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Особливий характер службової діяльності працівників поліції 
обумовлюють надання їм подовжених основних щорічних відпу-
сток, що є додатковою гарантією їх соціального захисту та своє-
рідною компенсацією за складність та напруженість їх роботи. 
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ЩОДО СУПЕРЕЧНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ БУТИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ВІДПОВІДНО ДО П. 4 Ч. 1 СТ. 61 ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» 

Відповідно до ст. 22 Конституції України конституційні пра-
ва і обов’язки гарантуються і не можуть бути скасовані [1]. При 
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.  

Виходячи із законодавства, яке регулює діяльність осіб, які 
займають посади у органах державної влади ми знаємо, що при 
прийнятті на дану посаду особа повинна відповідати певним кри-
теріям. Це стосується і особи, яка має намір стати поліцейським. 

У ст. 61 Закону України « Про національну поліцію» зазна-
чено перелік обмежень, які не дають права бути поліцейським.  
З юридичної точки зору обмеження, яке зазначене у п. 4 ч. 1 
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ст. 61 Закону України «Про національну поліцію» насправді неза-
конно звужує обсяг існуючого права громадянина України слу-
жити в Національній поліції. Адже в даному пункті зазначено, що 
не може бути поліцейським особа, щодо якої було припинено 
кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав [2]. Це озна-
чає, що особа, яка і була звільнена від кримінальної відповідаль-
ності не може бути поліцейським. Але якщо щодо особи було 
припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих обставин 
вона вважається відповідно до ст. 62 Конституції України неви-
нуватою у вчиненні злочину, бо її вину не встановлено обвинува-
льним вироком суду і відповідно, дана особа не має судимості [1]. 

Нереабілітуючими підставами звільнення від кримінальної 
відповідальності є: 

‒ звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України); 

‒ звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з пе-
редачею особи, яка вчинила діяння, на поруки (ст. 47 КК України); 

‒ звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
зміною обстановки (ст. 48 КК України) [3]. 

Зазначені підстави існують тільки у злочинах невеликої та 
середньої тяжкості, що були вчинені особою вперше. З юридич-
ної точки зору, означає, що особа, яка була звільнена від криміна-
льної відповідальності з цих підстав по-перше, не має судимості, 
а по-друге, діяння вчинені нею невеликої і середньої тяжкості. 
Хочу наголосити, що в даному випадку не звертається увага на 
моральний аспект, а розглядається питання відповідно до чинно-
го законодавства України. І все таки, якщо ж особа навіть і була 
звільнена від кримінальної відповідальності, держава чомусь ви-
ходячи з п. 4 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про національну полі-
цію» не дає можливості особі виправитися і реалізовувати свої 
права на рівні з іншими громадянами України, зокрема і стати 
поліцейським. Інше питання виникає тоді, коли бажаючий бути 
поліцейським був звільнений від кримінальної відповідальності з 
нереабілітуючої обставини – у зв’язку із закінченням строків дав-
ності. Адже в цьому випадку, можуть і вчинятися злочини які 
мають найвищу суспільну небезпечність для суспільства, напри-
клад злочини вчинені з особливою жорстокістю або які пов’язані 
зі зловживаннями службовим становищем, тобто такі, в яких 
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прямий умисел і характеристика особи чітко виражені в негатив-
ну сторону. 

Отже, п. 4 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про Національну полі-
цію» необхідно змінити для усунення неконституційних супереч-
ностей у законодавстві України, які обмежують право осіб займа-
ти посади в Національній поліції України або врегулювати дане 
питання іншим чином. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 
20-Х РОКІВ XX СТОРІЧЧЯ 

Конституція УСРР 1919 р. не розкривала ні сфери відомства 
наркоматів, ні принципів їх комплектування, не вказувала навіть 
кількості комісаріатів у республіці, відносячи це на вирішення 
поточного законодавства. Кожна з союзних республік на початку 
1920-х років мала автономію у вирішенні значної кількості внут-
рішніх питань. 

Перша угода про співробітництво політичних секретаріатів мі-
ліції РРФСР і УСРР датується 22 березня 1922 р. Угоду було укла-
дено з метою обміну досвідом: політосвітньої роботи, наказами, 
інструкціями, навчальними програмами, доповідями й статистич-


