадянам, 

посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій 

незалежно від форм власності для надання усних або письмових пояснень та 

проводити опитування зазначених осіб у зв’язку з порушенням ними вимог 

законодавства у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, громадського 

порядку, тощо; залучати на договірних засадах підприємства, установи і 

організації незалежно від форми власності до участі та проведення демонтажів; 

здійснювати інші повноваження, покладені на Підприємство відповідно до 

чинного законодавства [96]. 

Такі ж чи подібні повноваження прописані в статутах інших досліджених 

підприємств, однак за юридичною лексичною конструкцією цих правових 

приписів ми бачимо, що вони встановлюють правовий статус підприємств, а не 

їхніх працівників. 

Із статутних приписів вбачається, що більшість повноважень, які складають 

адміністративно-правовий статус працівника муніципальної варти, має владний 

характер, вони спрямовані на зовні підприємства, тобто на осіб, які організаційно 

не підпорядковані ні працівнику муніципальної варти, ні комунальному 

підприємству. Більшість цих приписів сформульована як правове обґрунтування 

зобов’язань виконувати вимоги працівника муніципальної варти. У практичній 

діяльності працівники муніципальних варт виступають від імені органу місцевого 

самоврядування, реалізують надані цим органом повноваження у межах 

окресленої статутом компетенції. Підкреслюємо, саме статутом, а не законом. 

Описані властивості адміністративно-правового статусу працівника 

муніципальної варти багато в чому визначаються її соціальним призначенням як 

виконавчого органу місцевого самоврядування. Соціальне призначення 

правоохоронних органів, як стверджує Д.Н. Бахрах, визначається існуванням у 

будь-якому суспільстві протиріччя між публічними і приватними інтересами. Цей 

феномен, обумовлений, очевидно, як соціальними, так і біологічними причинами, 
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викликає поява в будь-якому суспільстві окремих індивідів, що бажають 

реалізувати свій особистий інтерес на шкоду законному чужому. Особливу 

соціальну значущість правоохоронна діяльність набуває внаслідок того, що вона 

поєднана із вторгненням у сферу прав та свобод громадян. Подібне вторгнення 

необхідне остільки, оскільки за відсутності третьої сили (авт. у нашому випадку 

муніципальної варти), яка здатна виконувати примусовий захист права, у 

суспільстві може розпочатися «війна всіх проти всіх» [250, с.36-37]. 

Здійснення поліцейської діяльності, змістом якої є забезпечення громадської 

безпеки, захист і охорона правопорядку, забезпечується різними методами, у тому 

числі у формі примусу. Як стверджує С.І Котюргин, навіть якщо у конкретній 

ситуації примус не застосовується, то така можливість завжди присутня в природі 

його владних повноважень [251, с.100]. 

Описані риси діяльності муніципальної варти проявляють себе в 

адміністративно-правовому статусі її працівників, надаючи йому владний 

характер, що є юридичною гарантією виконання законних вимог працівника 

муніципальної варти, а від так правоохоронних завдань як інституту місцевого 

самоврядування, так і інституту муніципальної варти як виконавчого органу 

місцевого самоврядування. 

Ще однією рисою адміністративно-правового статусу працівників муніципальної 

варти є характер дій, яких слід вжити для реалізації його прав та обов’язків. 

Більшість статутів муніципальних варт не деталізує повноваження 

працівників муніципальної варти, тож характер дій працівника, у залежності від 

посади, нормативно визначають посадовими інструкціями. 

Наприклад, інспектор контролю благоустрою міста Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради при виконанні 

покладених на нього обов’язків, поряд з іншим, має право: вимагати від громадян 

та службових осіб, які порушують громадський порядок, правила благоустрою 

міста, правила торгівлі та інші рішення міської ради та її виконавчих органів на 

території міста, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають 

здійсненню повноважень Муніципальної варти; виносити на місці усні 
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попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в 

разі невиконання зазначених вимог, застосовувати передбачені законодавством 

заходи примусу; виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному 

впливу на підставі та у порядку, встановленому законодавством, вносити їм 

офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; складати 

протоколи про адміністративні правопорушення, акти обстеження місця 

порушення; у відповідності до ст.251 КУАП, проводити кіно-, фото- та звуко- 

фіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття 

правопорушень, технічними приладами, що знаходяться на балансі КП «Контроль 

благоустрою міста»; при наявності посвідчення безперешкодного доступу на 

будівельні майданчики (об’єкти будівництва, нового будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту та реставрації) для отримання інформації про наявність 

дозволу на виконання будівельних робіт, виданого інспекцією державного 

архітектурно-будівельного контролю; під час стихійного лиха та інших 

надзвичайних обставин (тільки в разі нагальної необхідності) входити 

безперешкодно в будь-який час доби в порядку, встановленому законом: на 

територію і в приміщення підприємств, установ і організацій; на земельні ділянки, 

в жилі та інші приміщення громадян; вносити відповідним державним органам, 

органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням або службовим 

особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові для розгляду 

інформації та пропозиції про необхідність усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень; відповідно до своєї компетенції, надавати допомогу 

Ірпінському міському відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області 

щодо обмеження або заборони доступу громадян на окремі ділянки місцевості чи 

об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки; 

відповідно до своєї компетенції, надавати допомогу Ірпінському міському відділу 

поліції ГУ Національної поліції в Київській області, щодо обмеження або 

заборони, у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних 

обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів 

на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; вимагати від громадян і 
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організацій усунення порушень правил утримання шляхів, обмежувати або 

забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на 

вулицях і автомобільних шляхах, якщо при цьому не додержуються вимоги по 

забезпеченню громадської безпеки або порушуються правила благоустрою міста; 

користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безоплатно засобами 

зв’язку, що належать підприємствам, установам та організаціям, а також 

громадянам (за їх згодою); матеріально і морально заохочувати громадян, які 

надають допомогу в охороні громадського порядку, забезпеченні правил 

благоустрою міста; зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби 

індивідуального захисту та самооборони у встановленому законом порядку; 

звертатися до суду з питань відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

порушення законодавства з питань благоустрою; спільно з Ірпінським міським 

відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Київській 

області реагувати на порушення правил паркування транспортних засобів з 

порушенням законодавства про благоустрій; здійснювати примусову евакуацію 

транспортних засобів, які порушують правила паркування, а також зазнали 

пошкоджень при ДТП; застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби 

у випадках і в порядку, передбачених Законом України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» [252]. 

Окремі права, надані посадовою інструкцією, викликають занепокоєння. У 

першу чергу, право на застосовування заходів фізичного впливу і спеціальних 

засобів. На нашу думку, застосування цього права не допустиме у порядку, 

передбаченому Законом України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону», перш за все через те, що зазначений закон 

регулює правовий статус інших суб’єктів правоохоронних правовідносин, а саме 

членів добровільних громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону, і аж ніяк не працівників комунальних підприємств; по друге, 

це право, як бачимо, випливає не із закону, а із посадової інструкції, затвердженої 

керівником комунального підприємства. Зазначена невідповідність зауважується 

в різних нормативно-правових актах, прийнятих органами місцевого 
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самоврядування та їхніми посадовими особами на встановлення адміністративно-

правового статусу працівників багатьох інших муніципальних варт: положення 

про відділення муніципальної варти Володимир-Волинської міської ради [179], 

статут Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна 

поліція» [187], статут Комунального підприємства «Муніципальна безпека 

Олександрійської міської ради» [253], статут Комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Вінницької міської ради, статут Могилів Подільського 

міського комунального підприємства «Муніципальна варта» [137], причому три 

останніх документи не зазначають на підставі якого закону застосовується 

фізичний вплив та спеціальні засоби, та багато інших. 

Не відповідність закону вбачається у нормативному приписі інструкції, що 

надає право безперешкодного доступу на територію і в приміщення підприємств, 

установ і організацій; на земельні ділянки, в життлові та інші приміщення 

громадян, адже проникнення до житла чи іншого володіння особи – це 

превентивний поліцейський захід, яким наділена лише Національна поліція [93]. 

Така суперечлива закону норма міститься також у статуті Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради [207] та інших. 

Досліджувані нами суб’єкти поліціювання, у більшості випадків, є 

підприємствами, які наділяються засновниками повноваженнями здійснювати 

охорону діяльність. Таким чином, пошук правової основи правового статусу її 

працівників слід здійснювати, поряд з іншими джерелами права, у нормах Закону 

України «Про охоронну діяльність». 

Так, ст.9 цього Закону встановлює права суб’єкта охоронної діяльності, 

зокрема: 1) для забезпечення охоронної діяльності придбавати, зберігати та 

використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, 

перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; 2) для забезпечення 

радіозв’язку використовувати в установленому порядку радіочастоти; 

3) використовувати в охоронній діяльності службових собак; 4) використовувати 

в охоронній діяльності технічні засоби охоронного призначення; 

5) використовувати транспорт реагування; 6) одержувати за своїм письмовим 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2013-%D0%BF#n8
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запитом від замовника послуг з охорони відомості та копії документів, необхідні 

для здійснення заходів охорони на об’єкті охорони; 7) за згодою замовника послуг 

з охорони (його представника) оглядати територію, будинки, приміщення, майно, 

що охороняються [55]. Працівник муніципальної варти, як персонал суб’єкта 

охоронної діяльності, під час виконання функціональних обов’язків відповідно до 

статті 12 вищезазначеного Закону має право: 1) вимагати від осіб припинення 

протиправних дій, дотримання законності та правопорядку; 2) вимагати від 

службових осіб об’єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та 

внутрішньооб’єктового режимів; 3) не допускати проникнення осіб та 

затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або 

залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов’язковим негайним 

повідомленням про це територіального органу Національної поліції; 4) протидіяти 

правопорушникам і негайно повідомляти органи Національної поліції про 

вчинення цими особами кримінального або адміністративного правопорушення; 

5) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати 

службових собак відповідно до цього Закону; 6) під час здійснення пропускного 

режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх 

добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є 

знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що 

засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), 

ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх 

відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти 

охорони (з об’єктів охорони); 7) проводити відкриту відео- та фотозйомку подій 

як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов’язковим 

оприлюдненням на об’єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких 

заходів [55]. 

Обов’язковим, на нашу думку найважливішим, елементом адміністративно-

правового статусу працівника муніципальної варти є його обов’язки. Адже 

обов’язки будь-якої посадової особи органів публічної діяльності є первинними 

щодо прав, оскільки останні спрямовані на забезпечення реалізації обов’язків. 
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В адміністративно-правовій науці статусні обов’язки осіб, що здійснюють 

поліцейську діяльність, поділяють на «матеріальні» та                      

«процесуальні» [239, с.77; 254, с.56]. Матеріальні обов’язки закріплені нормами 

адміністративного права, які визначають у цілому обов’язок відповідного органу 

публічного управління, а конкретно – міру належної поведінки посадової особи 

органу управління. Іншими словами – виступають у формі правових приписів 

діяти певним способом. 

Якщо, наприклад, аналізувати норми Закону України «Про національну 

поліцію», чи Кодексу України про адміністративні правопорушення, вбачається, що 

вони становлять алгоритм певних дій поліцейських чи інших посадових осіб 

юрисдикційного органу. Однак, відсутність спеціального закону змушує нас 

визначати адміністративні обов’язки працівників муніципальної варти за правилами 

локальних нормативно-правових актів та, при реалізації повноважень по охороні 

майна та фізичних осіб, за правилами Закону України «Про охоронну діяльність». 

Так, відповідно до посадової інструкції інспектора контролю благоустрою 

міста Комунального підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

інспектор зобов’язаний: у практичній діяльності проявляти високу культуру, такт 

та повагу до законних свобод та прав людини і громадянина; при здійсненні своїх 

повноважень бути у форменому одязі, мати посвідчення особи встановленого 

зразка з підписом начальника КП «Контроль благоустрою», особистий номерний 

жетон, дотримуватися службової дисципліни; забезпечувати охорону законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у межах 

передбачених повноважень; приймати і реєструвати заяви й повідомлення про 

адміністративні правопорушення; припиняти адміністративні правопорушення і 

здійснювати провадження у справах по них в межах передбачених повноважень; 

виявляти причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати у 

межах своєї компетенції заходів до їх усунення, брати участь у правовому 

вихованні населення; повідомляти відповідним державним органам і громадським 

об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні 

події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, рятування людей і 
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надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду; брати участь у 

проведенні карантинних заходів під час епідемій і епізоотій; надавати в межах 

наданих прав допомогу депутатам різних рівнів, представникам державних 

органів, органів місцевого самоврядування і громадських об’єднань у здійсненні 

їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія чи загрожує небезпека з боку 

правопорушників; - контролювати утримання в належній чистоті територій дворів 

і прибудинкових територій у місті, що належить до комунальної власності; 

контролювати додержання законодавства у сфері благоустрою, самовільного 

будівництва, забезпечувати належний порядок на вулицях, площах тощо; 

контролювати дотримання правил благоустрою у м. Ірпінь; забезпечувати 

виконання рішень міської ради та її виконавчих органів, прийнятих ними в межах 

своєї компетенції; надавати допомогу у виконанні рішень міської ради та її 

виконавчих органів іншими установами і організаціями, виконувати рішення 

міської ради та її виконавчих органів з питань, що входить до їх компетенції; 

проводити перевірки з питань додержання законодавства у сфері благоустрою, 

самовільного будівництва, за наказом керівника комунального підприємства 

«Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області; 

володіти навиками надання першої медичної допомоги [252]. Аналогічний обсяг 

обов’язків працівника муніципальної варти містить Положення про Структурний 

підрозділ Муніципальна варта комунального підприємства Фастівської міської 

ради «Центр торгівлі та благоустрою» [255]. 

У той же час обов’язки працівників муніципальної варти, як персоналу 

охорони, є набагато вужчими: 1) забезпечувати цілісність об’єктів охорони та 

недоторканність майна, що на них зберігається, недоторканність фізичних осіб;  

2) припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення проти 

власності, фізичних осіб, порушення режиму роботи об’єктів охорони; 3) негайно 

у будь-який спосіб повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення 

протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що 

мають ознаки кримінального правопорушення, у місцях здійснення заходів 

охорони; 4) зберігати таємницю, що охороняється законом, а також 
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конфіденційну інформацію про господарську діяльність суб’єктів 

господарювання, оголошену такою в установленому порядку, відомості про 

особисте і сімейне життя фізичних осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством; 5) не вчиняти 

дій, що порушують громадський порядок [55]. 

Відповідальність є необхідним завершальним елементом будь-якого 

правового статусу. Без цього елементу правовий регулятор практично не здатний 

здійснювати свої функції, у тому числі і таку важливу функцію як організація 

[256, с.75]. Відповідальність інтегрує всі інші елементи правового статусу і 

встановлює існування відхилень у процесі їх реалізації [239, с.145]. 

Протиправна поведінка осіб, що здійснюють публічні функції, у тому числі 

працівників муніципальної варти, характеризується підвищеною небезпекою, так 

як стосуються правопорядку, прав та свобод громадян, інтересів держави та 

територіальних громад, що обумовлює підвищену юридичну відповідальність.  

До працівника муніципальної варти можуть бути застосовані всі існуючі 

види юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-

правова, дисциплінарна, матеріальна. 

Жодний з проаналізованих нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання діяльності муніципальних варт (статути, положення, посадові 

інструкції тощо), не містить розширених меж відповідальності працівника за 

протиправні прояви поведінки. За виключенням відповідальності керівника 

підприємства за неналежне управління підприємством як суб’єктом 

господарювання. Однак, якихось спеціальних норм, що виділили б юридичну 

відповідальність керівника муніципальної варти в загальній системі юридичної 

відповідальності керівників комунальних підприємств, засновники в статутах чи 

інших статутних документах, не встановлюють. 

На законодавчому рівні норми юридичної відповідальності працівників 

муніципальних варт обмежуються загальним формулюванням відсилочної норми 

ст.15 Закону України «Про охоронну діяльність» – персонал охорони за 

невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків несе 
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дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність, встановлену законом [55]. 

Дисциплінарна відповідальність працівника муніципальної варти, не 

дивлячись на специфіку його управлінської діяльності та наявність особливих 

вимог до дисципліни, регулюється Кодексом законів про працю України, ст.ст. 

142 та 147 якого передбачає можливість розроблення спеціальних 

дисциплінарних статутів та положень [247]. 

Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників 

муніципальної варти ускладнюється ще й тим, що Кодекс законів про працю 

України не подає співвідношень між видами дисциплінарних проступків, 

кількістю випадків їхнього скоєння, ступенем винності працівників, наслідками і 

мірою дисциплінарного стягнення, не дивлячись на суспільну значимість трудової 

дисципліни для категорії працівників муніципальної варти. 

Низький рівень урегульованості юридичної відповідальності за порушення 

працівником муніципальної варти своїх службових обов’язків вказує на широку 

прогалину в адміністративно-правовій регламентації діяльності зазначених 

суб’єктів, а від так є додатковим індикатором, що вказує на необхідність 

законодавчого врегулювання статусу як працівників муніципальної варти, так і 

цього правового інституту в цілому. 

Дослідження адміністративно-правового статусу працівника муніципальної 

варти обумовлює розгляд не лише його сутності, складу, юридичних 

особливостей та ін. так званих «внутрішніх» характеристик. Повне з’ясування цієї 

категорії слід проводити і за формами його реалізації, у тому числі за місцем у 

адміністративних правовідносинах. Адже, як слушно стверджує С.В. Шестаков, 

правовідносини виникають завжди на основі норм права, вони похідні від 

юридичних норм і становлять суспільний зв’язок між суб’єктами права – 

індивідами, їх колективами, органами держави та ін. Даний зв’язок проявляє себе 

в кореспондуючих один одному суб’єктивних юридичних правах і обов’язках 

учасників, гарантується примусовою силою держави, має індивідуалізований за 

суб’єктами відносин характер [239, c.56]. 
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Особливістю адміністративно-правового статусу працівника муніципальної 

варти є різна кількість локальних норм встановлених у правових актах різних 

органів місцевого самоврядування (статутах, положеннях, посадових інструкціях, 

цільових рішеннях тощо). А це підкреслює незавершеність та невизначеність 

правової основи діяльності працівників муніципальної варти, що, у свою чергу, 

істотно ускладнює їх сприйняття під час правозастосування як частини 

адміністративно-правового статусу. 

Неоднозначні підходи органів місцевого самоврядування України при 

формуванні компетенції муніципальної варти вимагають законодавчого 

визначення її правового статусу, завдань, форм та методів діяльності. 

 

2.3.  Застосування примусу в діяльності охоронних комунальних 

підприємств (муніципальної варти) 

 

Забезпечення правопорядку та виконання адміністративних рішень публічної 

влади здійснюється за допомогою адміністративно-правових методів, у тому числі 

засобів примусового характеру, за допомогою яких органи та посадові особи 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконуючи 

управлінські функції, забезпечують належну поведінку об’єктів, на яких 

спрямований адміністративно-правовий вплив. Ці заходи, будучи охоплені 

окремим методом адміністративного управління, в сукупності створюють 

самостійний правовий інститут – інститут адміністративного примусу [115, с.146]. 

Сутність інституту адміністративного примусу, його теоретичне 

обґрунтування та місце в системі методів публічного управління у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці здійснювали В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 

О.М. Бандурка, С.Ю. Беньковський, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, С.Т. Гончарук, 

І.П. Голосніченко, О.В. Джафарова, Ю.В. Дрозд, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, 

В.В. Зуй, Л.І. Калєніченко, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, В.В. Коваленко, 

Л.В. Коваль, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.О. Кузніченко, 

В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, І.М. Пахомов, В.П. Пєтков, Д.С. Припутень, 
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В.М. Самсонов, В.П. Тимощук, М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа, Х.П. Ярмакі та 

інші. Серед зарубіжних дослідників адміністративного примусу варто відмітити 

В.В. Барашева, М.С. Десятика, Й. Зімермана, І.А. Калашнікової, В.В. Йонаша, 

З.О. Пєхтєрєвої, Л. Клат-Вертелецької, Й. Радванович-Ванчевської, 

А. Суттибаєвої, Й. Старосцяка та інших. 

