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ПОЛІUЕЙСЬКІ ПОСЛУГИ - БАЗИС ФОРМУВАННЯ НОВОЇ 
ПОЛЩ!І В УКРАІНІ 

Нор\іІатиннс 3акріІІ.-ІСНН}І катстрії <<ІЮ.-ІіІ~сіkькі ІІО<.:JІ)ТИ•> можна 

визнати визначною віхою в процесі переходу до сервісних засад функ

ціонування вла.J:и. Піс .. 1я остаточного утвердження концепту а.zr:\tіні
стративних пос.1уг в Україні, який на початково:\-<ГУ етапі сприй:v~ався із 
:шачпи:юr застережеппюли та nик.тшюш гостру .Jискусію, пастаn час пе

реосмислення ро.1і усіх nжt.Jпих іпституuій, зокрема і тих, які тралшій
но СІІриtімаЮТhС}І ИК іНСЧ1УМСНТ ІІрИ\ІУСОІЮІ"О :шGС3ІІСЧСННИ ;юмінунан

Н}І J(Сржани. СІІриtін}ІТПІ ІІОJІіІІ.іЇ ик суG't-:кта сернісно1п оGс~ІУІ'онунаНН}І 

інтересів суспі..1ьства, в ці..1о:\1у, не суперечить тра.аиuійно:\'ІУ тюзу:\1інню 
його щупзначення - «служ:ипт і захища тю>, а .. 1е вимагає якісного пере
творення на рівні безпосере.аньої взає:\'ю.аії із гтю:\1а.аянам:и на базі ви
бу.аоnи Іюnих ідео .. 1огічпих, паукоnих і порматишю-праnоnих заса.а . 

.3'ясуnапня сутності поліцейських послуг актуалі3ус пеnирішені пи

танн}І у сфері ІІуG;Іічних, :юкре\іІа, іtсржанних ІЮСJІУІ~ науконі ІЮІІІуки 

ІІНЩО }І КИХ ні,т( Іючатку GуJІИ :юссре,:tжсні ниІ<JІючно на аіt\іІіністратин

ІІИХ ІІОLJІУПІХ, Ві_тІ-аК. ІІііLСУ'І'ІІі<.:ТІ, JаІ'<LІІ,ІІОТСЩ1еП1ЧІІИХ ІІаІІраІІІОІШІІІ> 1\ 

тпаннях 3ан;шнh і функr(Ні су•rасної :tcpжam1 на cr-,oпщнirrr ній llCHD :1у
мони.Іа існунаннs.r сут-н-:н~1х ІІрОІ'а.Іин у роjу\tінні ссрнісної ск.;ш;юної П 

ЩJИ3Ш1чення та ста.1и фактором а .. 1огічності рефор:,л, яких так потребус 
С)'СПіJІЬСТВО. 

Виходячи із букnа .. lьІюго т .. 1у:мачеппя ст. 2 Закону України <<Про 
Націона .. 1ьпу поліцію•>, заn.аашш~tи цього органу с на.ааппя по .. lіцей
ських пос .. 1уг. Якшо nихо..::ппи з того, що единим заn.ааш1ям органу -
ІІреJ(СТаННИКа СИЖ)Н01"() G .. юку J(ержани Е на;ШНН}І ІІОС.-ІуІ; \ЮЖНа :1р0-

Gити ниснонок, ІІ(О і НС}І ;(іи;Іhністr-, іtсржани наGунш-: характеру ссрнісу. 

Така ра.аика.1ьна точка зору має своїх прихи.1ьників (Проблеми теорії 

та практики інспекційної .аія.r1ьності пуб.1ічної а.а~tіністрації в Україні І 

Автор-упоря;шик О. А. Банчук.- К.: КонусЮ, 2009.- С. 24), а,1е поки 
шо с 3юшдто радика.lьІюю і iLlЯ поліпІку~tу. і д-1я суспі.1ьстnа, і .аля і нау

коnої спільноти. Сnідчення:и то мус на~шгаппя перефра 3уnати положен
Н}І .Закону у неGаІ·атr-,ох коментарих, у }І КИХ 3ан,т(анни Ію;ІіІ~іїтраіLИІ(іtіно 

