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Підготовка майбутніх правоохоронців до виконання своїх професійних обов’язків в 
зоні проведення операції об’єднаних сил є однією з найважливіших складових у роботі 
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, який тимчасово функціонує в м. Северодонецьк. Слід зазначити, 
що переважна більшість курсантів прибули на навчання саме з цієї території і повернуться 
працювати у відповідні районні та міські відділи Національної поліції. Звідси ознайомлення з 
питанням особливостей виявлення та фіксації кримінальних злочинів та податкових 
правопорушень у зоні ООС є нагальною потребою в їхній професійній підготовці. 

Зона проведення операції об’єднаних сил на сході України займає досить значну 
територію нашої держави та є небезпечною для вільного пересування, у тому числі 
правоохоронців та інших осіб яких держава уповноважила проводити контроль за 
дотриманням як кримінального так і податкового законодавства. На сьогодні з причин 
закриття значної кількості підприємств, ріст безробіття та часто відсутності належного 
контролю з боку правоохоронних органів в зоні ООС призвело до помітного зростання як 
кримінальних злочинів, так и податкових правопорушень, що в свою чергу призводить до 
зменшення обсягу коштів, які повинні надходити до державного та місцевих бюджетів.  

Першим пунктом питання, що розглядається, є ознайомлення з тим, що Операція 
об’єднаних сил – це комплекс військових і спеціальних організаційно-правових заходів 
українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних російських 
та проросійських збройних формувань у війні на сході України, який передбачено 
відповідними законодавчими актами [1, 2]. Бойові дії стали причиною дуже великих змін у 
всіх сферах суспільства, особливо гостро це відчувається в фінансовій системі держави, від 
стабільної роботи якої залежить добробут кожного громадянина, а також функціонування 
всіх її інститутів. На думку фахівців, вони спричинили серйозні деструктивні процеси, у 
тому числі руйнацію інфраструктури, а також «дезорганізацію усталених виробничих 
зв’язків і критично важливих постачань ресурсів, часткову втрату зовнішніх ринків та 
експортного потенціалу» [3]. 

За даними Державної служби статистики України, наприклад, видобуток кам’яного 
вугілля зменшився (проти січня–лютого 2019 р.) на 54,1 %. У переробній промисловості за 
січень–лютий 2020 р. проти відповідного періоду минулого року зменшилось виробництво 
хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання на 19,0 %, олії соняшникової та 
сафлорової та їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) – на 16,8 %, молока і 
вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 
8,8 %, борошна пшеничного чи пшеничножитнього – на 6,0 %, масла вершкового жирністю не 
більше 85 % – на 3,3 % тощо. Ці зміни відчуває насамперед населення Луганської та Донецької 
областей, що значно ускладнює й діяльність правоохоронних органів, оскільки поширення 
багатьох негативних тенденцій у сфері економіки призводить до її значної тінізації. Це 
проявляється у таких явищах, як неоформлення трудових відносин у встановленому законом 
порядку; здійснення ліцензійних видів господарської діяльності без отримання відповідних 
ліцензій; незаконне переміщення товарів через лінію зіткнення; здійснення підприємницької 
діяльності без відповідної державної реєстрації та інше. Окремо можна зазначити факти 
збільшення злочинів пов’язаних з незаконним збутом зброї, мародерства, крадіжки. 

Проведення бойових дій призводить до унеможливлення застосування (на належному 
рівні) всіх методів контролю з боку правоохоронних органів з фіксації та своєчасного 
розкриття скоєних злочинів. Особливо гостро це питання стоїть у населених пунктах які 
розташовані на лінії розмежування.  

Майбутньому правоохоронцю слід розуміти такі причини, часто негативного ставлення 
до правоохоронних органів, а тому вирішення цієї проблеми неможливе без комплексної 
системи заходів, серед яких на заняттях розглядаються наступні:  

по-перше, способи підвищення правосвідомості населення шляхом комунікаційних дій, 

насамперед роз’яснення важливості повідомлення про факти порушення законодавства та 

інші шляхи попередження незаконних дій;  
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по-друге, способи регулярної взаємодії з засобами масової інформації, включаючи й 

Інтернет-ресурси, з метою висвітлення всіх фактів порушень законодавства та їхніх 

наслідків;  

по-третє, здійснення заходів з застосуванням фактичних перевірок за участю органів 

місцевого самоврядування, військової служби правопорядку, Державної податкової служби 

та інших правоохоронних органів. 

Як суто правова форма реагування на правопорушення розглядається складання 

адміністративних протоколів, в також можливі способи реагування на кримінальні 

правопорушення. 

Обговорюється також дискусійне на сьогодні питання створення військової поліції з 

відповідними повноваженнями в зоні ООС і альтернативні варіанти вирішення зазначених 

проблем, наприклад, встановлення у відповідному законі положення про створення на час 

Операції об’єднаних сил спеціальних оперативних груп та наділення їх широким колом 

повноважень щодо протидії як загально кримінальним злочинам, так і податковим 

правопорушенням.  
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