Питання застосування заходів адміністративного примусу суб’єктами 

забезпечення правопорядку на муніципальному рівні розкривали у своїх працях 

В.С. Бердник, І.М. Гоголев, Л.І. Живицька, О.А. Задихайло, В.А. Лорія, 

О.І. Миколенко, М.Є. Околович, Л.М. Розгін, А.А Нєстєрова, В.Д Сорокін, 

В.Н. Хорьков, В.Д. Шушулкова та інші. Адміністративний примус як метод 

забезпечення законності та правопорядку у діяльності муніципальної 

міліції/поліції досліджували Т.В. Гудзь, Н.В. Капітонова, В.А. Орлов та інші. 

Однак, дослідження адміністративного примусу, який застосовується 

муніципальними вартами, його місце у правовідносинах охорони публічного 

порядку за участю цих інституцій, використання його у юрисдикційній діяльності 

цих квазіполіцейських утворень, у достатньому обсязі не проведено, а це 

підкреслює актуальність порушеної наукової проблеми. 

Загалом примус є складним та достатньо розповсюдженим поняттям. Він був 

та є предметом розгляду багатьох наук, таких як філософія, соціологія, 

політологія, психологія та інші. У правових науках примус є об’єктом детальних 

та глибоких досліджень, у тому числі про його предметне призначення, 

класифікацію, галузеві та інституційні особливості застосування тощо. Природа 

правового примусу, як необхідного елемента соціальної організації суспільства, 

здавна привертала увагу мислителів. Уявлення про його природу з плином часу 

піддавались розвитку та еволюції в працях Джона Локка, Гуго де Гроот Гроція, 

Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, Джамбатіста Віко, Алексіса де Токвіля, 

Еммануїла Канта, Ґаетано Моски, Артура Шопенгауера, Макса Вебера та інших. 

У них відображений взаємозв’язок примусу як елементу договірної теорії 

існування держави; зокрема, Е. Кант під примусом розумів будь-яке обмеження 
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свободи однієї людини волевиявленню іншої [257, с.33], Г. Моска вважав його 

різновидом насильства та інструментом правління політичного класу [258, с.113]. 

Із зародженням та розвитком поліцейського права проблемами правових 

примусів займались А.Я. Антонович, І.І. Андрієвський, М.М. Бєлявский, 

Й.К. Блюнчлі, В.М. Гессен, В.В. Івановський, О. Кістяківський, Р. фон Моль, 

І.Т. Тарасов, Б.М. Чичерін, Л. фон Штайн, І. фон Юсті та інші. 

З позиції загальносоціологічного підходу примус розглядається як спосіб дії 

на поведінку людини з метою підпорядкувати її волі особі що його застосовує 

[259, с.377]. 

П.В. Демидов пояснює примус як вплив на волю особи, що має на меті 

привести поведінку особи у відповідність з чинними у суспільстві нормами і 

правилами, що застосовуються у встановленому порядку [260, с.403]. 

Примус найтіснішим чином пов’язаний з державною владою і визначає 

якість цієї влади. Державний примус є одним із атрибутів, визначальних ознак, 

державної влади. Будь-яка галузь містить можливість застосування примусових 

заходів і у своїй регулівній дії на суспільні відносини не може обійтися без 

державного примусу [261, с.158]. 

Лише держава має монопольне право застосовувати заходи державного 

примусу у суспільстві, тож державний примус розуміється як одна із невід’ємних 

складових здійснення державної влади, як її засіб (метод), а в кінцевому підсумку 

– як основна ознака держави в цілому [262, с.133-134]. 

Монополія держави щодо застосування державного примусу, з однієї 

сторони, пояснюється сутністю держави, завданнями та функціями, які покладені 

суспільством на дану політичну форму організації. А з іншої сторони, монопольне 

право держави застосовувати щодо всіх членів суспільства державно-примусові 

заходи витікає із змісту самої ідеї суспільного договору, яка лежить в основі 

договірної теорії виникнення держави епохи Просвітництва. Однією із ознак 

застосування державного примусу у межах здійснення державної влади у 

правовій демократичній державі є його легалізованість та легітимність [263, с.90]. 

У правовій науці державний примус розглядають у різних площинах. Так, 
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А.Т. Комзюк пояснює його методом впливу держави на свідомість і поведінку 

осіб, що допускають протиправні вчинки [262, с.36]. Ю.П. Битяк вважає, що 

державний примус – це психологічний або фізичний вплив державних органів 

(посадових осіб) на певних осіб з метою спонукати, примусити до виконання 

норм права [184, с.170]. 

На думку О.П. Котляренка, державний примус є крайнім заходом, що 

використовується як об’єктивно необхідний. Його реалізація впливає на 

формування психічного укладу громадян, їхнього світогляду, сприяє виробленню 

звичок, правомірної поведінки [264, с.111]. 

Не дивлячись на різноманітність у визначеннях, дослідники демонструють 

єдність у тому, що державний примус має правовий характер, а від так є 

державно-правовим методом і засобом правового впливу на суспільні відносини;  

застосовується з метою захисту прав та законних інтересів особи, суспільства, 

держави у чітко визначених законодавством випадках, тільки у тій формі, порядку 

та умовах, які передбачені чинною системою нормативно-правових приписів 

держави; реалізується через правозастосовну діяльність держави [263, с.92]. 

Державний примус відмежований від інших подібних категорій, таких як «фізичний 

примус (насильство)» та «психічний примус (погроза застосування насильства чи 

заподіяння шкоди)» правовим регулюванням його застосування [265, с.157]. 

Одним із видів державного примусу є примус адміністративний, який 

одночасно перебуває в діалектичному взаємозв’язку із примусом соціальним. 

Адміністративному примусу, як державному примусу, притаманні риси 

використання його державними інститутами, а в окремих випадках, на підставі 

державного делегування засобів примусового характеру з метою забезпечення 

належної поведінки суб’єктів правовідносин, і іншими суспільними інститутами. 

Питанням адміністративного примусу, як категорії державно-владних  

відносин, присвячено досить багато досліджень, що, звичайно, приводить до 

дискусії про його сутність. 

Доктринальне визначення адміністративного примусу було сформульоване 

ще представником радянської адміністративно-правової науки М.І. Єропкіним у 
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середині ХХ ст. – це складова частина державного примусу, яка представляє 

собою систему заходів психологічного чи фізичного впливу на свідомість і 

поведінку людей, що здійснюється органами державної виконавчої влади, судами 

(суддями) з метою досягнення чіткого виконання встановлених обов’язків, 

припинення протиправних дій, притягнення до відповідальності 

правопорушників, забезпечення правопорядку і законності [266, с.169-170]. 

На думку В.О. Продаєвич, адміністративно-правовий примус – це особливий 

вид державного примусу, який є встановленою нормами адміністративного права 

системою заходів психологічного, фізичного й організаційного впливу, що 

застосовуються, по-перше, до осіб, які чинять чи вчинили порушення норм 

адміністративного права, по-друге, до інших осіб із метою запобігання 

можливому правопорушенню або запобігання можливим шкідливим наслідкам 

для держави, суспільства й окремих громадян, по-третє, у зв’язку із 

забезпеченням провадження адміністративної справи [267, с.5]. 

Ю.В. Дрозд пояснює, що «адміністративний примус є методом 

адміністративно-правового впливу держави в особі уповноважених законом 

державних органів і їх посадових осіб на суб’єктів соціального життя (фізичних і 

юридичних осіб) з метою запобігання і припинення протиправної поведінки в 

інтересах охорони прав і законних інтересів усіх членів суспільства, забезпечення 

громадської безпеки і правопорядку, а також притягнення винних у порушенні 

закону суб’єктів до юридичної відповідальності» [268, с.14]. 

Згідно із твердженнями А.Т. Комзюка, «адміністративний примус – це 

застосування відповідними суб’єктами до осіб, які не перебувають у їх 

підпорядкуванні, незалежно від волі і бажання останніх передбачених 

адміністративно-правовими нормами заходів впливу морального, майнового, 

особистісного та іншого характеру з метою охорони суспільних відносин, що 

виникають у сфері державного управління, шляхом попередження і припинення 

правопорушень, покарання за їх вчинення» [262, с.45]. 

І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова вважають, що 

адміністративний примус – це метод вольового забезпечення відповідно правовій 
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нормі поведінки громадян, посадових та юридичних осіб за допомогою 

застосування заходів впливу, врегульованих адміністративно-правовими 

нормами, з метою досягнення відповідного порядку [269, с.68]. 

М.І. Данількевич, Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, О.В. Терещук, 

В.К. Шкарупа визначають його як засіб забезпечення й охорони правопорядку в 

сфері державного управління, який виконує каральну роль, що полягає він у 

психічному, матеріальному або фізичному впливі на свідомість та поведінку 

людей [270, с.109; 271, с.90]. 

Адміністративний примус – це застосування вповноваженим суб’єктом до 

фізичної або юридичної особи, яка не перебуває у його підпорядкуванні, 

передбачених адміністративно-правовими нормами заходів морального, 

майнового, фізичного, організаційного та іншого характеру, направлених на 

примушування цієї особи до визначеної цим суб’єктом поведінки, з метою 

попередження і припинення правопорушень, покарання за їх вчинення, 

забезпечення громадської безпеки. 

Як бачимо, під адміністративним примусом учені вбачають засоби правового 

регулювання, засоби правового забезпечення, заходи впливу, методи 

адміністративно-правового впливу тощо. 

Слід зазначити, що національне законодавство України не встановлює 

нормативних визначень поняття «адміністративний примус», що є характерним і 

для багатьох інших країн, не дивлячись на детальнішу розробленість 

адміністративного законодавства. Наприклад, у Боснії і Герцеговині, Іспанії, 

Македонії, Нідерландах, Сербії, Хорватії та інших європейських країнах, хоч і 

існують спеціальні закони, направлені на регулювання адміністративних процедур, 

які встановлюють переліки адміністративних примусів, однак визначень цього 

поняття не подають [115, с.149]. Винятком можна назвати лише Федеративну 

Республіку Німеччини, у якій Федеральний Закон «Про безпосередній примус при 

здійсненні публічної влади чиновниками виконавчих органів Федерації», 

використовує поняття «адміністративний примус» (нім. Verwaltungszwang) для 

позначення спеціальної процедури виконання рішень адміністрації [272, с.25], та 
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Закон федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія «Про виконання 

адміністративних рішень», який містить розділ «Адміністративний примус» та 

§57, визначає засобами примусу виконання дії за рахунок особи, якої стосується 

рішення, штраф і прямий примус [262, с.29-30; 273, с.119]. 

Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» обумовило 

застосування у правовому обігу нового поняття «поліцейський примус» [93]. 

Однак закон нормативно не визначив ні його, ні інші поняття примусу, що 

викликало обґрунтовану критику в колі адміністративістів [115, с.149]. 

Проблемним є також питання формування доктринального розуміння 

поліцейського примусу, з’ясування його сутності, рис та класифікації, а також 

відмежування його від іншої суміжної категорії – поліцейських засобів примусу. 

У працях поліцеїстів Російської Федерації зустрічається пояснення 

поліцейського примусу (прямого поліцейського примусу) як первинної 

поліцейської реакціії, викликаної одним з юридичних фактів, що мають значення 

з точки зору охорони громадського порядку і забезпечення суспільної безпеки. До 

таких фактів відносяться: адміністративне правопорушення; відхилена від 

правопорядку поведінка; виникнення загроз техногенного, природного, 

біологічного характеру; поліцейська оцінка ситуації [274, с.80.]. 

Хоча переважна більшість поліцеїстів не здійснює розмежування цих понять, 

більше того, ототожнюючи його з державним примусом [275, с.6]. Або зводять їх 

до адміністративно-примусових методів [10, с.623], чи застосовують до них назву 

– засоби поліцейського втручання [276, с.113]. 

Особлива охоронюваність публічного порядку обумовлює використання для 

цих цілей відповідного правових інструментів, направлених на забезпечення як 

публічних інтересів територіальних громад та певних соціальних груп у складі 

громади, так і приватних інтересів членів територіальних громад та інших 

суб’єктів публічних правовідносин, які постійно чи тимчасово фігурують у цих 

правовідносинах. Таким інструментом, поряд з іншими методами 

адміністративного права, служать засоби адміністративного примусу, які у 

комплексі з іншими методами забезпечують: 



136 
 
 

-  гарантовану захищеність прав суб’єктів муніципальних правовідносин та їх 

чітку регламентацію; 

-  надійність та стійкість муніципальних правовідносин; 

-  функціонування механізму, направленого на реалізацію суб’єктивних прав 

у сфері муніципальних відносин; 

-  забезпечення виконання суб’єктами муніципальних відносин юридичних 

обов’язків. 

О.І. Миколенко, здійснюючи класифікацію заходів адміністративного 

примусу, поділяє їх на: 

а) адміністративно-запобіжні заходи – контроль та наглядові перевірки, огляд 

речей та особистий огляд, перевірка документів, адміністративне затримання, 

введення карантину та інші; 

б) заходи адміністративного припинення – безпосередній фізичний вплив, 

застосування спеціальних засобів; тимчасове відсторонення від управління 

транспортними засобами, заборона експлуатації механізмів та виконання робіт тощо; 

в) заходи адміністративної відповідальності – стягнення та заходи 

адміністративного впливу до неповнолітніх; 

г) заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (адміністративні заходи процесуально-забезпечувального 

характеру) – адміністративне затримання з метою складання протоколу про 

адміністративне правопорушення, особистий огляд та огляд речей, вилучення 

речей та документів, доставлення правопорушника, приводи і т.д; 

д) адміністративно-відновлювальні заходи – знесення самочинного 

будівництва, пеня, стягнення недоїмки тощо [277, с.7-14]. 

С.С. Юрко зарахував до заходів адміністративного примусу, який може 

використовуватись у правоохоронній діяльності: заходи адміністративного 

попередження (перевірка документів, особистий огляд, огляд речей, багажу, 

обмеження руху транспорту та пішоходів на окремих ділянках вулиць, тимчасове 

обмеження доступу громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти тощо); 

заходи адміністративного припинення (офіційна вимога припинити протиправну 
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поведінку, тимчасове відсторонення від керування транспортними засобами, 

доставляння порушника до органу влади, адміністративне затримання, вилучення 

речей і документів, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 

вогнепальної зброї тощо); заходи адміністративного стягнення (попередження, 

штраф, громадські роботи, виправні роботи, заходи впливу на неповнолітніх 

тощо) [70, с.67]. 

Застосування заходів адміністративного примусу при забезпеченні публічного 

порядку може здійснюватись виключно на підставі законодавчо встановлених норм, 

оскільки примус, як слушно стверджує М.Є. Околович, у більшості випадків є 

складовою відповідальності за протиправну поведінку [115, с.154]. 

Серед дослідників інституту адміністративного примусу існує обґрунтоване 

бачення, що одним з найпоширеніших заходів адміністративного запобігання, а 

відтак примусу, є перевірка [115, с.154; 262, с.49; 278, с.31-32; 279, с.194]. 

Стаття 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» перевірку 

території визначає як шлях здійснення самоврядного контролю за станом 

благоустрою населених пунктів [126]. 

Право персоналу охорони на здійснення перевірки документів, що 

засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), 

ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх 

відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти 

охорони (з об’єктів охорони), встановлено ч.1 ст.12 Закону України «Про 

охоронну діяльність» [55]. 

Право на здійснення перевірки засновники муніципальних варт, зазвичай, 

прописують і у статутних документах комунальних підприємств. 

Право на здійснення перевірки території, об’єктів міста щодо стану їх 

благоустрою, додержання суб’єктами господарської діяльності, установами та 

організаціями незалежно від форм власності та громадянами законодавства у 

сфері благоустрою, обумовлено статутами муніципальних квазіполіцейських 

утворень Вінниці [98], Дрогобича [207], Чернігова [136], Южного [99] інші. 
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Статут Мукачівської муніципальної варти передбачає право проводити 

перевірки з питань додержання законодавства у сфері торгівлі, самовільного 

будівництва, благоустрою за поданням керівників виконавчих органів 

Мукачівської міської ради [187]. 

Тетіївська міська рада у статуті Комунального підприємства «Муніципальна 

варта» проведення перевірки визначила як шлях реалізації завдань муніципальної 

варти. До речі, статут цього підприємства перевірку використовує як інструмент 

виявлення правопорушень надзвичайно великого кола суспільних відносин. 

Наприклад, спільно з працівниками Національної поліції працівники 

муніципальної варти наділяються правом здійснювати: 

- перевірку документів громадян, що посвідчують їх особу при підозрі 

вчинення ними правопорушень - п.7.19 Статуту; 

- перевірку документів на право користування і керування транспортним 

засобом, документів на транспортний засіб – абз.8 п.7.99 Статуту; 

- перевірку додержання правил зберігання та використання зброї, засобів 

індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовини 

та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і 

використання яких установлено спеціальні правила, та на які поширюється 

дозвільна система органів внутрішніх справ – п.7.41 Статуту [139]. 

Перелічені повноваження на здійснення працівниками Тетіївської 

муніципальної варти такого виду перевірок не породжують у нас сумніву щодо 

їхньої невідповідності чинному законодавству. Така протиправність є очевидною. 

Проведення перевірки, як заходу адміністративного запобігання, 

здійснюється незалежно від наявності ознак порушення норм та правил 

благоустрою чи інших норм та правил, контроль та нагляд за додержанням яких 

покладається на муніципальні варти. Цей захід зазвичай передує застосуванню 

інших заходів адміністративного примусу, наприклад, огляду об’єкта 

благоустрою чи припису про усунення порушень. 

Огляд. На думку М.Є. Околович [115, с.157], огляд може нести не лише 

запобіжну функцію, але й функцію забезпечувального характеру для припинення 
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порушень законодавства. Справедливість такої позиції дослідниці 

підтверджується досить ґрунтовними поясненнями функції огляду, як 

примусового запобіжного заходу, працях багатьох інших авторів, наприклад 

О.М. Бандурки [278, с.31-32.], Є.О. Безсмертного [280, с.141-145], В.К. Колпакова 

[281, с.136-137], А.Т. Комзюка [262, с.110-111], О.М. Калюка, С.Ф. Константінова, 

В.А. Кулікова [282, с.109-112] та інших. 

Як стверджує В.К. Колпаков, «огляд – це візуальне обстеження матеріальних 

об’єктів, які мають відношення до правопорушення. У ході огляду виявляються, 

безпосередньо сприймаються, а також оцінюються та фіксуються стан і 

властивості таких об’єктів» [281, с.136-137, с.136-137]. Оскільки об’єкти 

благоустрою, а також інші об’єкти, наприклад документи про право порушення 

об’єктів благоустрою (як і інші документи), мають матеріальну природу, то огляд 

також слід розглядати як засіб адміністративно-правового примусу, оскільки він 

не залежить від об’єкта адміністративного впливу. 

Досліджуючи інститут адміністративного примусу у діяльності міліції, 

А.Т. Комзюк зазначав, що огляд речей, особистий огляд можуть застосовуватися і 

як адміністративно-запобіжні заходи, і як заходи, спрямовані на припинення 

протиправного діяння, забезпечення можливості для вирішення питання про 

притягнення порушника до адміністративної або кримінальної відповідальності 

(тобто як заходи адміністративного припинення). І хоча питання про віднесення 

огляду до того чи іншого виду адміністративного примусу має більше теоретичне, 

ніж практичне значення, не можна не помітити практичної значущості зазначеної 

проблеми, оскільки використання огляду регулюється цілою низкою законів 

України, а його застосування переслідує різну мету [262, с.91]. 

Відповідно до ст.31 Закону України «Про Національну поліцію» огляд, поряд 

з іншими, відноситься до превентивних поліцейських заходів [93]. У юридичній 

літературі, що висвітлює проблеми засобів адміністративного примусу, огляд 

розуміють як візуальний огляд, або безконтактна поверхнева перевірка – такий 

спосіб перевірки, який здійснюється за допомогою органів зору, з метою аналізу й 

оцінки ризиків щодо можливого виявлення ознак їх причетності до вчинення 
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правопорушення та/або отримання інформації, необхідної для виконання 

поліцейських повноважень [283, c.141]. Однак муніципальна варта не поліція, тож 

застосування норм цього закону її працівниками не допустиме. Звернення нами до 

Закону України «Про охоронну діяльність», нормами якого можуть керуватись 

працівники муніципальної варти у випадку наявності відповідної ліцензії, дає 

підстави стверджувати про відсутність в огляді, як превентивному заході, ознак 

примусовості. Адже, відповідно до п.7. ч.1 ст.9 цього Закону, суб’єкт охоронної 

діяльності має право оглядати територію, будинки, приміщення, майно, що 

охороняються за згодою замовника послуг з охорони (його представника); 

відповідно до п.6 ч.1 ст.12 Закону персонал охорони під час виконання 

функціональних обов’язків має право під час здійснення пропускного режиму на 

об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб за їх добровільною  

згодою [55]. Таким чином, огляд, як превентивний засіб, що застосовується в 

охоронній діяльності муніципальної варти, позбавлений ознак примусовості, 

оскільки залежить від волі осіб, до яких застосовується. 

