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Успішне проведення будь-яких масових заходів в державі забезпечуєть-
ся ефективною взаємодією силових підрозділів, діяльність яких спрямована на 
охорону громадського порядку, оперативне реагування на конфліктні ситу-
ації в суспільстві, що можуть статися. Сьогодні актуальним для України є 
проведення пісенного конкурсу європейського масштабу Євробачення-
2017, який передбачає скупчення великої кількості людей – не тільки гро-
мадян України, але й іноземних громадян. Відповідно від організації на ви-
щому рівні стану охорони громадського порядку під час такого заходу за-
лежить безпека мешканців та гостей столиці, а також імідж України і Євро-
пі, як цивілізованої, правової та безпечної держави, гідної бути членом єв-
ропейської спільноти. 

З огляду на викладене необхідно наголосити на необхідності чіткої 
взаємодії дій особового складу підрозділів Національної поліції, Націона-
льної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій. Зауважимо, що успішне виконання покладених 
завдань такими підрозділами залежить від рівня їх підготовленості. Так, у 
рамках підготовки до забезпечення правопорядку та безпеки під час підго-
товки до Євробачення на базі навчально-тренувального центру Нацгвардії 
відбулися тактико-спеціальні навчання з практичним відпрацюванням дій 
особового складу підрозділів Національної поліції, Національної гвардії, 
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Державної прикордонної служби України та Державної служби з надзви-
чайних ситуацій в різних нештатних ситуаціях, які можуть виникнути в ході 
пісенного конкурсу [1]. 

Під час активної фази навчань відпрацьовувались дії правоохоронців 
по припиненню хуліганських дій відносно іноземних громадян, які відпочи-
вають на літньому майданчику закладу громадського харчування, тактика 
дій з припинення групових порушень громадського порядку трьох основних 
підрозділів, які залучатимуться до забезпечення правопорядку (тактичні 
групи патрульної поліції, резерви підрозділів поліції особливого призна-
чення та Нацгвардії), тактичні дії пожежно-рятувальних підрозділів з лока-
лізації пожеж, що можуть виникнути в наслідок масових заворушень, прак-
тичне відпрацювання дій підрозділів Нацполіції щодо забезпечення право-
порядку в терміналі «Д» Міжнародного аеропорту Бориспіль під час при-
буття офіційних делегацій країн-учасниць «Євробачення» та інші [1]. 

Тобто, одним із основних факторів злагодженої взаємодії силових 
підрозділів держави під час проведення Євробачення-2017 є спільне відпра-
цювання практичних навичок реагування особовим складом таких підрозді-
лів на факти порушення громадського порядку та інші конфліктні ситуації, 
що можуть виникнути.  

Другим фактором такої взаємодії є наявність сучасних засобів, спромо-
жних попередити та оперативно протистояти загрозі, що може виникнути.  

Так, під час проведення Євробачення-2017 уперше в Україні правоохо-
ронці використовуватимуть для охорони громадського порядку три спеціа-
льно укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер, 
які, зокрема, передаватимуть відео в режимі онлайн з місць масового скуп-
чення людей. Таке відео аналізуватиметься та прийматимуться управлінські 
рішення щодо застосування сил та засобів, спеціальної техніки та всього на-
явного ресурсу, який залучається до охорони громадського порядку [2]. 

Національна поліція використовуватиме два автомобілі, третій – осо-
бовий склад Національної гвардії України. Ці автомобілі будуть задіяні для 
фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до Ситуаційних центрів 
Національної поліції України. Такі автомобілі розміщуватимуться непода-
лік масового скупчення громадян, що дозволить досконало володіти обста-
новкою та миттєво реагувати на будь-які події. Автомобілі також оснащені 
технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчих ресурсів [2]. 

Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, в тому чи-
слі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-
2017», використовуватимуть сучасний гелікоптер, який обладнаний спеціа-
льною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень 
та оперативної передачі інформації до Ситуаційних центрів Національної 
поліції [2]. 

Зазначені сучасні технології, які запроваджуються у поліції, дають 
змогу ідентифікувати осіб та підозрілі речі, що відповідає світовим стандар-
там забезпечення безпеки під час проведення масових заходів. 
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Викладене, дозволяє виокремити такі основні особливості взаємодії 
Національної поліції та Національної гвардії України у сфері охорони гро-
мадського порядку під час проведення Євробачення-2017: 

 спільні практичні навчання особового складу підрозділів Націона-
льної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби Украї-
ни та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які забезпечать злаго-
джену взаємодію в реальних умовах несення служби; 

 сучасне технічне оснащення підрозділів Національної поліції та 
Національної гвардії (автомобілі, гелікоптер, спеціальні засоби, вогнепаль-
на зброя, інформаційні ресурси, тощо); 

 створення Ситуаційних центрів Національної поліції України, які 
координуватимуть діяльність Національної поліції та Національної гвардії, 
прийматимуть управлінські рішення щодо подальших дій цих підрозділів. 
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КЕРІВНИК У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК СУБ’ЄКТ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

Питання про суб’єктивний склад адміністративних відносин у будь-
якій галузі права залишається актуальним для дослідників як загальнотео-
ретичної, так і галузевої фахової проблематики. Вивчення питань щодо ви-
значення кола суб’єктів адміністративного права, з’ясування місця і ролі 
керівника у сфері виконання покарань як суб’єкта адміністративного права 
також є досить актуальним. 

Вітчизняна пенітенціарна система упродовж двадцяти років українсь-
кої державності пройшла складний шлях становлення, на якому вона неод-
норазово зазнавала й продовжує зазнавати суттєвих змін, у зв’язку з чим 
актуалізується необхідність подальших наукових досліджень у цій сфері. 


