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Напрями роботи громадських осередків
Експертна рада посіла активну позицію у процесі 

реформування, провівши серію зустрічей з працівни-
ками центрального апарату МВС та запропонувавши 
керівництву департаментів низку короткострокових 
заходів з реформування їх діяльності. Зокрема, були 
сформовані пропозиції: запровадження особових кар-
ток затриманих за зразками кращих практик право 
застосувальної діяльності європейських держав; 
надання засобів пакування і встановлення порядку 
зберігання речей, вилучених у затриманих осіб; 
надання утримуваним у спеціальних установах осо-
бам можливості користування стаціонарними засо-
бами телефонного зв’язку під контролем персоналу. 

Окремий пакет пропозицій стосувався запрова-
дження відеофіксації оперативнослужбової діяль-
ності, в т.ч. – гласних і негласних слідчих дій; вдо-
сконалення процедури службових перевірок та 
утворення незалежних громадських органів з роз 
гляду скарг на дії працівників ОВС. Були подані  
пропозиції щодо запровадження зовнішніх засобів 
ідентифікації працівників ОВС (табличок, бейджів, 
спеціальних нашивок), а також запровадження засо  
бів відеофіксації входу/виходу відвідувачів з адмі-
ністративних приміщень ОВС з урахуванням вимог 
перепускного режиму.

Львівська Наглядова рада, спостерігаючи за рефор-
маторськими рухами нового Міністра внутрішніх 

Як відомо, черговий етап реформування МВС України офіційно розпочався із створення у 
 квітні 2014р. Експертної ради з питань дотримання прав людини та реформування органів 

внутрішніх справ (далі – Експертна рада). Ініціатива належала новому керівництву Міністерства на 
чолі з А.Аваковим, який на той час уже мав позитивний досвід співпраці з неурядовим сектором і 
власної участі у подіях Революції гідності. Сформована переважно з представників громадсь- 
кості і правозахисного середовища, Експертна рада поставила за мету розробити до листопада  
2014р. концепцію реформування та запропонувати цей програмний документ на розгляд Уряду. 

Від самого початку Експертна рада задекларувала і продемонструвала максимальну відкритість 
як для громадянських активістів, так і для офіційних осіб, які ввійшли до складу семи робочих  
груп1. Додатково до участі в роботі були запрошені як спостерігачі експерти Секретаріату Уповно- 
важеного ВР України з прав людини, Центру Разумкова, Офісу координатора проектів ОБСЄ, 
представництва ЄС та Комісара з прав людини Ради Європи в Україні, Посольства США, Моніто- 
рингової місії ООН з прав людини в Україні.

Практично одночасно сформувався ще один центр громадської активності з реформування  
міліції у Львові. Під час подій Євромайдану і тривалого процесу відбору кандидатів на посаду началь- 
ника міліції області була заснована Наглядова рада при ГУМВС у Львівській області (далі –  
Наглядова рада). На першому етапі вона об’єднувала щонайменше 50 активістів – представників 
16 громадських організацій, дев’яти ЗМІ, викладачів університетів, пенсіонерів ОВС, приватних 
підприємців2. 

Олег МАРТИНЕНКО,
директор Центру  

досліджень правоохоронної діяльності

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ  
В РЕФОРМУВАННІ  
НА ПРИКЛАДІ ПІЛОТНОГО 
ПРОЕКТУ

1 А саме: (1) оптимізація структури; (2) протидія корупції, система внутрішнього контролю; (3) кадрова політика, захист прав працівників;  
(4) система навчання та підготовки персоналу; (5) права затриманих; (6) тісна співпраця з населенням та місцевими громадами, механізми зовніш- 
нього контролю; (7) реформування роти ДАІ.
2 Варто зазначити, що Наглядова рада стала альтернативою Громадській раді при ГУМВС, оскільки остання, на думку львівських активістів,  
не виявила належної активності та принциповості у відстоюванні інтересів громадянського суспільства.
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справ, виступила з ініціативою провести в межах 
Львівської області перший експеримент із запрова-
дження реформаційних інновацій в діяльність мілі 
ції, пропонуючи одночасно активну підтримку та 
контроль3. Ініціатива була підтримана київськими 
колегами – і 15 травня 2014р. на засіданні Експертної 
ради було ухвалене рішення про запровадження екс-
перименту з реформування роботи ОВС на базі 
Львівської області.

Півтора місяці потому, подолавши інтенсивний 
опір з боку бюрократичного апарату МВС, представ-
ники громадськості змогли отримати формальну згоду 
на впровадження ініціативи – наказ МВС “Про під-
готовку та проведення експерименту з удосконалення 
діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ 
ГУМВС України у Львівській області” 4, яким затвер-
джено відповідний План заходів з підготовки та про-
ведення експерименту. Примітним положенням цього 
документа є неординарне рішення про покладення 
завдання координації з підготовки і проведення експе-
рименту не на керівництво МВС, а на Експертну раду 
на чолі з відомим правозахисником Є.Захаровим.