Крім охоронної діяльності на муніципальні варти покладається й 

адміністративно-юрисдикційна діяльність у частині виявлення та фіксації 

правопорушень, що відповідно до ст.255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, здійснюється органами місцевого самоврядування та 

покладається на муніципальну варту (див. стор. 98 дис.). Отже пошук примусових 

ознак огляду слід шукати і в цьому законі. 

Стаття 264 КУАП, визначаючи механізм реалізації особистого огляду та 

огляду речей та встановлюючи вичерпний перелік осіб уповноважених на їхнє 

застосування у рамках провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, не зазначає ні муніципальні варти, ні будь-які інші інституції 

місцевого самоврядування. А бланкетні норми «а у випадках, прямо передбачених 

законами України, також і інших органів», що містяться у частинах першій та 

другій ст.264 КУАП [123], не створюють правової бази для застосування огляду 

як заходу забезпечення провадження, у зв’язку із відсутністю такого закону. 
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Таким чином, огляд, ні як захід забезпечення провадження, ні як засіб 

примусу для виявлення адміністративного правопорушення, муніципальні 

квазіполіцейські утворення застосовувати не вправі. 

У той же час у статутних документах засновники уповноважують 

квазіполіцію на проведення оглядів автомобільного транспорту, однак спільно з 

національною поліцією. Такі повноваження надано муніципальній варті 

Дрогобицькою міською радою – п.7.9 Статуту [207], Львівською міською радою – 

п.2.5.11 Статуту [96], муніципальній поліції Нововолинською міською радою – 

п.3.1.19 Положення [178] та іншими. А Тетіївська міська рада уповноважила 

залучати працівниками органів системи МВС муніципальну варту до огляду 

приміщень, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та 

активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, 

матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено 

спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів 

внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх 

використання – п.7.41 Статуту [139]. 

Вимога припинити протиправну поведінку є одним із найпоширеніших 

заходів адміністративного припинення через відносну простоту його застосування 

та оперативність. Підставою для їхнього застосування, як зазначає А.Т. Комзюк, 

може становити будь-яке правопорушення, в тому числі злочин. Законодавство не 

передбачає якихось спеціальних правил застосування цього заходу припинення. 

Вимога ставиться, як правило, усно, тобто на місці вчинення правопорушення або 

інших зазначених дій працівник міліції вказує особі (або особам), від яких дій 

вона має утриматись або які дії їй необхідно виконати для припинення 

правопорушення. В окремих випадках вимога може бути оформлена письмово 

[262, с.172]. Вимога припинити протиправну поведінку є юридично обов’язковою, 

невиконання цієї вимоги може створювати підстави для застосування інших 

заходів адміністративного примусу. 
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Юридичні конструкції правових норм, які закріплюють право застосування 

цього заходу адміністративного примусу, у муніципальних нормативно-правових 

актах, подаються по різному. 

Так, п.2.3.4. статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Новомосковської міської ради зазначає право «вимагати від фізичних осіб, у т.ч. 

службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, припинення протиправних дій, дотримання законності та 

правопорядку» [249]. 

Статут Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна 

поліція» у п.4.1.1. встановив право «вимагати від громадян та службових осіб, які 

порушують громадський порядок, правила благоустрою міста, правила торгівлі та 

інші рішення міської ради та її виконавчих органів на території міста, припинення 

правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень 

Підприємства, виносити усні попередження особам, які допустили малозначні 

адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог, складати 

приписи та протоколи про адміністративні правопорушення» [187]. 

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта» відповідно до 

п.2.5.1. статуту має право «вимагати від громадян та службових осіб, які 

порушують громадський порядок, правила благоустрою міста, правила торгівлі та 

інші рішення міської ради та їх виконавчих органів на території міста, 

припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень 

Підприємства, виносити на місці усні попередження або приписи особам, які 

допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 

зазначених вимог, застосовувати передбачені заходи адміністративного примусу», 

та відповідно до п.2.5.14 вимагати від громадян, службових та посадових осіб 

підприємства, організації незалежно від форм власності припинення 

протиправних дій, дотримання законності та правопорядку [96]. 

Тричі передбачено право вимоги припинення правопорушень у статуті 

Дрогобицької муніципальної варти: вимагати від громадян, службових та посадових 

осіб підприємства, установи, організації незалежно від форм власності припинення 
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протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;  вимагати від громадян, 

посадових та службових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій 

незалежно від форм власності, які порушують законодавство у сфері благоустрою, 

розміщення та утримання зовнішньої реклами, поводження з відходами, захисту прав 

споживачів, правил торгівлі, громадського порядку, здійснюють незаконну торгівлю, 

припинення правопорушень та виносити на місці усне попередження особам, які 

допустили малозначні адміністративні порушення; вимагати від громадян і 

організацій усунення порушень правил утримання  шляхів [207]. 

Припис про усунення правопорушення. Поняття припису нормативно 

визначено у ч.8 ст.7 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до якої припис – це 

обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи 

органу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання щодо усунення 

порушень вимог законодавства [284]. 

У юридичній літературі зустрічається бачення припису органу 

муніципального контролю як обов’язкового для виконання документа, складеного 

і спрямованого (врученого) від імені органу муніципального контролю юридичній 

особі, індивідуальному підприємцю або посадовій особі, що містить законні 

вимоги щодо усунення порушень вимог законодавства [285, с.76]. 

Ю.І. Шалигін підходить до визначення природи припису з точки зору 

одностороннього владно-вольового рішення державного органу (посадової особи) 

щодо чітко визначеного суб’єкта правовідносин [286, с.97]. 

Таким чином, припис є письмовою формою реагування на порушення певних 

правил регульованої поведінки, який видається уповноваженою посадовою 

особою по наслідках здійснення перевірки дотримання цих правил. 

Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання. 

Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду 

(контролю), яка здійснювала перевірку [115, с.160].  

У той же час припис є актом застосування права, оскільки є рішенням органу, 

уповноваженого на реалізацію своїх повноважень у сфері певних правовідносин; 
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направлений на індивідуальне (персоніфіковане) регулювання суспільних 

відносин; обумовлює зміну або припинення правовідносин тощо. 

У муніципальних правовідносинах припис про усунення порушень, як обов’язків 

до виконання акту реагування на порушення законодавства, передбачений в абз.5 ч.2 

ст.26 Закону України «Про рекламу» [287] та ст.ст. 29, 35 та 411 Законі України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». Останній встановлює порядок видачі приписів 

органами державного архітектурного контролю [288]. 

Як акт правозастосування інститут припису на усунення правопорушень 

обумовлений низкою статутів муніципальних варт. Зокрема, пункти 5.2.4. та 5.2.5. 

статутів муніципальних варт Чернігова, Золотоноші, Южного, Козельця (3.2.4 та 

3.2.5 Славутича, 5.2.3. та 5.2.4. Могилів-Подільського, 5.1.4 та 5.1.5 міста Бар, 5.2 

Дрогобича) передбачають право: 

- надавати приписи громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів 

господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності щодо 

усунення виявлених порушень законодавства у сфері благоустрою, поводження з 

відходами, захисту справ споживачів; 

- здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих 

заходів на усунення виявлених порушень [99; 136; 137; 189; 190; 191; 187; 207]. 

Муніципальна варта Івано-Франківська пунктом 3.2.11. уповноважена лише 

надавати допомогу в межах компетенції у виконанні приписів міської інспекції 

державного архітектурно-будівельного контролю про припинення самовільного 

будівництва [138]. 

Тетіївська міська рада пунктом 7.38. статуту наділила Комунальне 

підприємство «Муніципальна варта» правом видавати приписи на усунення 

виявлених порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг 

місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів [139]. 

Муніципальна поліція Мукачева, відповідно до пункту 4.1.1 статуту, складає 

приписи на усунення малозначних правопорушень громадського порядку, правил 

благоустрою міста, правила торгівлі та інші рішення міської ради та її виконавчих 
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органів. Поряд з цим, пункт 4.1.3 статуту визначає припис одним із заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення [187]. 

Муніципальна варта Чортківської міської ради наділена повноваженнями 

контролю за виконанням приписів, винесених іншими уповноваженими 

суб’єктами, при цьому самостійно приписів для усунення правопорушень не 

застосовує [182]. 

Червоноградська муніципальна варта наділена повноваженнями на вручення 

приписів та повноваженнями забезпечення виконання приписiв iнспекцiї 

державного архiтектурно-будiвельного контролю про припинення самовiльного 

будівництва [223]. 

Статути муніципальних квазіполіцейських утворень Одеси, Олександрії, 

Білої Церкви, Харкова, Чорноморська та інших не передбачають повноважень 

їхніх працівників на видачу приписів [97, 229, 253, 289, 290]. 

Припис, як примусовий захід адміністративного припинення, спрямований на 

переривання діянь, які мають ознаки порушення відповідних норм та правил. 

Як бачимо, припис, як засіб адміністративного примусу, має 

попереджувальне призначення. Його мета – не допустити розвиток та тривалість 

правопорушення, відвернути суспільно шкідливі наслідки, забезпечити 

стабільність громадського порядку; попередження настання. Припис, крім 

адміністративно-примусової ознаки, має ознаку організаційно-правову, оскільки 

дає змогу припиняти правопорушення на ранніх стадіях розвитку. 

Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на 

автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах, як примусовий 

адміністративно-запобіжний засіб, обумовлено ст.26 Закону України «Про дорожній 

рух». Хоча цей Закон надає право застосування такий вид примусу організаціям, що 

відповідають за утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів за 

погодженням з Національною поліцією, а в містах – службою місцевого державного 

органу виконавчої влади та місцевого самоврядування [291]. Однак органи місцевого 

самоврядування, затверджуючи статути, не рідко виходять за рамки законодавчого 
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регулювання, розширюючи обсяг такого правообмеження до обмеження доступу на 

окремі ділянки місцевості чи об’єкти. 

Так, згідно із п.3.4.14. положення про Відділення муніципальної варти 

Володимир-Волинської міської ради, вона, відповідно до своєї компетенції, на 

виконання розпоряджень міського голови, наділена правом тимчасово 

обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи 

об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки [179]. 

Таке ж право передбачене у статутах Комунального підприємства «Муніципальна 

варта» Дрогобицької міської ради [207], Мукачівського міського комунального 

підприємства «Муніципальна поліція» [187]. При цьому, наприклад, у посадовій 

інструкції інспектора Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Дрогобицької міської ради йдеться лише про право надання допомоги 

Національній поліції щодо обмеження або заборони доступу громадян на окремі 

ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, 

громадської безпеки [228]. 

Інший обсяг такого виду правообмеження встановила Нововолинська міська рада 

для свого відділу муніципальної поліції, надавши їй пунктами 3.1.11 та 3.1.12 право: 

обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, 

інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух 

транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; 

обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших 

робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, якщо при цьому не 

додержуються вимоги по забезпеченню громадської безпеки або порушуються 

правила благоустрою міста [178]. 

Такі нормотворчі підходи, на нашу думку, є неприпустимі, адже в теоретичній 

площині правове обмеження є правовим стримуванням протизаконного діяння, 

що створює умови для задоволення інтересів контрсуб’єкта і громадських 

інтересів в охороні та захисті, як виключення певних можливостей у діяльності 

осіб [292, с.113]. Навіть, якщо якесь обмеження прав особи необхідно здійснити в 
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суспільних інтересах, то здійснюватись воно повинно згідно до встановлених 

законом підстав та в установленому законом порядку. 

Хоча такий вид правообмеження – тимчасова заборона або обмеження руху 

транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, 

як це зазначається у п.5 ч.13 ст.22 Кодексу цивільного захисту, можлива для 

застосування аварійно-рятувальними службами, які є силами цивільного     

захисту [293], а муніципальні варти до таких не відносяться. 

Хочемо звернути увагу на інші види адміністративного примусу, правом на 

застосування яких наділяються муніципальні варти. Наприклад, серед 

адміністративно-запобіжних заходів профілактичної спрямованості окремі органи 

місцевого самоврядування зазначають взяття на облік і офіційне застереження 

про неприпустимість протиправної поведінки. Зокрема, положення, що закріплює 

право муніципальної варти за дорученням правоохоронних органів виявляти і 

вести облік осіб, схильних до правопорушень, які підлягають профілактичному 

впливу на підставі та в порядку, встановленими законодавством, виносити їм 

офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки, містять 

п.7.20 та п.7.21 статутів муніципальної варта Тетіївської та Броварської міськиї 

рад [139; 141]; а п.3.1.3. Положення про Відділ муніципальної поліції 

Нововолинської міської ради [178], п.3.3.3. положення про Відділення 

муніципальної варти Володимир-Волинської міської ради [179] та інші. Інспектор 

з питань громадської безпеки Музиківської сільської ради для винесення 

офіційного застереження навіть наділений правом викликати осіб [294]. При 

цьому, що будь-який закон чи підзаконний нормативно-правовий акт, як і статутні 

документи та інші інструктивні акти тощо зазначених квазіполіцейських 

суб’єктів, не передбачають не лише механізму реалізації такого виду примусу, а 

навіть його поняття. На нашу думку, з огляду на буквальну ідентичність текстів, 

норма, що регулює застосування офіційного застереження, була запозичена 

авторами статутів з проекту Закону України «Про муніципальну поліцію», 

внесеного народним депутатом України VI скликання М.Д. Катеринчуком [295]. 

Зазначений захід адміністративного примусу регламентувався законом 
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України «Про міліцію», однак, у зв’язку із втратою ним чинності, вибув з поля 

правового регулювання, хоча й міг би відігравати важливу роль як засіб, метою 

якого є не лише зреагувати на протиправні вчинки, але й не допустити їхнього 

продовження в майбутньому. 

Серед примусових адміністративно-правових заходів, на застосування яких 

уповноважуються муніципальні варти зауважується і доставлення порушника та 

адміністративне затримання. 

Законодавство не подає нормативного визначення поняття «доставлення», 

тому при дослідженні його сутності слід користуватись лише науковими 

визначаннями. Так, автори науково-практичного коментаря Кодексу України про 

адміністративні правопорушення пояснюють доставлення порушника як 

примусове (в межах адміністративного примусу) вилучення особи, що вчинила чи 

вчиняла на момент виявлення адміністративне правопорушення, з місця вчинення 

(виявлення) правопорушення, а також супровід цієї особи до відповідного органу 

із застосуванням заходів психічного або фізичного впливу з метою припинення 

адміністративного проступку, встановлення особи правопорушника, складення 

протоколу про адміністративне правопорушення [296, с.460]. 

Порядок застосування цього виду примусового заходу обумовлений ст.259 

КУАП, відповідно до приписів якої здійснюється з метою складення протоколу про 

адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення 

правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим. Доставлення порушника 

відбувається у поліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України чи до органу Державної прикордонної служби України, штабу 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи 

громадського пункту з охорони громадського порядку [123]. 

Стаття закону дає вичерпний перелік суб’єктів, уповноважених на 

застосування доставлення. Такими є: поліцейські; посадові особи Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України; військовослужбовці та 

працівники Державної прикордонної служби України; члени громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150596.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030743.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T193400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T193400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T023048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030662.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T023048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030743.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T023048.html
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співробітники Служби безпеки України; працівники державної лісової охорони; 

уповноважені посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за 

додержанням правил полювання; посадові особи органів рибоохорони; посадові 

особи інших органів, які здійснюють державний контроль за охороною і 

використанням тваринного світу; працівники служб охорони територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду; уповноважені посадові особи органів охорони 

культурної спадщини, адміністрацій історико-культурних заповідників та 

історико-культурних заповідних територій; державні інспектори у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель; працівники 

воєнізованої охорони [123]. 

Таким чином, з урахуванням урегульованих КУАП правовідносин 

застосування такого засобу адміністративного примусу, як доставлення 

правопорушника, працівники муніципальної варти не можуть його здійснювати, а 

від так наділятись на це повноваженнями. 

У той же час право на доставлення правопорушника прописане у: 

п.5.1.19. статуту Комунального закладу Барської міської ради «Муніципальна 

варта», Комунального підприємства Золотоніської міської ради «Муніципальна 

варта» та Южненського комунального підприємство «Муніципальна варта», які 

передбачають право доставляти осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, поводження з 

відходами, громадського порядку до органів внутрішніх справ, якщо особу 

порушника не може бути встановлено на місці вчинення порушення, порядком 

передбаченим КУпАП [99, 188, 189]; 

п.п.17 п.1 Розділу V статуту Комунального підприємства «Муніципальна 

безпека Олександрійської міської ради», який надає право муніципальній безпеці 

доставляти осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері 

благоустрою, правил торгівлі, поводження з відходами, громадського порядку, до 

органів поліції, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці 

вчинення порушення, в порядку, передбаченому КУАП [253]; 

п.7.21. статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» 
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Тетіївської міської ради, який уповноважує працівників муніципальної варти 

затримувати і доставляти до підрозділів органів системи МВС правопорушників 

та осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушень чи злочинів [139]. 

п.5.2.19. статуту Комунального підприємства «Департамент муніципальної 

безпеки» що у м. Білгород-Дністровському: доставляти осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, 

поводження з відходами, громадського порядку до органів внутрішніх справ, 

якщо особу порушника не може бути встановлено на місці вчинення порушення, 

порядком, передбаченим КУпАП [174];  

Статут Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької 

міської ради не передбачає права на досталення правопорушників, однак таке 

право зауважується із посадової інструкції інспектора підприємства [228]. 

Що стосується адміністративного затримання, яке практично всі 

дослідники адміністративного примусу відносять до заходів адміністративного 

припинення, тобто його застосування здійснюється з метою припинити певне 

правопорушення. Однак, на нашу думку, такий підхід є помилковим, адже в 

адміністративному порядку поліцією може бути затримана особа, щодо якої 

набрала чинності винесена судом постанова про направлення на примусове 

лікування від хронічного алкоголізму чи наркоманії, якщо вона ухиляється від 

виконання цієї постанови, для доставлення цієї особи до лікувальної установи, 

однак процедури здійснення такого затримання закон не визначає [262, 180]. 

Поліція також має право затримувати і утримувати в спеціальному приміщенні 

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з 

цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, – до передачі їх у лікувальні 

заклади, але не більш як на 24 години [93]. 

Затримання є засобом примусу і у правовідносинах, що виникають в умовах 

здійснення охоронної діяльності та може бути застосоване щодо осіб, які 

намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його, 

порушуючи встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це 

територіального органу Національної поліції [55]. Тому законність його 
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застосування при здійсненні такого виду діяльності не викликає у нас сумніву, а 

відтак зауважень до тих норм статутів, які обумовлюють право його застосування. 

Однак органи місцевого самоврядування не обмежують свої квазіполіцейські 

формування застосування затримання лише умовами здійснення охоронної діяльності. 

Так, Працівники Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Тетіївської міської ради відповідно до п.7.17. статуту наділені правом на 

затримання осіб, які вчинили правопорушення; відповідно до п.7.21 – правом 

затримувати правопорушників та осіб, які підозрюються у вчиненні 

правопорушень чи злочинів; відповідно до п.7.31 – правом перебувати на 

земельних ділянках, в житлових та інших приміщеннях громадян за їхньою 

згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ, організацій 

для затримання осіб, які вчинили правопорушення; відповідно до п.7.31 – правом 

спільно з працівниками Національної поліції України затримувати, відстороняти 

від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп’яніння, а 

також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на 

транспортний засіб [139].  

Право на затримання осіб які вчинили адміністративне правопорушення надано 

інспектору з питань громадської безпеки Музиківської сільської ради [294]. 

