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а також фізичних осіб, що самостійно переселилися з територій, 
які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент евакуації, 
відселення або самостійного переселення були членами колекти-
вних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пен-
сіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості, може 
бути підтверджене трудовою книжкою члена колективного або 
іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально за-
свідченим витягом з неї за наявності в ній відповідного запису. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 

Громадський контроль за діяльністю органів Національної 
поліції є важливим у будь-якому суспільстві, а особливо в час 
коли країна проходить перезавантаження, реформування Націо-
нальної поліції. Для запровадження реформи Національної поліції 
відбулися події, які показали громадянам, що потрібно виходити 
на новий рівень захисту своїх прав і свобод, профілактики право-
порушенням, протидії злочинності. 

Розділом восьмим Закону України «Про Національну полі-
цію» передбачений громадський контроль поліції, який визнача-
ється обов’язком Національної поліції України щодо підготовки 
звіту про поліцейську діяльність, який готується раз на рік та 
публікується на офіційних веб-порталах органів поліції. Щоріч-
ний звіт про діяльність поліції повинен містити аналіз ситуації зі 
злочинністю в країні чи регіоні відповідно, інформацію про захо-
ди, які вживалися поліцією, та результати цих заходів, а також 
інформацію про виконання пріоритетів, поставлених перед поліці-
єю та територіальними органами поліції відповідними поліцейсь-
кими комісіями. Керівники зобов’язані регулярно оприлюднювати 
статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення, 
запобігання та припинення порушень публічного порядку на офі-
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ційних веб-порталах органів, які вони очолюють. На нашу думку, 
задля підвищення рівня довіри населення до правоохоронних 
органів, такий захід повинен проводитися хоча би раз на квартал.  

Варто зазначити, що низька оцінка ефективності діяльності 
органів Національної поліції стала складовою кризи довіри суспі-
льства до всіх інститутів влади. Так, одним із головних завдань 
правоохоронних органів є покращення відносин із населенням, 
адже позиція громадськості є важливою ланкою в ефективності 
діяльності поліції. Для цього слід створювати спільні проекти з 
громадськістю, пропаганду в освітніх закладах, засобах масової 
інформації, програми для задоволення потреб населення та пок-
ращення ефективності виконання поліцією покладених на неї 
завдань. Співпраця правоохоронних органів зі громадськістю 
допоможе усунути проблеми, пов’язані із здійсненням поліцейсь-
кої діяльності. Для ефективного громадського контролю важли-
вою умовою є здійснення його, не зацікавленими в цьому держа-
вними установами, а сама громадськість та її представниками 
(громадськими організаціями). 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ 
ПРАКТИКИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 

ПРО ШАХРАЙСТВА 

За останні роки наша держава зазнала суттєвих перетворень в 
багатьох сферах життя. Соціально-економічні, ринкові, політичні 
зміни, впровадження новітніх систем і технологій разом із рефо-
рмуванням системи судової влади і органів правопорядку в Укра-
їні даються в знаки – на цьому фоні спостерігається стрімкий ріст 
злочинності та якісні зміни її проявів. Шахрайства відносяться до 
злочинів, що найбільш чутливо реагують на будь-які зміни в сус-
пільстві, а особливо на послаблення правоохоронних функцій в 