н~нначаютr-,с}І ик «рса.-Іі3аІLі}І іtсржанної ІІОJІітики у сферах•> 3аGе:1ІІечен

ня пуб .. 1ічної безпеки і порядку; охорони прав і свобо.а .. 1юдини, а також 
інтересів суспі.1ьства і держави; проти.аії з.:rючинності. Поліцейськими 

пос .. 1уга:\1и вважаютьсялише на.аання в :\1ежах, визначених законо:\1, по
слуг з .Jопо~юги особам, які з особистих, екопо~tічпих, соuіа .. 1ьпих при
чин або nпаслі.Jок ІІа.JзштчайІшх ситуаuій потребують такої .Jопомоги. 
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Таким чиноVІ, норVІа .Закону України «Про Націонсиhну ІЮJІіІІію•> 

IIOL'I'<lKИJI<l ЧИМШІО СКJІа,!~НИХ 3<liiИTaHh не JІИІІІе II~OilO фуНКІІіонукаННS.І 

ІІШІіІІіЇ, ШІе Й 1110,!~0 p(HyMiHHS.I 3аІ'аJІhНОЇ категоріЇ «ІІОСJІУІ'а>> К ІІуGліЧНО
МУ праві. По-перше, закріп.1ені в Законі завдання не :можна роллядат:и 

як кінцевий результат, вони можуть визнаватися послугами л:ише з точ

ки зору роJуміrшя послуги як процесу ;:rіяльпості, або перозришюї ед

пості дія.1ьrюсті та резу.1ьтату. що спожиnасться n процесі його стnореп
пя. В тако1tу шша;:rку виникас конфлікт у копцептуа.1ьrшх підходах до 

]1(HyVІiHHS.I ІІу6JІіЧНИХ IIOLJIYІ; О<.:КіJІhКИ іНІІІИЙ Їхніtі рі3НОНИ)[- а;rміні

етраТИКНі ІЮСJІУІ'И- к~пначено к Законі України «Про а,Іtміністратикні 

послугИ>> саме як резу.1ьтат з;:rійснення в.1адн1тх повноважень суб'єктом 

надання послуги. Слі;:r врахувати і необхідність систематичності та без

перерюшсті протидії злочшшості та забе:шечеппя публічної бешеки, 
шо також свідчить про пеобхі;:rність перег.1я;:rу обраного n :шкоподаnстnі 
пі;:rходу J метою супереч.1иnого сприйняття елементів с;:rшюї системи 
ІІу6JІіЧНИХ ІІОСJІУІ: 

Пo-JtPJTC, GукншІhне Т.ІІумачснН}І ст. 2 Закону стакитh ІІі.Іt сумнік 

такі аксіоматичні ознаки пуб.1ічних пос.1уг, як: 1) індиві;:rуа.1ізаuія, 
тобто пов'язаність з особою виконавця та проuесом вчинення ним 

певних дій (здійснення певної ;:rія.1ьності); 2) ініціювання надання 
пос.туги nиключпо споживачем (Сороко В. М. Копцептуа.1ьний під

хід до проб.1еми запроnадження інституту падапня держашшх пос.туг 
І) І Іракти ку )tіШІІ,Іюсті Jtержавних С.ІІужGошrів І В. М. Сороко І І Вісник 
Jtержавної СJІужGи України. - 2004. - Ng 3. - С. 11). ЗаGс-нІечсІІШІ 
ІІуб;Іі'ІНОЇ 6С3ІІСКИ і ІІОТНІJ~Ку, ІІрОТИJ(іН 3JІО'ІИННОСТі та ОХОрона !Іран і 

сноG(щ ;rю;~ини не t-: ;~інлhністю «на :шмокленнs.:Р> конкретної' особи, 
хоча ко крем их ситуаці}ІХ така МОJ(ел h t-: J(ОІІусти мою. Я кн~о таку ;rіи.І h
ність вважати послугою, то <{виго;:rоотримувачем>> є не окрема людина, 

а суспільство в цітюму. Питання ініціювання пос.1уг щодо забезпечен

ня пуб.1ічпої безпеки і порядку, протидія злочишюсті та охоропа прав і 
сnобод лю;:rшш також пе 1юже Jnо;:rитись nикпючпо до паяшюсті зnер

пепня конкретної особи. На;:rашrя цих пос.1уг <{актиnусться» із стnо

рснюІ кі;шокі;rних rri;rpo:щiJІiн НаціоналhноЇ.ІІШІіІ~ії та 3ансрІІІУЄТhС}І їх 

.lllKHl}ЩI~lЄIO. 