А Івано-Франківській муніципальній варті міська рада встановила обов’язок 

здійснювати затримання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення у 

сфері охорони публічного порядку, благоустрою, захисту прав споживачів, тощо 

до прибуття представників Національної поліції [138]. 

На підставі протиправно кореспондованого місцевими радами своїм 

квазіполіцейським утворенням права на застосування такого адміністративного 

примусу примусу як затримання, останні «успішно» здійснюють його реалізацію. 

Так, з публічного звіту керівника Комунального підприємства 

«Муніципальна варта» міста Івано-Франківська про діяльність підприємства за 

2017 рік вбачається, що працівниками Муніципальної варти затримано осіб, які 

підозрювалися в скоєнні злочинів, передбачених: ч.1 ст.185 ККУ – 19 осіб; ч.2 

ст.185 ККУ – 15 осіб; ч.3 ст.185 ККУ – 11 осіб; ч. 1 ст.186 ККУ – 9 осіб; ч.2 ст.186 
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ККУ – 6 осіб; ч.1 ст.187 ККУ – 4 особи; ч.2 ст.187 ККУ – 10 осіб; ч.1 ст. 309 ККУ 

– 24 особи. Затримані передані працівникам Івано-Франківського ВП ГУНП в 

Івано-Франківській області [297]. 

Зі звіту про виконану роботу Комунальним підприємством «Департамент 

муніципальної безпеки» міста Білгород-Дністровського за 2018 рік вбачається, що 

11.05.2018 за усним зверненням депутата Білгород-Дністровської міської ради 

щодо порушення громадського порядку була затримана К. [298]. Зауважимо, що із 

змісту звіту вбачається, що таке затримання здійснювалось не в рамках охоронної 

діяльності. 

Особливу увагу привертають спроби багатьох муніципальних органів 

легалізувати через локальні нормативно-правові акти можливість застосування 

працівниками їхніх квазіполіцейських утворень, поряд з іншими примусовими 

заходами, фізичну силу та спецзасоби. 

З прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» у правовий обіг 

увійшла нова категорія «поліцейські заходи примусу», до яких ст.42 Закону 

відносить: фізичний вплив (сила), застосування спеціальних засобів та 

застосування вогнепальної зброї. 

Метою застосування поліцейськими заходів примусу є забезпечення 

подолання спротиву проведенню превентивного поліцейського заходу, 

відновлення публічного порядку та безпеки, локалізація негативних наслідків, у 

тому числі збереження місця події у первинному, незміненому стані, забезпечення 

фіксації та збирання речових доказів на місці події у передбачений у законі 

спосіб, а також затримання особи правопорушника, його доставляння до органу 

внутрішніх справ [299, c.206]. 

Міжнародні стандарти та керівні принципи застосування поліцейських 

заходів примусу, а також процедурні аспекти та обмеження щодо їхньої 

інтенсивності визначено у низці міжнародних правових актів: Резолюції 34/169 

Генеральної асамблеї ООН «Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці 

правопорядку» [300], Резолюції восьмого Конгресу ООН з попередження 

злочинності та поводження з правопорушниками (27 серпня – 7 вересня 1990 р., 
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Гавана, Куба), «Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї 

посадовими особами з підтримання правопорядку» [301], Резолюції Парламент-

ської Асамблеї Ради Європи №690(1979), «Декларація про поліцію» [302], 

«Європейському кодексі поліцейської етики», схваленому Комітетом Міністрів 

Ради Європи від 19.09.2001 [303] та інших, передбачають застосування 

поліцейських заходів примусу виключно на підставі закону та при здійсненні 

уповноваженими особами професійних обов’язків. Таким чином, єдиним джерелом 

права, що регулює підстави та порядок застосування муніципальною вартою 

заходів примусу, які за своїми ознаками є поліцейськими, може бути лише закон. 

Вичерпний перелік законів, направлених на регулювання застосування сили 

та зброї, обмежується Законами України «Про Національну поліцію», «Про 

Національну гвардію України», «Про Військову службу правопорядку у Збройних 

Силах України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Службу 

безпеки України», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України», «Про державну охорону органів державної влади України та 

посадових осіб», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та 

Митним Кодексом України. Цими нормативно-правовими актами встановлено 

право на їхнє застосування відповідними суб’єктами визначеними цими законами. 

Порядок застосування сили та зброї визначається або безпосередньо цими 

законами, або ж спеціальні закони відсилають до Закону України «Про 

Національну поліцію». 

Закони України «Про охоронну діяльність» та «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» регулюють порядок 

застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів суб’єктами 

визначеними цими законами. 

Органи місцевого самоврядування під час нормотворчої діяльності право 

застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів прописують у 

локальних правових актах: статутах, положеннях посадових інструкціях тощо. 

Так, п.5.2.7 Статуту «Муніципальна варта» Вінницького Комунального 

підприємства та п.3.8. Дрогобицького Комунального підприємства «Муніципальна 
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варта» передбачають, що для забезпечення діяльності Муніципальної поліції її 

працівники під час виконання своїх службових обов’язків мають право на носіння, 

зберігання, застосовування спеціальних засобів у порядку і спосіб, визначений Законом 

України «Про охоронну діяльність». Відповідно до п.5.1.7 цих статутів надано право 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати 

службових собак відповідно до Закону [98; 207]. Козелецька міська рада у п.5.1.1 статуту 

Комунального підприємства «Муніципальна варта» надала йому право придбавати, 

зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні 

засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України [190]. 

Окремої уваги у цій частині вимагає статут Комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Тетіївської міської ради. Зазначений акт надає право на 

застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів лише тим 

працівникам муніципальної варти, які є членами громадського формування з 

охорони громадського порядку та державного кордону. При тому, поряд із 

нормами законодавства, статут комунального підприємства, регулюючи порядок 

застосування цих важелів юридичного примусу, відсилає до Дисциплінарного 

Статуту Підприємства [139]. Останнє, на нашу думку, є істотною правотворчою 

помилкою посадових осіб місцевого самоврядування. Адже за своєю юридичною 

природою дисциплінарні статути – це правові акти, метою яких є нормативно-

правове визначення сутності понять «дисципліна», «дисциплінарне стягнення», 

«дисциплінарні права керівника» та інші, обов’язків працівників/службовців щодо 

додержання дисципліни, а також врегулювання процедури притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, види заохочень та дисциплінарних стягнень, 

права керівників щодо їх застосування. 

Заслуговують на критику пункти 4.12 та 4.13 посадової інструкції інспектора 

з питань громадської безпеки Музиківської сільської ради Білозерського району 

Херсонської області, якими визначено право інспектора зберігати, носити та 

застосовувати спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, а також 

застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби у випадах і в порядку, 

передбачених законом України «Про участь громадян в охороні громадського 
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порядку та державного кордону». При тому, що відповідно до п.1.1. інструкції є 

службовцем місцевого самоврядування [294], а від так свої повноваження 

повинен здійснювати у рамках Законів України «Про місцеве самоврядування» та 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Звернення органів місцевого самоврядування під час нормотворчого пошуку до 

Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного 

кордону», де у ст.14 зазначено умови застосування примусових заходів: для 

самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу для їх 

життя або здоров’я; для припинення групових порушень громадського порядку та 

державного кордону; для відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і 

громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян 

та їх особисту власність; для затримання і доставлення до територіального органу 

Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, 

громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення чи злочини, продовжують заподіювати шкоду громадянам або 

чинять опір; для припинення в разі потреби опору поліцейським та 

військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, іншим особам, які 

виконують службові або громадські обов’язки з охорони громадського порядку і 

державного кордону та боротьби із злочинністю [73], на нашу думку, є помилковим 

через істотну відмінність суб’єктів правозастосування, діяльність яких регульована 

цим законом, від такого суб’єкта, як муніципальна варта. 

Комунальні охоронні підприємства (муніципальні варти), як суб’єкти 

охоронної діяльності, мають право застосовувати фізичну силу та спецзасоби 

(гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої 

відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки 

транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби) та 

службових собак до осіб, які посягають на об’єкт охорони [70, с.82]. 

При цьому, на запитання «Чи мають право працівники муніципальної варти 

застосовувати заходи фізичного впливу до правопорушників під час діяльності 

непов’язаної з охороною майна та фізичних осіб?», задане нами під час анкетного 
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опитування 287 працівників муніципальної варти, 147 респондентів, що становить 

51,22% від загального числа опитаних, ствердили, що мають право на 

застосування заходів фізичного впливу, 85 осіб (26,66%) не змогли визначитись, і 

лише 5 (1,74%) заперечили використання такого права під час діяльності 

непов’язаної з охороною майна та фізичних осіб. 

Узагальнюючи викладене, зауважимо, що станом на сьогодні засобами 

адміністративного примусу, які законно можуть застосовуватись комунальними 

охоронними підприємствами (муніципальними вартами), є перевірка, огляд, вимога 

припинити протиправну поведінку та припис про усунення правопорушення. 

Муніципальні варти відрізняються різним обсягом прав на застосування 

адміністративного примусу. 

Застосування муніципальною вартою 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. 

 

Висновки до розділу 2 

 

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. 

Особливістю правової основи, що визначає адміністративно-правовий статус 

працівника муніципальної варти, є неоднозначність та різноманітність 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 їх 

сприйняття під час правозастосування як частини адміністративно-правового 

статусу. 
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Законодавче визначення правового статусу, завдань, форм та методів 

діяльності муніципальної варти усуне неоднозначні підходи органів місцевого 

самоврядування України при формуванні її компетенції. 

Уповноваження органами місцевого самоврядування муніципальну варту на 

застосування, при здійсненні діяльності, не пов’язаної з охороною майна та 

фізичних осіб, затримання та доставлення правопорушника, як засобів 

адміністративно-правового примусу, не відповідає чинному законодавству 

України. 

Заходи адміністративного примусу, які можуть законно застосовуватись 

муніципальною вартою, - це: перевірка, огляд, вимога припинити протиправну 

поведінку та припис про усунення правопорушення. 

Квазіполіцейські утворення різних органів місцевого самоврядування  

відрізняються різним обсягом прав на застосування адміністративного примусу. 

Застосування муніципальною вартою 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. 
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РОЗДІЛ  3. 

НАПРЯМКИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  МУНІЦИПАЛЬНОЇ  

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Досвід правового регулювання муніципальної поліцейської 

діяльності у країнах Європи 

 

Удосконалення правоохоронної діяльності є важливою та актуальною 

проблемою в галузі національної безпеки України. На сьогодні правовий статус 

муніципальних формувань, покликаних на здійснення діяльності у цій сфері 

правовідносин, як правоохоронних органів місцевого самоврядування, 

знаходиться на етапі становлення та розвитку, що обумовлює істотні впливи на 

взаємовідносини з фізичними та юридичними особами, органами державної 

влади, а існування реальних правоохоронних проблем на муніципальному рівні 

вимагає рішучих як організаційних, так і правових рішень. З цієї причини виникає 

необхідність дослідження зарубіжного та, на сам перед, європейського досвіду 

муніципальних правоохоронних системи та з’ясування сприятливих для 

вітчизняного суспільства елементів їхньої правоохоронної діяльності. 

Дослідження європейського досвіду правових аспектів регулювання такого виду 

поліцейської діяльності допоможе у визначенні шляхів модернізації вітчизняних 

регулювальних інститутів у цій сфері, сприятиме формуванню ефективної 

системи суб’єктів регулювання, подоланню існуючих в Україні негативних 

тенденцій, усунення правових колізій та неурегульованостей. 

Це питання є особливо актуальним для України. Адже враховуючи її 

геополітичне розташування на сході об’єднаної Європи, найбільшу протяжність 

кордонів ЄС з Україною та реальні наміри України розбудовувати відносини з ЄС на 

принципах інтеграції, європейські правоохоронні моделі, у тому числі на 

муніципальному рівні, природно формують в Україні найбільший суспільний інтерес. 

Національне законодавство країни Європи та доктринальні джерела у галузі 

досліджень зарубіжної, у тому числі європейської, поліцеїстики дають підстави 
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вважати про існування різноманітних моделей управління органами охорони 

правопорядку на рівні місцевого самоврядування, які в науці, зазвичай, за 

специфічними ознаками об’єднують на три основні групи: 

- централізована, яка притаманна для держав з унітарним устроєм з 

континентальною моделлю організації публічної влади, де муніципальні 

підрозділи поліції більше підпорядковуються вищим органам виконавчої влади, а 

не органам місцевого самоврядування;  

- напівцентралізована (відносно децентралізована) передбачає певну 

самостійність місцевих поліцейських органів, а центральна влада лише здійснює 

контроль за їхньою діяльністю; 

- децентралізована, яка характерна для держав з федеративною формою 

устрою, і яка не передбачає центрального органу виконавчої влади, у якій 

муніципальні органи правопорядку повністю автономні [29, с.150; 102, c.123, 

c.129., с.134;]. 

Система органів охорони правопорядку Французької Республіки вважається 

централізованою, у якій вибудувано три види національних поліцейських сил, 

кожен з яких характеризується своїм обсягом самостійності, компетенції та 

особливостями адміністративного підпорядкування: 

Національну поліцію (фр. Police Nationale), яка є цивільною поліцейською 

установою, що виконує завдання по охороні та забезпеченні громадської безпеки 

під загальним керівництвом Міністерства внутрішніх справ Республіки; 

Національну жандармерію (фр. Gendarmarie Nationale) – військову 

організацію, що виконує поліцейські функції та підпорядкована Міністерству 

оборони Республіки [304, с.106].  

Національне законодавство Франції передбачає можливість місцевого 

самоврядування створювати муніципальні поліцейські підрозділи (фр. Police 

Municipale), які мають подвійне підпорядкування – Міністерству внутрішніх справ 

Республіки та муніципальній адміністрації. При цьому, суб’єкти, що здійснюють 

поліцейську діяльність, на місцевому рівні можуть бути різноманітного 
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підпорядкування. Вони можуть бути цивільним або військовим персоналом, 

підпорядкованим як центральній владі, так і місцевим муніципальним персоналом. 

Крім цього, в поліцейській системі Франції можна окремо виділити 

Префектуру поліції Парижа (фр. Prefecture de police de Paris), яка є підрозділом 

Міністерства внутрішніх справ, однак має паралельне підпорядкування 

муніципальній адміністрації Парижа [305, с.185]. 

Таким чином, французька поліцейська модель містить риси як 

централізованої, так і децентралізованої поліцейських систем. 

В комунах з чисельністю мешканців більш як 10 тисяч осіб поліція 

«націоналізована». У решті комун діє муніципальна поліція. Вона утримується за 

рахунок органів місцевого самоврядування, а організаційно підпорядкована мерам 

міст. Муніципальна поліція комун Французької Республіки вважається 

оперативним резервом Національної поліції у випадку проведення останньою 

масштабних оперативно-розшукових чи інших заходів. Основним завданням 

Муніципальної поліції є нагляд за виконанням розпорядчих актів місцевої влади, 

підтриманням порядку на ринках, контроль за санітарним станом населених 

пунктів, нагляд за безпекою дорожнього руху у межах своїх комун [306, с.76]. 

Французькі муніципальні поліцейські органи позбавлені повноважень на 

проведення кримінальних розслідувань. За кримінально-процесуальним 

законодавством цієї країни такі повноваження належать Національній поліції 

Франції. Кримінально-процесуальні повноваження муніципальних поліцейських 

обмежені правом проникнення у будинки, споруди, прилеглі до них двори та 

земельні ділянки, і то лише у присутності посадових осіб, які наділені 

повноваженнями здійснювати кримінально-процесуальні розслідування 

(наприклад мер, його помічник чи командуючий бригади жандармерії) [307]. 

Більше того, муніципальні поліцейські не наділені повноваженнями на самостійне 

затримання правопорушника. 

Як стверджує Є.В. Болотина, носіями поліцейської влади, в контексті 

муніципального управління Франції, є мери, голови генеральних рад і префекти 

[306, с.75]. 



161 
 
 

Основним законом, який регулює діяльність Муніципальної поліції 

Французької Республіки, є Кодекс про адміністративно-територіальні утворення 

(фр. Code général des collectivités territoriales). Цей закон визначає головну мету 

Муніципальної поліції (ст. L 2212-2): «Муніципальна поліція має за мету 

забезпечити належний порядок, безпеку і санітарно-гігієнічне благополуччя». 

Відповідно до положень ст. L2213-9 та L2213-16 цього закону підтримання 

порядку у сільській місцевості належить до компетенції Національної 

жандармерії та муніципальних поліцейських, докладно – сільських поліцейських. 

З метою підтримання правопорядку сільські поліцейські наділені правом складати 

протоколи про правопорушення, що посягають на об’єкти комунальної власності 

та лісові об’єкти (парки, заповідники тощо), порушення правил полювання, 

рибальства, забруднення водойм та інші. Складений протокол про 

правопорушення упродовж п’яти днів надсилається прокурору через комісара 

поліції або командуючого бригадою національної жандармеріїю [308]. 

Окремі питання поліцейської діяльності відповідно до Адміністративного 

кодексу Франції (фр. Code Administratif) покладаються на службовців місцевого 

самоврядування, зокрема мерів та їхніх помічників [309]. 

Закон №83-634 от 13 липня 1983 р. (так званий «Закон Pors») відносить 

службовців муніципальної поліції до публічних службовців, оскільки на них одна 

із державних функцій – організація виконання функцій, передбачених для органів 

місцевого самоврядування [310, с.49-50]. 

Відповідно до закону сільські поліцейські (муніципальні поліцейські) 

зобов’язані пройти початкове тримісячне навчання. 

Правовий статус службовців муніципальної поліції Франції визначається 

Кодексом етики працівників муніципальної поліції (фр. Code de deontologie des 

agents de police municipale), прийнятим у 2003 році [310]. Кодекс містить низку 

заборон для осіб, що перебувають на службі у муніципальній поліції, зокрема на 

суміщення з іншою професійною діяльністю, підприємницькою діяльністю, 

участю в господарських товариствах та асоціаціях як самостійно, так і через 

представників та інші. Кодекс встановлює також соціальні та правові гарантії 
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службовців муніципальної поліції, зобов’язує мера комуни вживати заходів для 

їхнього правового захисту від загроз насильницьких дій, нападів, образ, жертвами 

яких вони стали унаслідок виконання ними своїх професійних обов’язків. 

Зазначений закон містить також і процедурні норми, пов’язані з виявленням та 

фіксацією правопорушень. Він же визначає надзвичайно тісну взаємодію 

Муніципальної поліції з Національною поліцією та Національною    

жандармерією [311]. 

Загалом, з однієї сторони, Муніципальна поліція Франції є допоміжною 

правоохоронною інституцією державної поліції з охорони громадського порядку, 

з другої – є самостійним органом, що здійснює охорону громадського порядку на 

території конкретної комуни. 

Як зазначає І.А. Андрєєва, впродовж 1990-2000 років у Франції завершилася 

інституціалізація оновленої політики безпеки. Були визначені нові пріоритети, 

цілі і напрямки діяльності. Одним з найважливіших підсумків нової політики 

стало розширення числа учасників забезпечення безпеки, поступове 

налагодження простору діалогу, визнання місцевого рівня найважливішим 

напрямком докладання зусиль публічних служб. У цьому контексті майже в 3 

рази зросла чисельність співробітників муніципальної поліції, що призвело до її 

перетворення в третій елемент поліцейської системи Франції поряд з 

Національною поліцією і Національною жандармерією [312]. 

Триланкова поліцейська система Франції, на думку більшості французького 

суспільства, гарантує якість правоохоронної діяльності через міжвідомчу 

конкуренцію та забезпечує правоохоронну систему країни від зовнішніх 

політичних впливів. 

Федеративна Республіка Німеччини. Після Другої світової війни в 

окупованих союзниками частинах Німеччини держава і право будувалося заново. 

Конституційна концепція західної частини країни (ФРН) визначала, що німецькі 

збройні сили і поліція ніколи не будуть притягнуті до насильницької діяльності. 

Тому для поліції була визначена досить вузька сфера діяльності – протидія 

злочинності та забезпечення безпеки дорожнього руху [313, с.102]. У той час як 
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Східна Німеччина (НДР) вибудовувала поліцейську систему за зразком 

правоохоронної системи Союзу РСР та під його політичним контролем. 

