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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 
Проблематика соціального забезпечення є сьогодні гостро 

актуальною в умовах соціально-економічного спаду, девальвації 
національної валюти, зростаючого безробіття. Є невирішеними проблеми 
правового регулювання у відповідній сфері, зокрема, сьогодні з огляду на 
«молодість» законодавства про Національну поліцію України бракує 
досліджень правового регулювання соціального забезпечення 
поліцейських [5, c.31]. 

Професор О.М. Бандурка зазначає, що соціальне забезпечення – це 
передбачена «законодавством система матеріального забезпечення та 
обслуговування громадян у старості, на випадок хвороби, повної чи 
часткової втрати працездатності...». Основними видами соціального 
забезпечення в органах внутрішніх справ є: державне обов’язкове 
соціальне страхування, медичне обслуговування, пенсійне забезпечення, 
державна фінансова й матеріальна допомога; …» [3, c. 230]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670500
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670500
http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2013_26_28
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623990
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_1_30
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669417:%D0%9F%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669417:%D0%9F%D1%80.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2012_18_26
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Визначальним фактором, який формує інтерес працівника до 

ефективного виконання трудових обов’язків, є належний рівень соціально-

правового забезпечення. Це повною мірою стосується і працівників поліції, 

які під час виконання службових завдань зазнають значних фізичних, 

психологічних та емоційних перевантажень [1]. 

На сьогоднішній день відкритим залишається питання 

безпосередньої тривалості робочого дня працівників поліції. що в свою 

чергу може призвести до порушень права поліцейського на відпочинок, 

негативно позначитися на ефективності виконання покладених на 

працівників поліції обов’язків, надмірної напруги та погіршенні соціально-

психологічного клімату у робочих колективах поліцейських, виснаженості 

та, з згодом навіть емоційного вигорання поліцейських. 

Також п. 4 ст. 91 Закону визначено, що вихідні, святкові та неробочі 

дні є днями відпочинку для всіх поліцейських, крім залучених до 

виконання службових обов’язків, у свою чергу положеннями п.5. ст. 91 

визначено, що поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, 

святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному 

режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається 

протягом двох наступних місяців [1]. 
Враховуючи вищезазначене, виникає обґрунтоване питання, на яких 

правових підставах працівників поліції позбавили можливості на власний 
розсуд обирати вид компенсації за виконання службових обов’язків у 
вихідні, святкові та неробочі дні. [6, с. 36]. Окрему увагу також 
привертають положення про житлове забезпечення поліцейських. 
Поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, 
визначенихжитловим законодавством [1]. Перше що викликає здивування 
та занепокоєння – застарілість норм та формулювань визначених 
вЖитловомукодексі, які не втратили своєї законної чинності, але втратили 
свою актуальність та фактично роблять незрозумілими та недієвими норми 
даного нормативного акту [6, с. 37]. 

Наприклад, польське законодавство гарантує працівникам поліції на 
безстроковій службі «житлове приміщення у місцевості, в якій він несе 
службу, або у близько розташованій місцевості, з врахуванням кількості 
членів сім’ї, а також їхніх прав, що випливають з окремих приписів» [7, 
c. 289]. 

У більшості європейських країн для поліцейських законодавчо 
передбачені соціально-психологічні, соціально-педагогічні, духовні, 
освітні послуги, які є невід’ємною складовою їх соціального захисту. 

Найбільш успішною в Німеччині є соціальна служба поліції в 
Баварії. Приміром, в Баварії для реалізації цих функцій діють різні 
інститути: Психологічна служба поліції, Служба духівників поліції, 
Соціальна служба поліції, Консультативна служба, постійно діючі освітні 
семінари та навчальні тренінги в межах курсів підвищення кваліфікації 
тощо. 
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Позитивний закордонний досвід може бути корисним для залучення 

його найбільш вдалих досягнень у соціально-правовий захист українських 

поліцейських. Задля цього варто досліджувати й аналізувати досвід 

організації соціальних служб у поліції Німеччини та інших європейських 

країн, щоб створити власну модель аналогічної структури, що зможе 

максимально відповідати потребам Національної поліції України [4, c. 115-

118]. 
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ПРАВО НА ПРАЦЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

 
Важливим завданням України в сучасних умовах є вступ до 

провідних європейських інституцій. Потужні євро інтеграційні процеси, 