Сдине завдання, що в повній мірі <{вписується» у вже існуючу кон

цепцію публічних пос.1ут- це надання ;:rопомоги особам, що її потре

бують. Проте. нажаль, вичерпного пере.1іку форм та ум оn падапня такої 

допомоги поки що не виро6.1епо і порматиnпо пе :шкріплепо. До по

ліuейських заходів, передбачених .Законом, спрямоnаних па реалізацію 
ll,hOI'O :ШН}ЩНН}І VIOЖH<l Кі}(НеСТИ llO.,tiцctkhKe ІІіІ<..ІІуКаНЮІ. 

CJ1i;~ також нрахунати. шо Націона.Іhна ІІШІіІІі}І є суG'єктом на,т~ан

ня а;:rміністративних послуг, які у своїй переважній більшості реалізу

ються в межах дозвільної системи МВС України. Су;:rячи із презентації 

Головного офісу патрульної поліції м. Києва, можна зробити висновок 
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І ІрО на;ШНН}І НаІІ.іОН3.·1 І:. НОЮ ІІШІіІІіt-:ю інфор\1аІ (і tін ИХ ІІОС;ІуІ~ 30І<рС\1а 

ІІІОJ(О ро3І' .. І}ІіІУ \1атсріа;rін а:~міністратинної сrrрани, снакуаrrії антоvюбі
_.І}І ТОІІІО. 

Таки:\t чином, :\южна зробити висновок, що поліцейські послуги 

можна розгляцати у широкому розумінні, з точки зору якого бу..:::rь-яка 

..:::rія .. 1ьпість Націопа.lьІюї по .. 1іції споліцейською послугою . .З точки зору 
цього піJ:ходу поняття <•По.1іuейські пос.1уги'> формусться чере 3 nизпа
чеппя суб'скта падапня - Націопа.1ьпу поліцію. Якшо ж ро3Г.1ЯJ:ати 

ІІШІіІІСtknкі ІІОСJІ)ТИ :1 ТОЧКИ ~юру :1місту іІі}І.·ІЬНОСТі, ОТрИ\ІІУЄ\.Ю 3Н3ЧНО 
нужчу катсr·оріt-:ю, ика не oxorr .. rюt-: а;(міністратинні іі інфор\ШІІ.іііні ІЮ

слуги, шо наJ:аються поліцією. У вузькому розумінні по .. 1іuейські по
слуги - це наJ:ання в межах, визначених законо:v~, пос .. 1уг з допо:\'rоги 
особа:\'І, які з особистих, еконо:\'Іічних, соuіа .. 1ьних причин або внас .. lі
J:ОК ІІаJ:зшrчайІшх ситуацій потребують такої J:опомоги. 
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TTшrioнa.rhн~r й унінерситет <<O,rechiOІ юрr11 L~rчна ака,(е\ІіЯ>>, 
асистепт кафедри а,])rіпістратишюrо та фіпапсоnоrо праnа 

ІІРОЦ~:ДУРІІІ ЛСІІ~:КТИ ОЦІІІІОВАІІІІЯ ДІЯJІЬІІОСТІ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

Рефор:иуnаппя J:ержашюї с .. 1ужби n коптексті аJ:аптації nітчизпяпого 
3акон(чанстна 11ро J·tсржанну с;rужбу )·ю стан;шртін Єнporrcticnкorп со

кну, обу\ІІОНИJІО нсобхі)·tністh r-шрона)·tжснн$1 сфсктиню1х інстру\ІІснтін 

оцінювання дія..1ьності державних с .. 1ужбовців. ІЗзамін атестації, яка на 
сього.анішній день «трансuенJ:ентально>> оцінює готовність особи ви

конувати функuії за посаJ:ою, наго.1ос повинен бути зроблений ca:\'re на 
резу .. 1ьтатах роботи J:ержашюго с.1ужбоnця за короткий проміжок часу. 
Пе і сти:\tу.1юnапн1е держашшх службоnціn до бі1ьш ефектишюї та ре-
3рnтатинної роботи, і .іЮІІОІ\ШІ'атимс ксрінника\І J(Сржанноrп орr·ану 
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