Після об’єднання Західної та Східної Німеччини питання відродження 

муніципальних поліцейських органів розвивалось разом з ідеєю централізації 

влади. Конституція ФРН визнає місцеве самоврядування, а також гарантує 

муніципалітетам право розглядати в рамках закону всі їхні місцеві справи під 

свою відповідальність [314]. Таким чином, згідно із законодавством ФРН основне 

регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування здійснюється на рівні 

федеральних земель, тобто конституціями, законами та іншими актами органів 

державної влади федеральних земель [315, с.57-59]. 

У моделі правоохоронної системи ФРН чітко виражені два рівні, які 

повністю відображають організаційну модель державного управління: 

федеральний та суб’єктів федерації – земельний [91, с.12]. Використовуючи своє 

право земельні уряди самостійно приймають рішення на створення 

муніципальних поліцейських інститутів. Так, парламенти федеральних земель 

Баварія, Гессен, Північна Рейн-Вестфалія та інших передбачили їхнє створення, у 

той час як у інших федеральних землях (Саарланд, Нижня Саксонія, Шлезвінг-

Гольштейн та інших) поліцейські органи є державними установами [316, с.78]. 

Взаємодія поліцейських органів федерального та муніципального рівнів 

регулюється угодами Федеральним Міністерством внутрішніх справ Німеччини 

та міністерствами внутрішніх справ земель, а також через постійно діючу Раду 

міністрів внутрішніх справ земель [317, с.57]. 

Слід зазначити, що великий обсяг законотворчих повноважень як земель, так і 

органів місцевого самоврядування, що зауважується з Конституції ФРН, та 

конституцій федеральних земель, обумовлює можливість створення муніципальних 

поліцейських органів радами різних міст з різним обсягом повноважень. 

Так, Муніципальна поліція міста Дармштадт (Федеральна Земля Гессен) 

працює у взаємодії з державною поліцією і, згідно з рішенням міської ради, 

виконує функції: контролю за дотриманням екологічного законодавства та 

санітарних правил (наприклад, запобігання незаконним звалищам, вигулу 
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домашніх тварин у невстановлених місцях, забруднення природи); контролю за 

дотриманням законодавства про міграцію (наприклад, перевірка правового 

режиму перебування іноземців, виконання депортації); забезпечення громадської 

безпеки та громадського порядку (наприклад, підтримка порядку під час масових 

заходів, патрулювання вулиць, поміщення психічно хворих людей в психіатричні 

установи); охорона приватної та комунальної власності (наприклад, недопущення 

діяльності «графіті»); дотримання підприємницького законодавства і перевірка 

дотримання правил торгівлі (наприклад, виявлення нелегальної зайнятості 

населення, перевірка діяльності індустрії туризму, діяльності підприємств, 

пов’язаних з букмекерським бізнесом). Для виконання покладених на неї функцій 

співробітники муніципальної поліції наділені повноваженнями співробітників 

державних правоохоронних органів. Співробітники муніципальної поліції 

проходять навчання як співробітники державної поліції, носять уніформу 

встановленого місцевою радою зразка [318, с.64-65]. 

Муніципальна поліція Кельна здійснює реалізацію поліцейських повноважень 

у напрямах: забезпечення громадського порядку під час масових заходів; 

гарантування безпеки дорожнього руху; розгляд справ про дорожньо-транспортні 

пригоди; діяльність патрульно-постової служби з охорони громадського порядку; 

охорона власності громадян та комунальної власності. Муніципальна поліція в 

цьому місті забезпечується уніформою, яка ідентична уніформі державної поліції 

і відрізняється тільки відзнаками (шевронами з гербом міста та вказівкою «міська 

поліція») [319]. 

На території Землі Саксонія, відповідно до земельного закону про саксонську 

поліцію, муніципальні правоохоронні органами є місцевими органами державної 

поліції. Слід зазначити, що до 2016 року, саксонська муніципальна поліція 

використовувала назву «офіс громадського порядку», а не «поліція». У Лейпцігу 

назву поліція стали застосовувати з 2018 року [320]. 

У ФРН існують найжорсткіші з усіх країн Європи умови просування 

муніципальних поліцейських по службі. Перш за все вони, у більшості земель, 

ідентичні умовам проходження служби в органах державної поліції. Так, офіцер 
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може отримати чергове підвищення лише після завершення додаткової 

підготовки, а призначення на окремі посади відбувається виключно при 

отриманні ученого ступеня [321, с.17]. 

Крім власне муніципальної поліції – озброєних правоохоронних органів, 

діяльність яких направлена на забезпечення громадського порядку, у ФРН 

поширене використання для здійснення окремих завдань поліцейської діяльності 

численних добровільних громадських формувань, що, до речі, є реалізацією 

форми взаємодії поліції та громадського суспільства – комунального 

поліціювання (англ. Community Policing). 

Так, у Берліні «Добровільний поліцейський резерв» (нім. Freiwillige Polizei-

Reserve) діяв з 1961, по 2002 рік трансформувався у «караульну поліцію», що 

забезпечує охорону стратегічних об’єктів Берліна. «Добровільний поліцейський 

резерв» створювався для підсилення поліції у протидії бойовим групам, що 

проникали у Західну частину міста з радянської окупаційної зони для 

дестабілізації обстановки [322]. У містах Баварії і Саксонії створені «Варти 

безпеки» [323, с.254]. Згідно зі Законом землі Баварія «Про варту безпеки у Баварії» 

територіальна громада, населення якої є більше ніж 20 тис. осіб, має право за 

власною ініціативою створити громадське об’єднання «варта безпеки» [324, с.88]. 

«Добровільна поліцейська служба» як «частина поліцейської виконавчої 

служби» вперше з’явилася у травні 1963 р. в Землі Баден-Вюртемберг. Вона 

підпорядкована урядовій президії та перебуває в оперативному управлінні 

президії поліції Штутгарта і територіальних органів поліції відповідно до п.3 §1 

Закону Баден-Вюртемберга «Про добровільну поліцейську службу» від 12 квітня 

1985 р. Цей інститут зорієнтовано на виконання низки завдань у сфері охорони 

публічного порядку, а саме: патрулювання; інформування поліції щодо 

правопорушень або надзвичайних подій; моніторинг дорожнього руху, безпека 

будівель і споруд тощо. Рекрутування до Добровільної поліцейської служби Землі 

відбувається з дотриманням низки обов’язкових вимог, а саме: наявності 

німецького громадянства; належного стану здоров’я; досягнення 18-річного віку 

(верхня межа встановлена у 60 років); бездоганної репутації; «політичної 
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благонадійності»; відсутності судимості (позбавлення особи волі на строк від 1 

року за вчинення умисного протиправного діяння; позбавлення особи волі на 

строк від 6 місяців за зраду миру, державну зраду, загрозу для демократичного 

правопорядку, загрозу для зовнішньої безпеки); існування судової заборони щодо 

заміщення посад у системі публічної служби [91, c.126-128]. 

Таким чином, використання квазіполіцейських добровільних громадських 

формувань у ФРН здійснюється для сприяння поліції у забезпеченні правопорядку. 

Італія. У даний час в Італії поліцейські функції виконують такі державні структури: 

Державна поліція (іт. Polizia di Stato), її ще називають поліцією публічної 

безпеки (іт. Forze di pubblica sicurezza) – входить до складу Міністерства 

внутрішніх справ; 

Корпус карабінерів (іт. Arma dei Carabinieri) – є родом сухопутних військ 

італійської армії, який у питаннях матеріального утримання, військової 

дисципліни та внутрішньої служби підпорядкований міністру оборони; як 

правоохоронний інститут, що здійснює охорону публічної безпеки, 

підпорядкований міністру юстиції, а в частині оперативного застосування – 

міністру внутрішніх справ. 

Генеральне командування фінансової гвардії (іт. Guardia di Finanza) – 

створений у доповнення до Корпусу карабінерів і є військовим підрозділом у 

складі збройних сил Італії, однак має потрійне підпорядкування: як військовий 

підрозділ – Міністерству оборони; як спецслужба, що здійснює боротьбу зі 

злочинністю у фінансовій сфері та митний контроль – Міністерству фінансів; як 

правоохоронний орган, що виконує доручення судів під час розслідування 

злочинів – Міністерству юстиції та Пенітенціарна поліція (іт. Polizia 

Penitenziaria). В окремих регіонах Італії існують власні поліцейські формування: 

Провінційна поліція (іт. Polizia Provinciale) або Муніципальна поліція (іт. Polizia 

Municipale). Ці підрозділи здійснюють повсякденну поліцейську роботу на 

території свого регіону. Також поліцейськими повноваженнями наділений 

Лісовий корпус держави. Він виконує природоохоронні функції і нагляд у 

сільськогосподарській сфері [325, с.10-11]. 
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Зазначені органи формують поліцейську частину системи державного 

управління. Вони наділені владними повноваженнями та специфічними функціями 

і являються «силовими гарантами» італійської державності та законності. 

Конституція Італійської Республіки пунктом h) частини першої статті 117 

передбачає існування місцевої адміністративної поліції, яка перебуває в 

організаційному підпорядкуванні органів місцевого самоврядування [326, с.49]. 

Діяльність муніципальних поліцейських регулюється в рамках закону про 

Муніципальну Поліцію №65 від 7 березня 1986 року. 

До компетенції муніципальної (локальної) поліції належить контроль за 

додержанням місцевого законодавства, збереженням громадського порядку та 

безпекою громадян, санітарно-епідеміологічних правил, правил благоустрою. 

Муніципальна (локальна) поліція – це поліцейський орган, який здійснює функції 

дорожньої поліції (патруль), веде нагляд за такими сферами, як охорона здоров’я, 

торгівля, будівництво виключно у тій місцевості своєї юрисдикції, а також 

виконує свої функції як адміністративна поліція, будівельна поліція, торгова 

поліція, поліція по нагляду за навколишнім середовищем [327]. 

Муніципальна (локальна) поліція Італії є тим інститутом місцевого 

самоврядування, який завдяки конституційним нормам про велику автономність 

муніципалітетів вистояв під час численних спроб його реформування 

центральним урядом Італії. 

Корпус муніципальної (локальної) поліції утримується за рахунок бюджетів 

місцевого самоврядування та є резервом Державної поліції для виконання 

поліцейських заходів що здійснюються на загальнодержавному рівні. Добір на 

службу в органи муніципальної (локальної) поліції здійснюють на загальних 

підставах, визначених для кандидатів на службу в державній поліції [328]. 

Республіка Польща. Систему поліцейської діяльності у Польщі утворюють 

кілька правоохоронних інституцій як організаційно підпорядковані міністру 

внутрішніх справ, серед яких: 

Поліція (пол. Policjа) відповідно до Закону Республіки Польща «Про 

поліцію» – це уніформоване та озброєне формування, яке служить суспільству і 
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спрямоване на захист безпеки людей, підтримання безпеки та громадського 

порядку [21]. 

Прикордонна варта (пол. Straz graniczna) – єдине, уніформоване і озброєне 

формування, що виконує завдання, пов’язані з охороною державного кордону та 

прикордонного контролю в Республіці Польща зі статусом правоохоронного 

органу [21]. 

Окремі поліцейські завдання покладаються на пожежну охорона (пол. Straz 

pozarna) – організоване формування, яке займається запобіганням і боротьбою з 

пожежами та іншими загрозами (крім злочинів) здоров’ю і життю людей, майну та 

навколишньому середовищу, усунення наслідків стихійних лих і катастроф [22]. 

Поряд з власне поліцейськими інституціями ст.3 Закону Республіки Польща 

«Про поліцію» відносить до органів державного управління з питань захисту й 

безпеки людей і підтримки громадського порядку воєвод, війтів (бургомістрів та 

президентів міст) та старост, які здійснюють повноваження загального 

управління, а також органи самоврядування ґміни, повіту та воєводства, які 

виконують завдання у сфері захисту громадян або громадського порядку на 

засадах, передбачених окремими законами [329]. 

Правова доктрина місцевого самоврядування Республіки Польща визначає 

завдання, пов’язані з охороною порядку й публічної безпеки, основні 

(пріоритетні) завдання органів державної влади й органів територіального 

самоврядування [330]. Ця норма Закону Республіки Польща «Про самоврядування 

в ґмінах» надає ґміні окремі повноваження у правоохоронній сфері. У п.3 ст.40 

цього Закону відмічається, що за відсутності відповідного закону або іншого 

загальнообов’язкового нормативно-правового припису ґміна має право 

ухвалювати рішення щодо охорони життя або здоров’я людей, а також із метою 

забезпечення «спокою та публічного порядку» [330]. 

Повноваження місцевого самоврядування на виконання завдань з охорони 

громадського порядку та безпеки передбачено також у п.п.3-5 ст.10 Закону «Про 

поліцію», відповідно до якого місцеві ради наділені повноваженнями визначати у 

своїх рішеннях суттєві для громади загрози для громадського порядку й безпеки, 
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однак водночас органи місцевого самоврядування позбавлені права втручання у 

службову діяльність поліції [329]. 

Тенденції децентралізації у галузі державного управління обумовило 

прийняття у серпні 1997 р. Закону Республіки Польща «Про ґмінні варти», яким 

було створено інститут правоохоронних органів місцевого самоврядування з 

обмеженими поліцейськими повноваженнями Міські та Ґмінні варти (пол. Straż 

miejska, Straż gminna) – установи створені для підтримки громадського порядку і 

безпеки людей, яка підпорядковується місцевому самоврядуванню – 

правоохоронний орган з обмеженими поліцейськими повноваженнями [23]. У 

міських ґмінах (Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Катовіцах, Ряшеві та інших 

поселеннях міського типу) ці інституції існують під загальною назвою Міська 

варта (пол. Straż miejska), У сільських, селищних та невеличких міських органах 

місцевого самоврядування ґмінах (Вільковіцах, Прущ-Гданському, Коморніках, 

Косьцежині, Слупську, Старих Бабичах, Плужниці та багатьох інших) під назвою 

Ґмінна варта (пол. Straż gminna). 

Відповідно до ст.3 Закону сусідні ґміни, розташовані в межах одного 

воєводства, за згодою відповідного територіального коменданта поліції можуть 

створювати спільну ґмінну варту. 

Гмінні (міські) варти утримуються за рахунок місцевих бюджетів. 

Керівником варти є Комендант варти, з яким відповідний гмінний уряд 

укладає трудовий договір. Комендант варти безпосередньо підпорядковується у 

гмінах війту, а в містах – бурмістру чи президенту; ці особи здійснюють нагляд за 

діяльністю варти. Структура варти визначається у її регламенті, який затверджує 

місцева рада. 

Правоохоронну діяльність гмінна/міська (муніципальна) варта здійснює у 

тісній співпраці з поліцією шляхом: взаємного обміну інформації про існуючі 

загрози безпеці людям та майну, громадському порядку та спокою; організацію 

системи взаємного безперебійного зв’язку між підрозділами варти і поліції; 

координацію патрулів поліції і варти з врахуванням можливих загроз на території 

їхніх юрисдикцій; організацію спільних навчань і тренувань поліцейських і 
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службовців варти; обмін інформацією, отриманою від використання засобів 

технічного спостереження за публічними місцями. 

Відповідно до ст.11 Закону до повноважень варти належить, зокрема: захист 

правопорядку в громадських місцях; спостереження за спостереження та контроль 

за дорожнім рухом – в межах, визначених правилами дорожнього руху; контроль 

за рухом громадського транспорту; співпраця з відповідними суб’єктами у сфері 

рятування життя та здоров’я громадян, сприяння усуненню технічних збоїв та 

наслідків стихійних лих та інших місцевих загроз; забезпечення місця злочину, 

стихійного лиха тощо від несанкціонованого доступу або знищення слідів або 

доказів, до приходу відповідних служб і встановлення, по можливості, свідків 

події; охорона комунальних об’єктів і приміщень установ публічного урядування; 

співпраця з організаторами та іншими службами під час громадських заходів; 

супроводження осіб, що перебувають у стані алкогольного сп’яніння, до «центрів 

витверезіння або до місця проживання, якщо ці особи порушують громадський 

порядок, або перебувають у стані, що загрожує їхньому життю та здоров’ю або 

життю та здоров’ю інших людей; інформування місцевої громадськості про стан 

та види загроз, а також ініціювання та участь у заходах, спрямованих на 

запобігання злочинам та правопорушенням; супровід документів, цінностей або 

грошових цінностей для потреб самоврядування [23]. 

Відповідно до ст.12 Закону службовці муніципальної варти при виконанні 

визначених законом повноважень мають право на звертання уваги особам на їхню 

протиправну поведінку, висловлення вказівок на її припинення; ідентифікацію 

осіб; доставляння правопорушників до найближчого відділення поліції; 

здійснення особистого огляду, перегляд вмісту ручної поклажі особи, якщо є 

обґрунтована підозра щодо вчинення злочину; застосовувати штраф як вид 

адміністративного стягнення у випадках, передбачених адміністративно-

процесуальним законодавством; примусового переміщення транспортних засобів 

та блокування їхнього руху у випадках та за процедурою, встановленою 

відповідними правилами тощо [23]. 
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Для виконання своїх функцій польська муніципальна варта наділена правом 

на застосовування заходів примусу: фізичної сили, спеціальних засобів, а з 2013 

року у зв’язку із прийняттям закону Республіки Польща «Про застосування 

заходів прямого примусу та вогнепальної зброї» –вогнепальну зброю [331]. 

Закон встановлює чіткі вимоги для осіб, що претендують на зайняття посад у 

муніципальній варті. Зокрема, службовцем муніципальної варти може бути 

громадянин Республіки Польща, який досягнув 21-річного віку, володіє повним 

обсягом публічної правоздатності; володіє бездоганною репутацією; фізично та 

психічно придатний; не має судимостей за вчинені навмисні або фінансові 

злочини; має урегульовані відносини до військової служби [23]. Законодавство 

Польщі передбачає суворі вимоги до підготовки муніципальних правоохоронців, 

умов зберігання вогнепальної зброї. Тому відповідний сертифікат (дозвіл на 

використання вогнепальної зброї) отримують від МВС Польщі не всі органи 

місцевого самоврядування, у яких було створено муніципальну варту [332, с.13]. 

Особа, яка поступає на службу в муніципальну варту, складає обов’язкову 

присягу [23]. 

Службовці муніципальної варти в Республіці Польща підлягають 

соціальному захисту в порядку, встановленому законодавством про службу в 

органах місцевого самоврядування. 

Угорщина. Процеси децентралізації поліції в Угорщині свого часу стали 

жертвою внутрішніх політичних змагань, що, звичайно, не змогло не вплинути на 

організаційну модель правоохоронних органів цієї держави. Ідея створення 

автономних муніципальних поліцейських органів, яку підтримував уряд та 

управління Національної поліції (угорськ. Magyar rendőrség), під час прийняття 

кінцевої редакції закону «Про поліцію» не знайшла свого відображення у тексті 

закону, який ще більше підкреслив її централізований устрій [332]. 

Організаційно Національна поліція Угорщини поділена на такі служби: 

основні – кримінальна поліція; поліція охорони громадського порядку; дорожня 

поліція; адміністративна поліція; поліція охорони осіб і власності; спеціальні 

підрозділи боротьби з тероризмом, безпеки аеропортів, вибухотехнічна служба; 
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поліцейські війська, служба фельд’єгерського зв’язку; допоміжні підрозділи – 

економічний, інформаційних технологій, кадрової роботи, офіційних послуг, 

юридичний, медичний, секретаріат [334, с.120-121]. 

Хоча угорський закон про місцеве самоврядування і покладає на органи місцевого 

самоврядування завдання підтримки громадської безпеки, однак текст закону «Про 

поліцію» говорить, що поліцейські завдання – це виключно державні функції. 

У зв’язку з прийняттям Угорщиною у 2012 розі Закону про осіб, що 

виконують правоохоронні функції, муніципальні органи правопорядку були 

віднесені до категорії органів що здійснюють поліцейські функції поряд з 

поліцією, інститутами природоохорони, охорони лісогосподарства та 

рибоохорони. Стаття 3 цього Закону наділяє угорські органи місцевого 

самоврядування створювати муніципальні правоохоронні органи – міську 

охорону (угорськ. Önkormányzati Rendészet, Városőrség). Зазначені інституції 

можуть створюватись як структурні одиниці виконавчих органів місцевого 

самоврядування чи утворення із статусом юридичних осіб та повністю 

утримуються за рахунок місцевих бюджетів [335]. 

