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УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ 

Щороку в Україні проводиться близько 200 футбольних 
матчів. За даними Асоціації Європейських футбольних ліг за 
сезон 2016/2017 року стадіони відвідали майже 850 тисяч 
чоловік, тобто, в середньому, близько 4500 осіб приходять 
на гру [1]. Наявність такої великої кількості осіб, що одноча-
сно перебувають на обмеженій території, робить підтри-
мання публічної безпеки і порядку під час проведення фут-
больних матчів одним із важливих завдань правоохоронних 
органів, оскільки надання поліцейських послуг у сфері за-
безпечення публічної безпеки і порядку віднесено до за-
вдань Національної поліції на законодавчому рівні [2]. 
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Питання участі поліції в охороні громадського порядку 
під час проведення футбольних матчів регулюються Зако-
ном України «Про особливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та 
проведенням футбольних матчів» [3]. Цей закон визначає 
організаційно-правові особливості забезпечення громадсь-
кого порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою 
та проведенням на території України футбольних матчів, що 
організовуються відповідно до національних та міжнарод-
них вимог. 

Відповідно до його положень, органами Національної 
поліції розробляється стратегія забезпечення громадського 
порядку та безпеки, яка затверджуються у встановленому 
законодавством порядку для окремої спортивної споруди і 
переглядати не рідше одного разу на три роки. На підставі 
цієї стратегії розробляється план забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним 
матчем у встановленому законодавчому порядку, у якому 
обов’язково мають бути вказані належні технічні норми, 
розподіл обов’язків між операторами спортивної споруди, 
організаторами матчу і спеціальними суб’єктами забезпе-
чення громадської безпеки та порядку, належне медичне об-
слуговування, плани евакуації людей під час надзвичайної 
ситуації. На органи поліції законодавством покладені за-
вдання забезпечувати додержання громадського порядку 
під час підготовки та проведення футбольного матчу, у тому 
числі контроль за прибуттям, розміщенням та відбуттям гля-
дачів; вжиття до осіб, які вчиняють правопорушення, окре-
мих заходів, передбачених законодавством; своєчасне реа-
гування на надзвичайні ситуації та пожежі. 

У разі виявлення на території спортивної споруди гля-
дача, якому заборонений прохід на неї, ця особа у встановле-
ному законодавством порядку виводиться за межі спортив-
ної споруди. Наприклад, прохід на територію спортивної спо-
руди забороняється глядачам які: не мають відповідного кви-
тка; відмовляються від огляду поліцейськими, служби без-
пеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представ-
никами обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який 
проводиться у встановленому порядку; порушують встанов-
лені правила щодо пронесення на територію спортивної спо-
руди відповідних предметів або речовин; перебувають у 
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стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; не досягли 
14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого [3]. 

Крім того, органи Національної поліції зобов’язані забез-
печувати громадський порядок на прилеглій до спортивної 
споруди території, шляхах евакуації глядачів та в громадсь-
ких місцях населеного пункту, в якому проводиться футбо-
льний матч, до, під час та після закінчення матчу, а також 
на маршрутах руху організованих груп глядачів, реагувати 
на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах 
спортивної споруди та припиняти такі дії за письмовим зве-
рненням організаторів футбольного матчу чи керівника слу-
жби безпеки в разі неможливості їх припинення силами слу-
жби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та об-
слуговуючого персоналу, а також, розробляти план щодо за-
безпечення громадського порядку та громадської безпеки із 
зазначенням чисельності сил і засобів органів Національної 
поліції, що залучаються для здійснення зазначених заходів, 
з урахуванням ступеня ризику, отриманої інформації про 
очікувану чисельність глядачів і оперативної обстановки в 
день проведення футбольного матчу [4]. 

Можна зробити висновок що, в цілому нормативно-пра-
вове регулювання діяльності органів Національної поліції 
охоплює більшість проблемних питань, що стосуються нале-
жної підготовки та безпечного проведення футбольних мат-
чів в Україні. Поліція робить все можливе для безпечного пе-
регляду та проведення футбольних матчів на території Ук-
раїни. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАБОРОН  

ТА ОБМЕЖЕНЬ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Існування корупції у всіх ланках життя суспільства вима-
гає комплексного дослідження її змісту, вивчення сприятливих 
умов для поширення корупції та покращення заходів щодо її 
запобігання. Узагальнено корупція може бути визначена як не-
законне використання вповноваженим суб’єктом його офіцій-
ної позиції всупереч громадським інтересам з корисливою ме-
тою задовольнити свої власні інтереси чи потреби інших осіб. 

Зміст корупційних правопорушень та правопорушень, 
пов’язаних з корупцією, також визначається законом. Ці 
правові категорії відображені у Законі України «Про запобі-
гання корупції», згідно з яким корупційне правопорушення – 
це акт, який містить ознаки корупції, вчинені особою, упо-
вноваженою виконувати функції державного чи місцевого 
самоврядування щодо яких законодавством встановлено 
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