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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Фінансове забезпечення діяльності Національної полі-
ції, а також гарантії її компенсації, які надаються співробі-
тникам Національної поліції та членам їх родин відповідно 
до законодавства України, є держаними видатковими зо-
бов’язаннями. Органи державної влади України та органи 
місцевого самоврядування відповідно до законодавства 
України мають право здійснювати видатки на реалізацію 
повноважень Національної поліції по забезпеченню закон-
ності, правопорядку й підтримання публічного порядку та 
безпеки. Фінансування зазначених видатків здійснюється 
за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету 
України, відповідних бюджетів місцевих громад, а також 
коштів, які надходять на підставі договорів від мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої влади, дер-
жавних органів, підприємств, установ, організацій і гро-
мадян та інших джерел, не заборонених законодавством 
України. Важливою частиною фінансового забезпечення 
для нормального функціонування системи є грошові ви-
плати працівникам органів Національної поліції. Фінансове 
забезпечення на кожний поточний рік визначається дер-
жавним бюджетом України, який затверджується Законом 
України « Про Державний бюджет України».  

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про Національну 
поліцію» поліцейський в повному обсязі користується гара-
нтіями соціального та правового захисту, передбаченими 
цим Законом та іншими актами законодавства [1]. 

Як зазначено в постанові Кабінету Міністрів України 
від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення поліцей-
ських Національної поліції» – грошове забезпечення  
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поліцейських складається з посадового окладу, окладу за 
спеціальним званням, щомісячних додаткових видів гро-
шового забезпечення (підвищення посадового окладу, над-
бавки, доплати, які мають постійний характер), премії та 
одноразових додаткових видів грошового забезпечення [2]. 

Слід також враховувати розмір мінімальної заробітної 
плати, що встановлюється Законом України «Про держав-
ний бюджет» на кожний поточний рік, який впливає на 
розмір окладу і враховується при нарахуванні премій. У 
порівнянні з грошовим забезпеченням органів внутрішніх 
справ, яке було визначено Законом України «Про міліцію», 
який втратив на даний момент чинність, матеріальне забез-
печення органів Національної поліції значно поліпшилось і 
напряму залежить від самого поліцейського, адже при сум-
лінному виконанні своїх посадових обов’язків, на його за-
робітну плату значно впливаю премії, надбавки та доплати, 
що передбачено п. 4 постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.11.2015 № 988 [2]. Підставою для виплати грошового 
забезпечення є наказ керівника (начальника) органу, закла-
ду, установи Національної поліції про призначення на посаду 
поліцейського відповідно до номенклатури посад, наказ рек-
тора ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання про за-
рахування на навчання або наказ про зарахування в розпо-
рядження відповідного органу поліції та встановлення кон-
кретного розміру окладів, надбавок, доплат. 

Державою забезпечується гарантія щодо виплат мате-
ріального забезпечення шляхом законодавчого закріплення 
різних випадків, наприклад, виходу працівника на пенсію, 
інвалідності, в разі загибелі (смерті) чи втрати працездат-
ності поліцейського і т.д. 

До матеріального забезпечення також відносять право 
на отримання безоплатної медичної допомоги, медикамен-
тів поліцейським, членам їх сім’ї, які проживають разом з 
ним, пенсіонерам органів внутрішніх справ, за умови, того 
що воно здійснюється в лікувально-профілактичних, фізку-
льтурно-оздоровчих, санаторно-курортних закладах систе-
ми МВС. 

Особам рядового, молодшого, середнього та вищого 
складу поліції, пенсіонерам органів внутрішніх справ, які 
згідно чинного законодавства визнані такими, що потре-
бують поліпшення житлових умов та соціального захисту,  
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житлова площа надається в першочерговому порядку міс-
цевими державними адміністраціями, відповідними мініс-
терствами та відомствами, що визначено Законом України 
«Про Національну поліцію». 

Тому з вище викладеного можна зробити висновок, що 
матеріальне забезпечення органів Національної поліції на-
пряму залежить від Державного бюджету України і зако-
нодавчого закріплення, а також особливо від органів 
управління Національної поліції. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї – 
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Насильство в сім’ї є одним із проявів порушення прав 
та законних інтересів людини та громадянина, що відбува-
ється майже кожного дня. 

За даними Міністерства внутрішніх справ України, на 
обліку за вчинення насильства в сім’ї знаходяться близько  
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