Слід зазначити, що специфіка угорського місцевого самоврядування виділяє 

цю країну в сім’ї європейських держав тим, що за Конституцією Угорщини 

місцеве самоврядування не розглядається як окрема система місцевого 

управління. Більше того, навіть з врахуванням існуючого закону Угорщини «Про 

місцеве самоврядування» муніципальні органи розглядаються як місцеві органи 

державної влади, а від ак міська охорона (угорськ. Városőrség) одночасно 

вважається муніципальною поліцією (угорськ. Önkormányzati Rendészet). 

Можливість багатоланкового устрою угорського самоврядування обумовлює 

можливість великого муніципального утворення мати у своєму складі менші, і 

малий муніципалітет, не зважаючи на існування своєї ради та мера, реальну 

виконавчу владу передає адміністрації вищого рівня. Така конституційна 

конструкція місцевої влади накладає специфіку на утворювані муніципальні 

правоохоронні органи – асоціації муніципальних варт. 
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Закон про осіб, що виконують правоохоронні функції, регламентує вимоги до 

службовців муніципальної варти: громадянство Угорщини; досягнення 18 річного 

віку; наявність повної цивільної та публічної дієздатності; відсутність притягнень 

до відповідальності за вчинені злочини; наявність необхідної кваліфікації, яка дає 

можливість виконувати правоохоронні обов’язки. Службовці муніципальної варти 

мають право застосовувати заходи правоохоронного примусу, такі як фізична 

сила та спеціальні засоби. Однак вони не наділені правом на застосовування 

вогнепальної зброї. Порядок застосування заходів примусу встановлений 

однаковий як для муніципальної варти, так і для інших правоохоронних органів. 

До повноважень муніципальної варти належить: стеження за дотриманням 

правопорядку у публічних місцях – скверах, парках громадських приміщеннях; 

здійснення контролю за сплатою зборів за користування державними та 

комунальними дорогами. 

Відомості про службовця муніципальної варти, у тому числі про його 

службове посвідчення та службовий жетон, як і про службовців інших 

правоохоронних органів, вносяться до спеціального державного реєстру 

службовців правоохоронних органів, який ведеться державною поліцією [335]. 

Словацька Республіка. Інститут муніципальної поліції у Словацькій 

Республіці (слов. Obecná polícia) був створений у 1991 році законом Словацької 

Республіки №564/1991 Coll. «Про муніципальну поліцію». Відповідно до цього 

закону муніципальна поліція є підрозділом виконавчої влади, створена рішеннями 

муніципальних рад по забезпеченню загальних питань громадського порядку, 

охорони навколишнього середовища на території відповідних муніципалітетів та 

для забезпечення виконання загальнообов’язкових правил муніципалітету, рішень 

муніципальної ради та рішень міського голови. 

Відповідно до приписів цього закону муніципальна поліція: забезпечує 

громадський порядок на території відповідної територіальної громади, забезпечує 

протидію та усунення загрози життю та здоров’ю мешканців громади; співпрацює 

з відповідними підрозділами державної поліції з метою захисту майна міста, 

майна громадян, а також іншого майна від пошкодження, знищення, втрати або 
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зловживання; дбає про охорону навколишнього середовища; здійснює контроль за 

дотриманням на вулицях міст та поселень та інших публічних місцях санітарно-

гігієнічних правил; забезпечує виконання загальнообов’язкових правил 

муніципальних рад, їхніх виконавчих органів, голів територіальних громад; у 

порядку, встановленому законодавством, накладає стягнення за вчинення 

адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху; повідомляє 

компетентні органи публічної влади про виявлені порушення, які не підпадають 

під компетенцію муніципальної влади; виконує інші завдання, визначені законами 

Словацької Республіки [336]. 

Відповідно до закону Словацької Республіки №372/1990 Coll. «Про 

правопорушення» муніципальна поліція накладає стягнення у вигляду штрафів за 

правопорушення у сфері: дорожнього руху, захисту осіб від алкоголізму та інших 

токсикантів, користування житловими та нежитловими приміщеннями, захисту 

культурної спадщини, управління водними ресурсами, в галузі охорони 

навколишнього середовища, за правопорушення відповідно до спеціальних 

правил (наприклад, про ліцензування торгівлі, про дорожній рух тощо), у сфері 

сільського господарства, мисливства та рибальства, посягань на громадський 

порядок, власність та інші [337]. 

Здійснюючи свої повноваження муніципальні поліцейські мають право: 

вимагати від особи утримуватися від поведінки, яка порушує громадський 

порядок або має ознаки незаконної діяльності; накладати та стягувати штрафи за 

визначені законом правопорушення; затримувати особу, яку застали на місті 

вчинення злочину або безпосередньо після його вчинення, і негайно передати її до 

найближчого відділення поліції; затримувати осіб, які перебувають у розшуку та 

доставляти їх у відділення поліції чи муніципальної поліції; доручити будь-якій 

особі не входити або залишатися в призначених місцях протягом необхідного 

часу, настільки, наскільки це необхідно для забезпечення ефективного виконання 

завдань міської поліції або муніципалітету; зупиняти транспортні засоби, якщо 

водій транспортного засобу вчинив правопорушення проти безпеки дорожнього 

руху та здійснювати огляд транспортних засобів. 
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При виконанні своїх обов’язків муніципальний поліцейський має право 

застосовувати заходи примусу: дотики, ривки, удари руками та ногами як 

прийоми самооборони; реагенти дратівливої дії; кийки; наручники; службових 

собак; технічні засоби блокування руху автомобілів. Про застосування заходів 

примусу муніципальний поліцейський зобов’язаний невідкладно повідомити 

начальника муніципальної поліції. Питання про несення служби муніципальними 

поліцейськими зі зброєю вирішують муніципальні ради [336]. 

Муніципальним поліцейським може стати особа, яка досягла 21-річного віку, 

є фізично, розумово та професійно придатною виконувати завдання 

муніципальної поліції. Перед зарахуванням на службу муніципальний 

поліцейський проходить обов’язкову професійну підготовку поліцейського, після 

закінчення якої здає тестування перед комісією професійного оцінювання. Витрати 

на навчання муніципальних поліцейських покладені законом на відповідний 

муніципалітет. Поступаючи на службу, муніципальний поліцейський складає 

присягу. Працівники муніципальної поліції вважаються службовцями органів 

місцевого самоврядування, статус яких відповідає статусу державного службовця. 

Уніформа муніципальних поліцейських Словацької Республіки встановлюється за 

єдиним зразком для всієї країни. Контроль за діяльністю муніципальної поліції 

здійснює Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки [336]. 

Поліція Румунії підпорядкована міністерству внутрішніх справ та 

адміністрації (рум. Ministerul Administraţiei şi Internelor). Цьому відомству 

підпорядковані також: Румунська інспекція з надзвичайних ситуацій, Румунська 

прикордонна поліція, Румунська жандармерія, Румунський національний архів, 

Головне управління з безпеки та внутрішньої розвідки та Головне управління по 

боротьбі з корупцією. 

Муніципальна поліція, дослівно Місцева поліція (рум. Poliţia Locală), хоч і є 

класичним поліцейським органом, однак до системи МВС не входить. Її 

територіальні органи підпорядковані органам місцевого самоврядування. 

Основним регулятором діяльності Місцевої поліції є Закон про місцеву поліцію 

№155/2010 [338]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Відповідно до ст.1 цього закону Місцева поліція створюється з метою 

виконання своїх обов’язків щодо захисту основних прав і свобод людини, 

приватної та державної власності, запобігання та виявлення злочинів у таких 

сферах: громадського поряду та спокою, а також охорони майна; безпеки руху на 

громадських дорогах; будівельної дисципліни та благоустрою вулиць; охорони 

навколишнього середовища; комерційної діяльності; реєстрації осіб; у інших 

сферах, встановлених законом. 

Румунська Місцева поліція діє на засадах законності, довіри, 

передбачуваності, близькості та пропорційності, відкритості та прозорості, 

ефективності та результативності, підзвітності, неупередженості та 

недискримінації. Зазначені принципи діяльності закріплені у ч.2 ст.1 закону [338]. 

У випадку виникнення ситуації, що перевищує її повноваження, Місцева 

поліція вимагає втручання румунської поліції або румунської жандармерії. 

Місцева поліція створюється за рішенням органів місцевого самоврядування 

як функціональний підрозділ у складі спеціалізованого апарату міського голови та 

набуває статусу юридичної особи. Положення про організацію та функціонування 

місцевої поліції затверджуються рішеннями органів місцевого самоврядування. 

Закон покладає на Місцеву поліцію повноваження контролю у галузі 

містобудування та благоустрою, зокрема місцева поліція: здійснює виявлення 

будівельних робіт, виконаних без відповідного дозволу; здійснює перевірки для 

виявлення осіб, які порушують порядок проведення дорожніх і пішохідних 

ремонтних робіт; перевіряє дотримання правових норм щодо розміщення 

реклами, виборчої інформації та будь-якої іншої форми візуального 

інформування/реклами, включаючи ті, що стосуються місця розташування 

підприємства; бере участь у заходах з демонтажу споруд, що здійснюються без 

відповідних дозволів; про виявлені порушення у галузі містобудування 

невідкладно інформує орган місцевого самоврядування або відповідний орган 

містобудування та архітектури [338]. 

У сфері охорони навколишнього середовища Місцева поліція: контролює 

дотримання законодавчих положень щодо умов поводження з побутовими та 
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промисловими відходами; повідомляє компетентні державні органи та установи 

про випадки невиконання правових норм щодо рівня забруднення, включаючи 

шумове забруднення; бере участь у заходах, спрямованих на боротьбу з 

епідеміями та епізоотіями; ідентифікує покинуті активні речовини, вживає заходів 

для їхньої дезактивації; контролює санітарний стан води в джерелах, водоймах та 

мережах; здійснює контроль за прибиранням вулиць, доріг, зелених зон, 

дезінсекцією та знезараженням будівель; перевіряє наявність санітарних 

договорів, укладених фізичними та юридичними особами; здійснює контроль за 

утилізацією побутових відходів операторами санітарних послуг; перевіряє та 

вирішує, відповідно до компетенції місцевих органів державного управління, 

скарги громадян щодо невиконання правових норм охорони навколишнього 

середовища та водних джерел, а також управління місцевими територіями; 

виявляє порушення та застосовує санкції за порушення норм права, що 

стосуються виконання покладених на неї обов’язків [338]. 

У сфері комерційної діяльності Місцева поліція має такі повноваження: 

забезпечує дотримання правових норм щодо здійснення вуличної торгівлі та 

комерційної діяльності; контролює законність торгівельної діяльності на 

агропродовольчих ринках і ярмарках, а також дотримання законодавства 

керівниками агропродовольчих ринків; конторолює наявність відповідних 

дозволів та ліцензій на проведення торгівельної діяльності, документів про 

походження товарів, метрологічної відповідності засобів зважування; здійснює 

контроль за рекламою тютюнової та алкогольної продукції; контролює 

дотримання суб’єктами торгівлі та надання послуг дотримання режиму роботи; 

ідентифікує та бере за збереження загублені та покинуті речі; контролює 

дотримання правил торгівлі та надання послуг, передбачених нормативними 

актами органів місцевого державного управління; контролює за дотриманням 

суб’єктами господарювання цінової політики [338]. 

Закон «Про Місцеву поліцію» визначає вимоги освітнього рівня та рівня 

поліцейської підготовки особового складу Місцевої поліції, який для різних посад 

становить від трьох місяців, одного та п’ять років за програмою та на базі 
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навчальних закладів системи МВС Румунії. Витрати, пов’язані з підготовкою 

місцевих поліцейських, покладаються на органи місцевого самоврядування. 

З метою запобігання, нейтралізації агресивних дій осіб, які порушують 

громадський порядок, місцеві поліцейські мають право застосовувати для  

самооборони нелетальну зброю, гумові палиці, електрошокери, пристрої з 

сльозодратівними і паралізуючими реагентами, наручники, службових собак, а 

також інші засоби іммобілізації, які не загрожують життю або не спричиняють 

серйозних тілесні ушкодження, порядок застосування кожного з яких чітко 

прописаний окремими статтями закону [338]. 

Румунське законодавство обумовлює соціальні та правові гарантії для 

місцевих поліцейських та членів їхніх сімей. 

Аналіз зарубіжного законодавства, направленого на регулювання діяльності 

муніципальних поліцейських інституції та їхніх посадових осіб, наукової та 

публіцистичної літератури, контент аналізу та інших інформаційних джерел дає 

можливість зробити висновок, що на організаційні моделі муніципальної поліції 

різних держав впливають форма державного устрою і пов’язаний з нею ступінь 

централізації соціального управління, а також географічні, історичні та інші 

національні особливості. 

Усі проаналізовані нами муніципальні поліцейські інституції країн Європи, а 

саме Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, 

Румунії, Хорватії, Словенії та інших діють на підставі закону прийнятого вищим 

національним законодавчими органом відповідної країни. Характерною рисою 

їхньої діяльності є соціальна спрямованість, яка орієнтована, насамперед, на 

захист прав і свобод громадян. 

Інституційні відмінності муніципальних поліцейських систем мають місце і у 

формах та рівнях підготовки муніципальних поліцейських, однак не впливають на 

орієнтованість на виконання загальних завдання правоохоронної діяльності. 

Муніципальна поліція є частиною комунальних служб і орієнтована у своїй 

діяльності на попередження злочинності, партнерські відносини з територіальною 

громадою. 
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Муніципальна поліція у європейських країнах, зазвичай, розвивається як 

допоміжна служба державної поліції, та орієнтується у своїй діяльності на її 

стандарти і зосереджується, зокрема, на забезпеченні публічного порядку, 

дорожньої безпеки, забезпечення благоустрою населених пунктів, наданні 

допомоги державним інститутам поліції. 

Вирішення завдань профілактики правопорушень і створення комфортного, 

безпечного середовища на муніципальних територіях здійснюється із взаємодією 

з іншими державними службами, у тому числі поліцейськими. 

Застосування муніципальними правоохоронними інституціями заходів 

адміністративного чи спеціального поліцейського примусу характеризується 

низкою обов’язкових приписів щодо: 

1) проходження для працівників  спеціальної юридичної підготовки на 

предмет правомірного та раціонального застосування спеціальних засобів, 

фізичної сили та вогнепальної зброї; 

2) попередження особи про намір застосування застосування спеціальних 

засобів, фізичної сили та вогнепальної зброї та надання їй достатньо часу для 

виконання вимог; 

3) вжитя необхідних заходів для гарантування безпеки фізичним особа та для 

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

4) заборони застосовування заходів примусу проти жінок і малолітніх, осіб 

похилого віку, а також людей з явними фізичними вадами, за винятком випадків 

вчинення ними правопорушення; 

5) надання потерпілим невідкладної медичної допомоги; 

6) повідомлення прокурора або керівника органу про застосування заходів 

примусу та про завдання особі тілесних ушкоджень. 

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. 
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Муніципальні правоохоронні органи не мають єдиного стандарту в своїй 

інституційній організації, однак у переважній більшості вони створюються як 

поліцейські інститути, що знаходяться в системі органів муніципального 

управління. 

Стійкість праворегулюючих систем муніципальних правоохоронних 

інститутів країни Європи досягається шляхом чіткої виписаності правових норм, 

забезпечення їхньої зрозумілості та мінімізації адміністративного розсуду. 

 

3.2.  Шляхи удосконалення діяльності з охорони громадського порядку 

муніципальними утвореннями в Україні 

 

На сьогодні модель вітчизняного місцевого самоврядування, побудована на 

принципах сильної централізації влади, яка не лише не виправдовує себе, але й 

гальмує самоврядні процеси. Такий стан речей зумовлює обґрунтовану критику у 

суспільстві. Втілення в життя принципів реального місцевого самоврядування 

неможливе насамперед без процесу деконцентрації правоохоронної функції. Адже 

забезпечення правопорядку територіальною громадою на власній території своїми 

силами відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам [29, с.173]. 

У наслідок проведеного нами  опитування (Додаток В) вдалось отримати 

результати про соціальне сприйняття муніципальної варти як інституту, що може 

вплинути на покращення стану публічного порядку в місцях осілого проживання. 

Так, по наслідках проведеного анкетування 551 мешканців Одеси, Львова, 

Білгород-Дністровського, Южного, Чорноморська та Борислава 382 (69,33%) 

підтримують створення муніципальних правоохоронних інститутів, у той час як 

158 осіб (27,67%) є противниками такої ідеї. Крім цього, у більшості перебувають 

респонденти, які вважають про доцільність передати частину функцій 

Національної поліції органам місцевого самоврядування – 255 (45%), проти – 205 

(37,21%). Осіб, які не можуть визначитись з цього питання – 95 (17,24%). 

З розумінням сприймають опитані основні призначення муніципальної 

варти, підтримуючи її діяльність у сфері благоустрою 551 (100%), захисту 
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населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші 551 (100%), 

контролю за дотриманням правил торгівлі на ринках 482 (87,48%), правил 

утримання домашніх тварин 551 (100%), контролю за паркуванням 

автотранспорту 551 (100%). При цьому, на питання про можливість надання 

муніципальній варті повноважень щодо розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень, ствердно відповіли лише 12 осіб (2,18%). 

З метою створити стійку та якісну теоретичну платформу для правового 

забезпечення передачі місцевому самоврядуванню реальних правоохоронних 

функцій у сучасній правовій науці спостерігається активізація наукових пошуків. 

Наукові дослідження упевнено проникають у глиб проблем охорони 

правопорядку на муніципальному рівні та стають дедалі якіснішими. Предметами 

досліджень у цьому напрямку є: оптимальне співвідношення підсистем органів 

публічного урядування та їхні повноваження, юридична природа місцевих 

муніципальних правоохоронних органів, методи та форми їхньої роботи, 

соціальні та правові наслідки діяльності тощо. Не дивлячись на це та на масове 

розуміння того, що якісна децентралізація неможлива без передачі частини 

правоохоронних функцій органам місцевого самоврядування, проблема 

законодавства, направленого на урегулювання діяльності муніципальних 

правоохоронних органів, є невирішеною упродовж багатьох років. 

Досягнення цілей розкриття потенціалу територіальних громад, інституційного 

посилення місцевого самоврядування повинно здійснюватись не лише шляхом 

реформуванням територіальної організації публічної влади. Для цього слід здійснити 

й правоохоронну децентралізацію. Адже діяльність по забезпеченню публічного 

порядку в селах, селищах і містах, охорона прав та свобод мешканців наділені 

об’ємною місцевою складовою, оскільки безпосередньо торкаються інтересів громад, 

а відтак, не можуть бути залишені поза увагою децентралізації. 

Спроби окремих органів місцевого самоврядування самостійно вирішити 

питання забезпечення належного публічного порядку на території своїх поселень 

приймає, у більшості випадків, невідповідні закону та праву форми, що 

компрометує саму ідею муніципальної поліцейської діяльності. 
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За таких обставин важливим напрямом муніципальної реформи є розвиток 

муніципальних поліцейських інституцій у системі місцевого самоврядування, що 

можливе виключно за умов прийняття закону, який визначає раціональну 

організаційну модель муніципальних правоохоронних формувань, з чітко 

визначеною метою, завданнями та функціями. 

Дискусія про обґрунтовану доцільність правоохоронної децентралізації 

спостерігається у вітчизняній поліцеїстиці уже тривалий час. 

Так, Є.В. Петров ще у 2002 році зазначав однією з основних цілей створення 

місцевої (муніципальної) міліції забезпечення механізму реалізації органами 

місцевого самоврядування права на самостійну охорону громадського порядку на 

території обслуговування [339, с.118]. 

Про колективні потреби у місцевих органах правопорядку вказував 

І.В. Дробуш у своїй розвідці, датованій 2004 роком [340, с.135]. 

На думку Я.М. Когута (публікація 2005 року) реалізація ідеї створення місцевої 

міліції буде сприяти упорядкуванню взаємовідносин органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами, дасть можливість органам місцевої 

влади цілеспрямовано впливати на криміногенну обстановку і залежно від останньої 

визначати чисельність і склад місцевої (муніципальної) міліції, стратегію і тактику її 

використання, задовольняти потреби ресурсного забезпечення [341, с.41].  

