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стрільби в Україні носять відкритий характер: «Ukraine 
Handgun Open» 19.07.2015 in Kyiv, Ukraine; «Ukraine 
Handgun and Shotgun Open» 21.10.2015 in Lviv, Ukraine; 
«Odessa Rifle Marathon» in Odessa, Ukraine; «Ukraine Rifle 
Open» 20.04.2018 in Kyiv, Ukraine. 

У висновку можна сказати, що уміння контролювати 
власний організм в екстремальних ситуаціях для працівни-
ків Національної поліції є не просто важливим. Воно є запо-
рукою успішного виконання щоденних повноважень полі-
цейськими, збереження життя і здоров’я – не лише свого, 
але й своїх напарників, а також цивільних осіб. Ефективні 
способи покращення навичок контролю організму в стресо-
вій ситуації – відпрацювання спеціально змодельованих так-
тичних ситуацій чи тактичних маршрутів в умовах постій-
ного впливу стресових чинників, тренування у віртуальних 
стрілкових тирах із рухомими мішенями, тренування з вико-
ристанням пейнтбольного та страйкбольного обладнання, пе-
ревірка навичок в умовах, максимально наближених до реа-
льності, зокрема участь у змаганнях з практичної стрільби. 
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МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Під корупцією розуміють явище, що проявляється у на-
вмисному використанні представниками органів Національ-
ної поліції свого службового становища для протиправного 
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отримання майнових та немайнових благ та переваг у будь-
якій формі, а також у підкупі таких осіб. Одним із найбіль-
ших осередків корупційних ризиків в діяльності органів На-
ціональної поліції присутній в сфері надання адміністрати-
вних послуг поліцейським, які мають системний характер, і 
становлять наразі, найбільшу небезпеку для реалізації прав 
громадян та здійснення контролю і нагляду останніми [1]. 

Водночас перелік платних послуг, які можуть надавати 
підрозділи МВС та Національної поліції України, визначе-
ний у Постанові Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міні-
стерства внутрішніх справ, Національної поліції та Держав-
ної міграційної служби платних послуг» [2]. 

З викладеного вище випливає, що до корупційних ризи-
ків у сфері надання адміністративних послуг органами На-
ціональної поліції варто віднести загальну складність одер-
жання адміністративних послуг, у зв’язку з невичерпним 
переліком документів, що подаються для їх одержання, за-
тягуванням строків розгляду таких документів, недостатня 
регламентація підстав для відмови у їх одержанні. 

Також до одних із головних корупційних ризиків у сфері 
надання адміністративних послуг є можливість (а часто – 
вимушеність) особистого спілкування (контакту) суб’єкту ад-
міністративної послуги з працівником органу національної 
поліції, який надає адміністративну послугу. Крім того, це 
наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у 
посадових осіб, які приймають участь у надані адміністра-
тивних послуг [3], а також недостатня прозорість діяльності 
органу національної поліції в частині висвітлення інформа-
ції про адміністративні послуги. 

Таким чином, існує очевидна необхідність в перегляді 
документів, необхідних для одержання адміністративних 
послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження ви-
черпних переліків таких документів або прийняття окре-
мого Закону України «Про адміністративні послуги, які на-
даються підрозділами Національної поліції України», що обу-
мовлює перспективність вирішення питання про мініміза-
цію корупційних ризиків в органах Національної поліції. Ви-
значити чіткі підстави (у тому числі шляхом внесення (ініці-
ювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в 
одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз’яс-
ненням заявникам таких підстав. 
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В той же час, вважаємо, що запровадження автомати-
зованих систем прийняття документів, їх розгляду та прий-
няття рішення про надання адміністративних послуг, а у 
разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – за-
безпечення відео фіксації усіх контактів посадових осіб з 
одержувачами адміністративних послуг. 

Отже, мінімізація корупційних ризиків можлива лише 
за умови не лише реформування Національної поліції в ці-
лому, а внесення змін до нормативно – правових актів, чи 
приймання нових законодавчих актів, створення та вве-
дення в дію автоматизованої системи прийняття докумен-
тів, відео- фіксацію за діями працівника Національної полі-
ції під час надання адміністративних послуг. 
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