Про необхідність створення правоохоронного підрозділу у структурі 

виконавчих органів місцевої ради з особливими завданнями, який має 

створюватися відповідною місцевою радою, фінансуватися за рахунок коштів 

місцевого бюджету з метою виконання повноважень місцевого самоврядування 

щодо реалізації правоохоронної функції, наголошувала Т.В. Гудзь (серія 

досліджень 2011-2018 роки) [238, с.184, 342, с.24-25]. 

Про потреби у міцевих органах правопорядку вказувалось у дослідженнях 

В.А. Грабельникова [343], І.Ю. Хомишина [344]. 

Серед новітніх праць, що вибудовують наукову основу для створення 

муніципальних правоохоронних інституцій, варто зазначити дослідження 

О.М. Волуйко (2015 рік) [245], Н.В. Капітонової (2017 рік) [29], а також серію 
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досліджень В.А. Орлова (2014-2018 років) [318; 332; 345, 346]. Ці та інші роботи 

внесли відчутний вклад у розробку теорії і практики організації муніципальних 

інституцій по здійсненню поліцейської діяльності. Однак вони не змогли сформувати 

єдиного розуміння про сутність цих інституцій та про шляхи їхнього створення. 

Еволюція праворозуміння муніципальних правоохоронних органів 

проявилася в чотирьох законопроектах, направлених на регулювання цих 

інституцій, поданих на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законотворчої 

ініціативи з часу здобуття Україною незалежності: 

1. Проект Закону України «Про міліцію місцевого самоврядування» [347]; 

2. Проект Закону України «Про муніципальну поліцію» [348]; 

3. Проект Закону Україну «Про Варту» [28]; 

4. Проект Закону України «Про муніципальну варту» [27]; 

П’ятий законопроект – проект Закону України «Про поліцію місцевого 

самоврядування (муніципальну поліцію)», розроблений та оприлюднений для 

публічного ознайомлення Асоціацією міст України [349]. 

Серед актуальних вважається проект Закону України «Про муніципальну 

варту» №2890, зареєстрований 18.05.2015 за поданням народних депутатів 

України VIII скликання В.Б. Гройсмана, О.В. Ляшка, А.А. Кожем’якіна,            

О.Р. Березюка, Ю.В. Тимошенко та А.А. Тетерука. Зазначений законопроект 

пройшов перше читання у Верховної Ради України. Однак, враховуючи численні 

зауваження до вагомих правових протиріч, викладених у зауваженнях Головного 

юридичного управління Апарату Верховній Раді України та Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, проект закону був 

скерований на доопрацювання. 

Аналіз оприлюдненого на офіційному сайті Верховної Ради України 

доопрацьованого та підготовленого до другого читання проекту закону дав 

можливість виявити низку структурних та юридичних помилок, а також 

нераціональних правових норм, що в сукупності погіршують якість 

законопроекту. У випадку прийняття в цілому наявні вади впливатимуть на якість 

роботи муніципальної варти, а також низки органів адміністративно-деліктної 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18027
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юрисдикції. З метою усунення цих недоліків нами висловлюється низка 

критичних зауважень та пропозицій, врахування яких покращить якість 

нормативно-правового акту, який на сьогодні представлений текстом проекту 

закону «Про муніципальну варту» №2890 від 18.05.2015 підготовленого до 

другого читання у Верховній Раді України. 

1. Абзац п’ятий ч.1 ст.2 тексту проекту Закону серед основних завдань 

муніципальної варти зазначає виконання окремих адміністративних стягнень. 

Зазначене формулювання, за умов відсутності у тексті проекту Закону уточнень, які 

саме адміністративні стягнення виконуватимуться муніципальною вартою, створює 

умови до необґрунтованого розширення дискреції у цій частині виконавчих 

повноважень. Для усунення цього недоліку в абзаці п’ятому ч.1 ст.2 тексту проекту 

Закону слід зазначити, що до завдань муніципальної варти належить виконання таких 

адміністративних стягнень, як попередження та штраф. 

2. Критично відносимось до приписів ст.8 проекту Закону щодо надання 

органам місцевого самоврядування повноважень розробляти місцеві положення 

про муніципальну варту та дисциплінарні статути. На нашу думку, конструкція 

статті породжує великий обсяг дискреції, що може призвести до неоднозначного 

застосування органами місцевого самоврядування трудового законодавства 

України. Прикладом цього є створення місцевими радами власних правил 

благоустрою з нормами, які суперечать Типовим правилам, затвердженим урядом. 

Щоб уникнути цього, Дисциплінарний статут повинен бути єдиним для всіх 

створених органів муніципальної варти, текст якого слід затверджувати 

постановою Кабінету Міністрів України. 

Закон України «Про муніципальну варту» повинен бути єдиним актом, який 

визначає правовий статус цього інституту та його службовців. Оскільки 

затвердження радами своїх локальних положень про муніципальну варту, знову ж 

таки, враховуючи стан ослабленого адміністративного контролю за 

нормотворчою діяльністю місцевих рад, призведе до протиправної зміни обсягу її 

прав та обов’язків, а відтак, до відмінних правових статусів, як різних органів 

муніципальної варти, так і посадових осіб цих органів. Іншими словами, правовий 
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статус муніципальної варти в Одесі буде відмінним від правового статусу цього 

інституту в Миколаєві чи Ужгороді.  

З таких же позицій висловлюємо зауваження до конструкції ст.20 проекту 

Закону. На наше переконання, умови проходження служби в муніципальній варті 

повинні регламентуватись законом, а не локальними положеннями. 

3. Як елемент посилення державного контролю за діяльністю муніципальної 

варти, що за юридичною природою своєї правозастосовної діяльності буде органом 

поліціювання, до складу тимчасової комісії ради по проведенню конкурсного 

відбору на заміщення посади керівника муніципальної варти пропонується 

включити керівника або заступника керівника місцевого територіального органу 

Національної поліції, юрисдикція якого поширюється на території відповідної 

сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних громад, для чого у абзац 

другий ч.2 ст.13 проекту Закону внести відповідні зміни. 

4. Щодо вимог освітньо-кваліфікаційного рівня керівника та заступника 

керівника муніципальної варти, то пропонується встановити його на рівні 

спеціаліста або магістра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна 

діяльність». Наявність обов’язкової юридичної освіти для осіб, що заміщують 

такого виду посади у муніципальній варті, пояснюється правоохоронною 

спрямованістю її діяльності, наявності юрисдикційних адміністративно-

деліктних повноважень, а теоретична підготовленість у галузі права та набуті 

правозастосовні навички зменшать зусилля керівника та підвищать коефіцієнт 

корисної дії при реалізації управлінських повноважень керівника муніципальної 

варти та його заступника. 

5. Проект Закону визначає подвійні особливості правового статусу 

службовця муніципальної варти, адже відповідно до ч.5 ст.18, яка вказує, що на 

службовців муніципальної варти в частині їхнього правового статусу, правил 

призначення на посаду, проходження служби, оплати праці і соціальних гарантій, 

дисциплінарної відповідальності і припинення служби поширюються вимоги 

законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», з урахуванням особливостей визначених цим 
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Законом, у той же час норми проекту Закону встановлюють самостійний порядок 

призначення на посаду, проходження служби, оплати праці і соціальних гарантій, 

дисциплінарної відповідальності і припинення служби. Нечіткі формулювання не 

дають також можливості отримати відповідь чи є службовці муніципальної варти 

суб’єктами відповідальності за Законом України «Про запобігання корупції». 

На нашу думку, наявність у Законі формулювання «посадові особи 

муніципальної варти є службовцями місцевого самоврядування» усунув би 

низку правозастосовних проблем, а саме: визначення правового статусу 

службовців муніципальної варти, встановлених Законом України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» соціальних гарантій, визначення їхньої 

правосуб’єктності у рамках антикорупційного законодавства та інші. 

6. Неефективною оцінюємо норму абзацу другого ч.2 ст.23, викладену в 

проекті Закону щодо екзаменаційної комісії, яка проводить іспит кандидата на 

службу в муніципальній варті після проходження ним початкової (первинної) 

підготовки, у складі семи членів, чотири з яких обираються з депутатів місцевої 

ради, три з представників громадськості. Не заперечуючи право представницького 

органу створювати таку комісію та здійснювати представництво у ній через 

депутатів місцевих рад, а також проводити організацію громадського контролю 

інститутами громадського суспільства через своїх представників, вважаємо про 

необхідність включати до складу такої комісії представників Національної 

поліції. Адже наявність професійних поліцейських знань, навичок та вмінь у 

члена комісії, що є поліцейським, дає можливість якісніше контролювати рівень 

знань кандидата на службу в муніципальній варті. 

7. Юридично некоректне формулювання зауважується у ч.1 ст.23 проекту 

Закону, а саме – «органи внутрішніх справ». На нашу думку, його слід вилучити, 

оскільки воно охоплюється поданим далі формулюванням «правоохоронні 

органи». Більше того, юридично чинних норм, що визначають органи внутрішніх 

справ як інститут публічного управління, за даними пошуку в інформаційній 

системі Верховної Ради України «Законодваство України» не встановлено. 
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8. Критично ставимося до неврахування у законопроекті зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до редакції 

законопроекту, внесеного до першого читання щодо неприйнятності надання 

муніципальній варті прав розглядати справи та накладати адміністративні 

стягнення за вчинення правопорушень, передбачених ст.ст. 92, 150, 151, 152, 1521, 

153, 154, 159, 160, 1751, 176, 177, 178. 180, 1801, 181, 182 КУАП. З цього приводу 

ми розділяємо висловлені рецензентами застереження про створення цими 

нормами конкуренції повноважень між муніципальною вартою та іншими 

юрисдикційними органами щодо розгляду складів тих же адміністративних 

правопорушень, а також виникнення юридичних колізій з нормами ст.ст. 29, 301, 

31 і 32 КУАП щодо застосування конфіскації предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, 

громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт, передбачені 

санкціями зазначених статей, лише за рішенням суду. 

9. Очевидною технічною помилкою в тексті проекту Закону України «Про 

муніципальну варту» є нумерація статей, починаючи зі статті 2, яку допустили оператори 

технічного набору корегованого після першого чинення тексту проекту Закону [27]. 

Усунення цих та інших помилок та суперечностей у проекті Закону значно 

посило б його якість у випадку прийняття. 

Крім цього, прийняття Закону України «Про Муніципальну варту» слід 

здійснювати з одночасним внесенням змін та доповнень до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо закріплення у цьому Законі повноважень 

місцевого самоврядування на створення муніципальної варти. Для цього пропонуємо: 

доповнити 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 викласти в такій редакції: 

«40) заслуховування інформації прокурорів, керівників органів Національної 

поліції та муніципальної варти про стан законності, боротьби із 
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злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

відповідній території»;  

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

«підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно 

до закону муніципальної вартиї, 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». 

А також синхоронизувати з цими нормами відповідні статті Бюджетного 

кодексу України. 

Однак результативність діяльності муніципальної варти прийняттям самого 

закону обмежитись не може. Розв’язання проблем правоохоронної інституалізації 

місцевого самоврядування слід здійснювати також у інших стратегічних напрямках. 

По-перше, удосконалення законодавства, направленого на реформування 

територіальної організації влади та місцевого самоврядування в частині 

об’єднання громад, з метою пришвидшення цього процесу. Адже більш як 

чотирирічний період дії Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» вказав не лише на його слабкі ланки, а й недієвість 

самого принципу добровільності цього виду муніципального реформування, 

такого, що гальмує процес децентралізації та приводить до створення явно 

неспроможних територіальних громад без врахування ключових моментів 

просторового планування [350, с.720]. Не спроможність територіальних громад 

ускладнює, поряд з іншими важливими напрямками галузевого управління, 

утримання муніципальних органів правопорядку. 

Неочікуване гальмування процесу об’єднання громад найбільше 

спостерігається на рівні перших осіб самоврядування – сільських, селищних і 

міських голів, які організаційно, відповідно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», є ключовими особами процесу об’єднання, 

однак принцип добровільності використовують як аргумент для відмови в 

об’єднанні громад. 
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Таким чином, завершення об’єднання територіальних громад слід 

здійснювати за концептуально новим законом, який виключає принцип 

добровільності щодо об’єднання громад та запроваджує принцип плановості у 

цьому сегменті адміністративного реформування. 

По-друге, здійснити підвищення матеріально-фінансової незалежності та 

автономності бюджетів місцевого самоврядування, шляхом поглиблення 

фінансової децентралізації. Тому потрібно 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. 

Фінансово-економічна складова, як один з основоположних факторів якісної 

роботи муніципальної варти, знайшла своє відображення у висновку Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної ради України на проект 

Закону України «Про муніципальну варту» №2890 [351]. 

Проведення податкової децентралізації, яка трактується як процес передачі 

надходжень від відповідних податків у володіння органів нижніх рівнів          

влади [352, с.883], сприяє посиленню самостійності самоврядування. 

По суті, реалізація реформування у цій сфері політико-правових відносин 

створить умови для забезпечення організаційних та фінансово-матеріальних умов 

для реалізації органами місцевого самоврядування України права на самостійне 

здійснення охорони публічного порядку на відповідних територіях. 

По-третє, забезпечити посилення контролю зі сторони держави за діяльністю 

органів місцевого самоврядування, у тому числі за діяльністю створюваних ними 

інституцій по охороні правопорядку. 

Прийняття у 2014 році нової редакції Закону України «Про прокуратуру» 

настільки лібералізувало наглядову політику держави, вилучивши з її наглядово-

контрольної діяльності значний сегмент управлінських правовідносин, що 

привело у цій частині державного та муніципального управління до 

«правоохоронного вакууму». Адже позбавивши органи прокуратури повноважень 
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нагляду за додержанням і застосуванням законів (у тому числі за діяльністю 

органів місцевого самоврядування), який десятиліттями був частиною 

національної правової системи, державі слід було передати таку функцію іншому 

уповноваженому державному органу, наприклад Міністерству юстиції України чи 

місцевим державним адміністраціям, та наділити ці органи правом на 

адміністративну зупинку дії прийнятих місцевим самоврядуванням управлінських 

рішень, у яких протиправність є очевидною. Про необхідність встановлення за 

муніципальною вартою державного контролю йшлося у висновку Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект 

Закону України «Про муніципальну варту» №2890 [351]. 

На нашу думку, саме послаблення наглядово-контрольної політики держави і 

привело до численного, в супереч ст.51 Закону України «Про Національну 

поліцію», продукування місцевими радами найменувань «поліція» (Додаток А) та 

атрибутів з ознаками належності до неї, а також таких правотворчих феноменів, 

як наділення комунального підприємства правовими нормами його статуту 

здійснювати протидію тероризму, як це має місце в Ірпіні [124]; залучення 

Національною поліцією комунального підприємства до контрольної діяльності за 

обігом зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, 

боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та 

речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, 

порядок та на які поширюється дозвільна система органів системи МВС, як це 

прописано у статутах муніципальної варти Тетіївської та Броварської міських   

рад [139]; чи навіть норм, направлених на порушення прав та свобод громадян. 

Наприклад, викликати громадян і службових осіб у справах про адміністративні 

правопорушення та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться у провадженні, як це 

зазначено в установчих документах Володимир Волинського та Нововолинського 

відділень муніципальної поліції цих міських рад [178; 179], Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради [207], 

Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна          

поліція» [187] та інших. Або, як визначено у положенні про Структурний 



191 
 
 

пiдроздiл «Муніципальна варта» Комунального підприємства «Комунальник» 

Червоноградської міської ради Львівської області, – на виконання розпоряджень 

міського голови тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на 

окремі ділянки місцевості чи об’єкти [223]. 

На нашу думку, загальний нагляд прокуратури слід відновити обмеживши 

можливості його застосування лише у державних та муніципальних установах, 

підприємствах та організаціях. 

По-четверте, отребує удосконалення правове регулювання практики 

нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування. Адже проблеми 

низького рівня цього виду діяльності місцевого самоврядування неодноразово 

піднімалось у адміністративно-правовій науці. Упродовж останніх років у своїх 

дослідженнях вказували на це О.В. Голуб [109, с.97], М.Є. Околович [115, с.199-202 ], 

М.О. Петришина [353, с.72-74], О.В. Слобожан [354], Т.О. Стадниченко [355, с.149], 

В.Д. Шушулкова [81, с.168-170] та інші. 

У рамках місцевого нормотворення по регулюванню діяльності муніципальної 

варти, у першу чергу, звертає на себе увагу проблема якості установчих документів, 

створюваних муніципальних правоохоронних інституцій. Що є загальнодержавною 

проблемою, оскільки юридичні помилки та протиріччя чинному законодавству 

спостерігаються у більшості досліджених установчих документах [140, с.40-46]. 

Законність багатьох рішень місцевих рад про затвердження установчих документів 

муніципальної варти викликають сумнів, оскільки в них прописуються норми, 

прийняті радами з порушенням меж власної компетенції. 

Реалізуючи нормотворчі повноваження, місцеві ради повинні спиратися 

виключно на компетенційні права та обов’язки та використовувати у своїй 

діяльності ті засоби, форми, прийоми, що передбачені законодавством. 

Одним із засобів контролю, застосування якого фільтрувало б юридичні 

помилки в актах місцевого самоврядування, могла би бути правова експертиза 

нормативно-правових актів місцевого самоврядування. 

Цей інститут адміністративного контролю нормативно-правових актів, 

прийнятих на місцевому рівні, відповідно до Указу Президента України «Про 
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державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» від 21.05.1998 №493/98 та Постанови КМУ від 28.12.1992 

№731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», проводиться 

територіальними органами Міністерства юстиції України у рамках здійснення 

державної реєстрації виключно щодо нормативно-правових актів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, 

відділів, інших підрозділів, місцевих органів господарського управління та 

контролю,  а також нормативно-правових актів районних, районних у містах 

Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших 

підрозділів [356; 357]. У той час як величезний сегмент нормотворчої діяльності, 

що здійснюється місцевим самоврядуванням, залишається поза увагою. 

Покращення ситуації у цьому напрямку можна забезпечити шляхом внесення змін до: 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнивши 

статтю 59 цього Закону частиною 13 у такій редакції: «13. Нормативно-правові 

акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають державній 

реєстрації в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України»; 

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 

та інших органів виконавчої влади, затвердженого Постановою КМУ 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». 

Додатковим фактором, що підсилив би стан праворегулюючої діяльності 

місцевого самоврядування, було б прийняття на законодавчому рівні нормативно-

правового акту, направленого на регулювання прийняття органами місцевого 

самоврядування нормативно-правових актів. Зазначене вирішення можливо 
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здійснити шляхом прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», у 

якому слід виписати основні принципи та процедуру прийняття органами 

місцевого самоврядування нормативно-правових актів. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. 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. 

2. Застосування муніципальними правоохоронними інституціями заходів 

адміністративного чи спеціального поліцейського примусу характеризується 

низкою обов’язкових приписів щодо: 

1) проходження для працівників 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 особі достатньо часу для виконання вимог; 

3) вжитя необхідних заходів для гарантування безпеки фізичним особам та 

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

4) заборони застосовування заходів примусу проти жінок і малолітніх, осіб 

похилого віку, а також людей з явними фізичними вадами, за винятком випадків 

вчинення ними правопорушення; 

5) надання потерпілим невідкладної медичної допомоги; 
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6) повідомлення прокурора або керівника органу про застосування заходів 

примусу та про завдання особі тілесних ушкоджень. 

3. Лібералізація контрольно-наглядової політики держави, що полягала у 

позбавленні органів прокуратури значного обсягу наглядових повноважень за 

управлінськими правовідносинами, привело до послаблення 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 пропонується: 

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 Постановою 

КМУ 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»; 

4. З метою покращенння правового регулювання діяльності муніципальної 

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

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

Забезпечити інституційне зміцнення територіальних громад шляхом: 

завершення об’єднання територіальних громад за концептуально новим законом, 

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

принцип плановості у цьому сегменті адміністративного реформування; 

підвищення матеріально-фінансової незалежності та автономності 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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В И С Н О В К И 

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 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 
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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 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. 
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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 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 
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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 
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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 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». 
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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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ДОДАТОК А 
 

З В Е Д Е Н І   В І Д О М О С Т І 

про організаційно-правові форми квазіполіцейських утворень 

отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(режим доступу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) станом на 1 березня 2019 р. 
 

Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальне підприємство»  

пошук за ключовим словом «муніципальна варта» 

Номер за 

порядком 
Назва квазіполіцейського утворення 

Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 ЮЖНЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
41779965 

65481, Одеська обл., місто Южне, ПРОСПЕКТ 

ГРИГОРІВСЬКОГО ДЕСАНТУ, будинок 18 

 

2 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРЗНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
40812976 

16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, 

місто Борзна, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА 

КУЛІША, будинок 107 

 

3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
41832384 

09107, Київська обл., місто Біла Церква, 

ВУЛИЦЯ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, буд. 2 

 

4 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРГІЇВСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
40482353 

67780, Одеська обл., місто Білгород-

Дністровський, селище міського типу Сергіївка, 

ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКА, будинок 19 Б 

 

5 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
41003521 

82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ПЛ. 

РИНОК, будинок 1 

 

6 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
41808828 

84200, Донецька обл., місто Дружківка, 

ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 14 

 

7 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
40486850 

53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, 

ВУЛИЦЯ КРІПАКА, будинок 2 

 

8 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
37538877 

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 

будинок 75 

 

9 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
41454306 

17000, Чернігівська обл., Козелецький район, 

селище міського типу Козелець, ВУЛИЦЯ 

Ф.СИДОРУКА, будинок 9 

 

 

10 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 42739902 09800, Київська обл., Тетіївський район, місто  
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ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Тетіїв, ВУЛИЦЯ ЯНУША ОСТРОЗЬКОГО, 

будинок 5 

11 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
41063046 

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 2 А 

 

12 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
41072883 

39623, Полтавська обл., місто Кременчук, 

ВУЛИЦЯ ЛІЗИ ЧАЙКІНОЇ, будинок 35 

 

13 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА 

ВАРТА" 
32126676 

79008, Львівська обл., місто Львів, 

ПР.СВОБОДИ, будинок 24 

 

14 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
41827175 

24000, Вінницька обл., місто Могилів-

Подільський, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 

6/16 

 

15 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
42556416 

51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, 

ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 95 

 

16 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
41303532 

19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, 

ВУЛИЦЯ САДОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 7 

 

17 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"( КП 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" ) 
40688537 

76008, Івано-Франківська обл., місто Івано-

Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 126 

 

18 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
41064956 

14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, 

ВУЛИЦЯ БЄЛОВА, будинок 2 

 

19 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
42582514 

51200, Дніпропетровська обл., місто 

Новомосковськ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, 

будинок 14 

 

 

Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальна установа» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 
ЄДРПОУ 

Юридична адреса 
Примітка 

1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
40501648 

23000, Вінницька обл., Барський район, місто 

Бар, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 6 

 

2 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА") 40034370 
65006, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

РОЗКИДАЙЛІВСЬКА, будинок 67А 
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Громадські формування зі статусом юридичної особи з найменуванням «муніципальна варта» 
 

Номер за 

порядком 
Назва квазіполіцейського утворення 

Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА-ДНІПРО" 
40023746 

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 

будинок 75 

 

2 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
39720100 

39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, 

ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 6, 

офіс 76 

 

3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА 

ВАРТА" 
42423200 

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА 

НАБЕРЕЖНА, будинок 14, офіс 400 

 

4 ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ "ГРОМАДСЬКЕ 

ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА МІСТА ЧЕРНІГІВ" 

41408684 
14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, 

ВУЛИЦЯ БЕЛОВА, будинок 2 

 

5 КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

41147026 
01044, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 

36 

 

6 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "ІРПІНСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА 
40460214 

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 2 А 

 

7 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
42072236 

09107, Київська обл., місто Біла Церква, 

ВУЛИЦЯ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО , будинок 

2 

 

8 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА "МУНІЦИПАЛЬНА 

ВАРТА" 

40986891 

76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-

Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 

126 

 

9 ПУХІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З 

ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА 

ВАРТА" 

42503584 
07413, Київська обл., Броварський район, село 

Пухівка, ВУЛИЦЯ ДЕСНЯНСЬКА, будинок 1 

 

10 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З 

ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "КУЗНЕЦОВСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

39029776 

34400, Рівненська обл., місто Вараш, 

МІКРОРАЙОН ПЕРЕМОГИ, БУД. 32, КОРПУС 

А, КВ. 45 

 

11 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ "ВАРАСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

42088082 

34400, Рівненська обл., місто Вараш, 

МІКРОРАЙОН ПЕРЕМОГИ, будинок 32, 

корпус А, квартира 45 

 

12 ЖИТОМИРСЬКЕ МІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З 

ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО 
42881266 

10002, Житомирська обл., місто Житомир, 

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 14 
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КОРДОНУ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

13 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" ДОВГАЛІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

42766962 

30237, Хмельницька обл., Білогірський район, 

село Довгалівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, 

будинок 3 

 

14 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ "БІЛОПІЛЬСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

42534539 
41800, Сумська обл., Білопільський район, місто 

Білопілля, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 70 

 

15 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 39946363 04050, м.Київ, ВУЛ. АРТЕМА, БУД. 72 А,   

16 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
41632019 

65006, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

РОЗКИДАЙЛІВСЬКА, будинок 67А 

 

 

Товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням «муніципальна варта» 
Номер за 

порядком 
Назва квазіполіцейського утворення 

Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ОХОРОННА ФІРМА "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"  
42554796 

01004, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКО, будинок 3, ЛІТЕРА А 

 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
38972696 

03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВИЧА 

МИХАЙЛА, будинок 9В, квартира 239 

 

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 
39141444 

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9 

 

 

Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальне підприємство» 

пошук за ключовим словом «муніципальна поліція» 
Номер за 

порядком 
Назва квазіполіцейського утворення 

Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
40903349 

28000, Кіровоградська обл., місто 

Олександрія, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, 

будинок 9 

 

2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ" 
38830387 

21018, Вінницька обл., місто Вінниця, 

ВУЛИЦЯ СКАЛЕЦЬКОГО, будинок 29 

Змінено 
назву  

3 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ"  
41337493 

23252, Вінницька обл., Вінницький район, 

селище міського типу Вороновиця, ВУЛИЦЯ 

КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 68 

 

 

4 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ" 
40653059 

24321, Вінницька обл., місто Ладижин, 

ВУЛИЦЯ ПЕТРА КРАВЧИКА, будинок 33 
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( КП ЛМР "МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ" ) 

5 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
35002022 

88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, 

ПЛОЩА ПОШТОВА, будинок 3 

в стані 

припинення 

6 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯКУШИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ"  
41165024 

23222, Вінницька обл., Вінницький район, 

село Якушинці, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, 

будинок 1 

припинено 

 

Громадські формування зі статусом юридичної особи з найменуванням «муніципальна поліція» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ "МУНІЦИПАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  

35877485 
04070, м.Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 

будинок 2 

 

2 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ В МІСТІ САМБОРІ "МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ" 
34219704 

81400, Львівська обл., місто Самбір, ПЛОЩА 

РИНОК, будинок 1 

 

3 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ "МУНІЦИПАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ" М.КИЄВА  

25958945 
01044, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 

36 

 

4 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ"  
39223427 

01054, м.Київ, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, будинок 

23, офіс № 

 

 

Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальне підприємство» 

пошук за ключовим словом «муніципальна міліція» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
МУНІЦИПАЛЬНА МІЛІЦІЯ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬК 36807885 

93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, 

ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 27 
припинено 

2 МУКАЧІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МУНІЦИПАЛЬНА МІЛІЦІЯ" 
39597248 

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, 

ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА, будинок 25 

в стані 

припинення 

3 СЛОВ’ЯНСЬКА НАРОДНА ДРУЖИНА (МУНІЦИПАЛЬНА 

МІЛІЦІЯ) ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА 
39209690 

84122, Донецька обл., місто Слов’янськ, 

ПЛОЩА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, буд. 2 

 

 

 

 

 

 
 



237 
 

 

Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальна установа» 

пошук за ключовим словом «муніципальна міліція» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
МУНІЦИПАЛЬНА МІЛІЦІЯ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬК 36807885 

93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, 

ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 27 
припинено 

2 СЛОВ’ЯНСЬКА НАРОДНА ДРУЖИНА (МУНІЦИПАЛЬНА 

МІЛІЦІЯ) ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА 
39209690 

84122, Донецька обл., місто Слов’янськ, 

ПЛОЩА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, буд. 2 
 

 

Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальне підприємство» 

пошук за ключовим словом «муніципальна дружина» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
МУНІЦИПАЛЬНА ДРУЖИНА ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 25323017 

35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ 

ГІРНИЦЬККА, будинок 3 А 

 

2 СЛОВ’ЯНСЬКА НАРОДНА ДРУЖИНА (МУНІЦИПАЛЬНА 

МІЛІЦІЯ) ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА 
39209690 

84122, Донецька обл., місто Слов’янськ, 

ПЛОЩА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 2 

 

3 ХМЕЛЬНИЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " 

МУНІЦИПАЛЬНА ДРУЖИНА " 
23829267 

29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, 

ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 10/1 

 

 

Громадські формування зі статусом юридичної особи з найменуванням «муніципальна дружина» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ДРУЖИНА СМТ ЗАТОКА" 
38058036 

67772, Одеська обл., місто Білгород-

Дністровський, селище міського типу Затока, 

ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 21 

 

2 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ДРУЖИНА МАРІУПОЛЯ" 
39653312 

87541, Донецька обл., місто Маріуполь, 

БУЛЬВАР КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, будинок 52, 

квартира 19 

 

3 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ДРУЖИНА" 
26048719 

49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 

будинок 143 

 

4 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ ТА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ "МУНІЦИПАЛЬНА 

ДРУЖИНА" 

39778573 

24400, Вінницька обл., Бершадський район, 

місто Бершадь, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, 

будинок 23 
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Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальне підприємство» 

пошук за ключовим словом  «муніципальна охорона» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
37846087 

40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ 

ГОРЬКОГО, будинок 21 

 

2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 

41680696 
01044, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 

будинок 36 

 

3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
38363806 

68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, 

ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 33 

 

4 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
40978173 

74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, 

ВУЛИЦЯ М.БУКІНА, будинок 58 

 

5 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 40034370 

65007, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 18 

припинено 

6 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 36817804 

61010, Харківська обл., місто Харків, 

ГІМНАЗІЙНА НАБЕРЕЖНА, будинок 16, 

кімната 39-40 

 

 

Громадські формування зі статусом юридичної особи з найменуванням «муніципальна охорона» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 

40708453 
23000, Вінницька обл., Барський район, місто 

Бар, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 6 

 

2 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА КІРОВОГРАДСЬКОГО 

РАЙОНУ" 

40669650 

27612, Кіровоградська обл., Кіровоградський 

район, село Могутнє, ВУЛИЦЯ САДОВА, 

будинок 9 

 

3 СУМСЬКЕ МІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" 
37524424 

40024, Сумська обл., місто Суми, 

ВУЛ.ЗЕЛЕНКО,БУД.14,КВ.43 
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Комунальні утворення зі статусом юридичної особи  організаційно-правової форми – «комунальне підприємство» 

пошук за ключовим словом  «муніципальна гвардія» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА ГВАРДІЯ" 
37861566 

50056, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, 

МІКРОРАЙОН СОНЯЧНИЙ, будинок 25А 

 

2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ГВАРДІЯ 

"НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
38033184 

53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, 

ВУЛИЦЯ КРІПАКА, будинок 2 

 

 

Громадські формування зі статусом юридичної особи з найменуванням «муніципальна гвардія» 
Номер за 
порядком 

Назва квазіполіцейського утворення 
Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДУБЕНСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА ГВАРДІЯ" 
36066548 

35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ 

ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7 

 

2 
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "КАМ’ЯНСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ГВАРДІЯ"  
42486428 

51911, Дніпропетровська обл., місто 

Кам’янське, ВУЛИЦЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

будинок 41, офіс 16 

 

3 ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ "СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАГІН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ГВАРДІЯ" 

37621289 
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ КАВЕРІНА, будинок 1 

 

 

Товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням «муніципальна гвардія» 
Номер за 

порядком 
Назва квазіполіцейського утворення 

Код 

ЄДРПОУ 
Юридична адреса 

Примітка 

1 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МУНІЦИПАЛЬНА ГВАРДІЯ" 
41646241 

51911, Дніпропетровська обл., місто 

Кам’янське, ВУЛИЦЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

будинок 41, офіс 16 
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ДОДАТОК Б 
   

 

 

Система муніципальної безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.1. Структурний підрозділ виконавчих органів місцевого самоврядування 

«Муніципальна варта»  
 

 

      Система муніципальної безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 1.2. Комунальне підприємство «Муніципальна варта»  в системі 

виконавчих органів місцевого самоврядування  
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ДОДАТОК В 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 

даних анкетування 551 пересічних громадян  
 

Питання Кіл-
ть 

Відсот
ок 

1. Освіта респондента: 
1) Вища. 225 50 
2) Середня спеціальна. 220 40  
3) Середня. 56 10  
2. Чи підтримуєте Ви ідею створення муніципальної варти (поліції) в Україні : 
1) Так. 382 69,33 
2) Ні. 158 27,67 
3) Важко відповісти. 11 2 
3. Чи варто, на вашу думку, передати частину функцій Національної поліції органам 
місцевого самоврядування:  
1) Так. 251 45,55 
2) Ні. 205 37,21 
3) важко відповісти 95 17,24 
4. Чи потрібно наділяти працівників муніципальної варти правом застосування зброї 
та спеціальних засобів: 
1) Так. 195 35,39 
2) Ні. 329 61,52 
3) Важко відповісти. 27 4,9 
5. Які, на Вашу думку, найбільш доцільні завдання повинна виконувати муніципальна 
варта: 
1) Забезпечення виконання рішень місцевої ради та її виконавчих органів, 
а також з питань: 

  

- благоустрою територій населених пунктів; 551 100 
- правил торгівлі на ринках; 482 87,48 
- правил утримання домашніх тварин; 551 100 
- захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання 
тиші в населених пунктах і громадських місцях; 

551 100 

2) Забезпечення охорони будівель органів місцевого самоврядування, 
об’єктів комунальної власності, а також об’єктів транспортної 
інфраструктури (метро, зупинок громадського транспорту, вокзалів, 
причалів тощо). 

384 69,69 

3) Проведення профілактичної роботи з членами територіальної громади 
щодо дотримання правопорядку в межах відповідної території. 

497 90,2 

4) Повідомлення відповідних державних органів і громадських об’єднань 
про аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вживання невідкладних 
заходів для їх ліквідації, врятування людей. 

412 74,77 

5) Надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам відповідної 
ради, представникам державних органів влади і громадських об’єднань у 
здійснені їх законної діяльності. 

92 16,7 

6) Надання допомоги уповноваженим органам містобудування та 
архітектури у виявленні фактів незаконного будівництва. 

452 82,03 

7) Забезпечення безпеки дорожнього руху у населеному пункті. 236 42,83 
8) Контроль за паркуванням автотранспорту. 551 100 
9) Затримання і доставляння до органів Національної поліції осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення чи злочини, або чинять опір. 

415 75,32  

10) розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 12 2,18 

10) Складання протоколів про адміністративні правопорушення  456 82,76 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 

даних анкетування 212 депутатів місцевих рад  
 

Питання Кількі
сть 

Відсоток 

1. Скільки каденцій Ви виконуєте обов’язки депутата міської ради 
1) одну 164 77,36 
2) дві 42 19,81 
3) три і більше 6 2,83 
2. Чи підтримуєте Ви ідею створення муніципальної варти (поліції) в Україні: 
1) Так. 176 83,02 
2) Ні. 36 16,98 
3) Важко відповісти. 0 0 
3. Чи варто, на вашу думку, передати частину функцій Національної поліції органам 
місцевого самоврядування:  
1) Так. 154 72,64 
2) Ні. 32 15,1 
3) важко відповісти 26 12,26 
4. Чи потрібно наділяти працівників муніципальної варти правом застосування зброї та 
спеціальних засобів: 
1) Так. 19 8,96 
2) Ні. 145 68,4 
3) Важко відповісти. 48 22,64 
5. Які, на Вашу думку, найбільш доцільні завдання повинна виконувати муніципальна 
варта: 
1) Забезпечення виконання рішень місцевої ради та її виконавчих 
органів, а також з питань: 

  

- благоустрою територій населених пунктів; 212 100 
- правил торгівлі на ринках; 164 77,36 
- правил утримання домашніх тварин; 196 92,45 
- захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання 
тиші в населених пунктах і громадських місцях; 

194 91,51 

2) Забезпечення охорони будівель органів місцевого самоврядування, 
об’єктів комунальної власності, а також об’єктів транспортної 
інфраструктури (метро, зупинок громадського транспорту, вокзалів, 
причалів тощо). 

152 71,7 

3) Проведення профілактичної роботи з членами територіальної 
громади щодо дотримання правопорядку в межах відповідної території. 

186 87,74 

4) Повідомлення відповідних державних органів і громадських 
об’єднань про аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вживання 
невідкладних заходів для їх ліквідації, врятування людей. 

189 89,15 

5) Надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам відповідної 
ради, представникам державних органів влади і громадських об’єднань 
у здійснені їх законної діяльності. 

192 90,57 

6) Надання допомоги уповноваженим органам містобудування та 
архітектури у виявленні фактів незаконного будівництва. 

118 55,66 

7) Забезпечення безпеки дорожнього руху у населеному пункті. 197 92,92 

8) Контроль за паркуванням автотранспорту. 212 100 

9) Затримання і доставляння до органів Національної поліції осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення чи злочини, або чинять опір. 

128 60,38 

10) розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 0 0 
10) Складання протоколів про адміністративні правопорушення  127 59,91 
6. Оцініть ефективність роботи створеної Вашою радою муніципальної варти  

1) ефективно 159 75 

2) неефективно 53 25 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 

даних анкетування 287 працівників муніципальної варти  

№ Питання Варіант відповіді 
Кількість  Відсоток 

1. Чи вважаєте Ви досконалим 
нормативно-правове забезпечення 
діяльності Комунальних 
охоронних підприємств 
(муніципальної варти)? 

так 32 11,15 

ні 255 88,85 

2. Чи вважаєте Ви, що прийняття 
Закону України «Про 
муніципальну варту» є необхідною 
умовою для врегулювання 
відносин пов’язаних з діяльністю 
муніципальної варти? 

так 277 96,52 

ні 6 2,09 

не має значення 4 1,39 

3. Чи проводилися з Вами заняття з 
тактико-спеціальної підготовки у 
сфері охорони публічного 
порядку? 

так 46 16,03 

ні 241 83,97 

4. Чи проводилися з Вами заняття з 
основ юридичної підготовки у 
частині юрисдикційної діяльності? 

так 45 14,63 

ні 245 85,37 

5. Чи вважаєте Ви, що Ваш рівень 
підготовки є достатнім для 
виконання службових (трудових) 
завдань пов’язаних з охороною 
публічного порядку ? 

так 107 37,28 

ні 19 6,62 

важко відповісти 161 56,1 

6. Чи взаємодіє Ваше комунальне 
охоронне підприємство під час 
виконання завдань по 
забезпеченню публічного порядку 
з правоохоронними органами? 
Якщо так то з якими 

НГУ 0 0 
Національна 
поліція 

300 100 

СБУ 2 1,99 
Військова служба 
правопорядку ЗСУ 

0 0 

Прокуратура 0 0 

ДСНСУ 228 79,44 

не взаємодіє 0 0 
7. Чи мають право працівники 

муніципальної варти 
застосовувати заходи фізичного 
впливу до правопорушників під 
час діяльності непов’язаної з 
охороною майна та фізичних осіб? 

так 147 51,22 

ні 5 1,74 

лише для 
самозахисту 

85 26,66 

складно відповісти 51 17,77 

8. Чи вважаєте Ви діяльність вашого 
підприємства ефективним у сфері 
забезпечення публічного порядку? 

так 266 92,68 
ні 0 0 
важко відповісти 21 7,32 

 

Примітка: 

результати опитування у процентному відношенні сумарно можуть не збігатись із 

абсолютним показником 100 % у зв’язку з наведенням респондентами кількох варіантів 

відповідей або залишення питання без відповіді 
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ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Ґ 
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ДОДАТОК Д 
 

 
 