Активісти львівської Наглядової ради здійснили 
значну підготовчу роботу для реалізації експери-
менту. По-перше, вони заручилися підтримкою з  
боку державного та неурядового секторів, сфор-
мувавши за короткий час групу експертів у складі 
близько 90 осіб – фахівців органів міської влади, 
національних університетів, ОВС, а також представ-
ників неурядових організацій з Волинської, Івано
Франківської, Київської, Рівненської, Харківської та 
Херсонської областей. 

По-друге, був запропонований чіткий функціо-
нальний розподіл експертного потенціалу за цільо-
вими робочими групами:

1. Проведення аналізу сучасного стану орга-
нів і підрозділів ГУМВС України у Львівській 
області.

2. Оптимізація структури.
3. Взаємодія органів місцевої влади з міліцією.

4. Реформування діяльності підрозділів ДАІ.
5. Запровадження нових показників ефектив-

ності роботи.
6. Зміни у процедурах кадрової роботи.
7. Запровадження моделі community policing у 

роботі з населенням, підвищення рівня про
зорості та відповідальності в діяльності.

За необхідності кожна з робочих груп могла утво-
рювати тематичні підгрупи. Впродовж кількох міся-
ців кожна робоча група отримала певні результати,  
які в найбільш узагальненому вигляді за кожним 
з наведених напрямів можуть бути представлені 
наступним чином.
Проведення аналізу сучасного стану органів і 
підрозділів ГУМВС України у Львівській області

Маючи за кінцеву мету проведення незалежного 
громадського аудиту, представники неурядового сек-
тору планували здійснити ревізію фінансового та 
матеріальнотехнічного забезпечення ГУМВС, реє-
стру службових приміщень, що перебувають на 
балансі або орендовані підрозділами та службами 
ОВС. 

Практично від самого початку роботи виникли 
суттєві перешкоди на шляху реалізації поставле-
них перед групою завдань з причин браку необхід-
них фахівцівволонтерів і фінансових можливостей 
залучення послуг аудиторських кампаній. Самостійна  
розробка інструментарію і пошук донорської допо-
моги не дали бажаних результатів. 

Як альтернатива аудиту, було заплановано широке 
коло соціологічних опитувань, здійснених фахів-
цями Харківського інституту соціальних досліджень. 
Опитування 500 працівників ОВС та 1 599 жителів 
Львова та області, проведене за спеціальною вибір-
кою, дозволило з’ясувати думку громадян про діяль-
ність ОВС та оцінку працівників міліції умов їх  
праці, матеріальнотехнічного та фінансового забез
печення, соціального захисту, а також мотивації до 
сумлінного виконання ними своїх обов’язків.

За результатами опитування підготовлений звіт 
“Міліція Львівщини очима громадян та працівників 
ОВС”, у якому, серед іншого, акцентувалась увага на 
доцільності зміни пріоритетів у плануванні роботи 
ОВС. Так, було виявлено, що жителів області най-
більш непокоять не прояви організованої злочинності 
(наркотрафік, контрабанда, торгівля людьми, насиль-
ницькі злочини), а правопорушення іншого рівня і 
спрямованості – керування автомобілями в стані алко-
гольного сп’яніння, перевищення швидкості воді-
ями, скоєння правопорушень у стані алкогольного 
сп’яніння та порушення тиші. 

Попри безумовну цінність досягнутих результа-
тів для врахування у процесі діяльності та рефор-
мування ОВС, слід визнати, що задекларовані цілі  
робочої групи не були досягнуті вчасно, передбача-
ється, що вони будуть реалізовані у І півріччі 2015р.5

3 Така ініціатива є спробою практичної реалізації положення ст.21 Загальної декларації прав людини: “Кожна людина має право брати участь в 
управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників”.
4 Наказ МВС України “Про підготовку та проведення експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України 
у Львівській області” №622 від 1 липня 2014р., http://police-reform.org/law/nakaz-mvs-ukra-ni-v-d-01_07_2014-622-.
5 На час виходу журналу аудит проведено, оприлюднений робочий варіант Довідки про результати аудиту фінансового, матеріально-технічного 
та кадрового забезпечення ГУМВС України у Львівській області. Див. Сайт МВС України, http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/odessa/uk/publish/
article/1446223. – Ред.
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6 За американськими і британськими аналогами. Див., наприклад: Metropolitan Police Crime Mapping, http://maps.met.police.uk.

Оптимізація структури
У рамках цього напряму представники громад-

ськості мали завдання підготувати пропозиції з опти-
мізації завдань, функцій та організаційноштатної 
структури окремого підрозділу. Результатом їх роботи 
стала “Концепція реформування низового підрозділу 
ОВС (райвідділу)”, презентована на розширеному 
засіданні Експертної ради у вересні 2014р. Концепція 
нового райвідділу передбачає тризмінну систему  
роботи міліції, якісний перерозподіл ресурсів і  
вдосконалення центру оперативного реагування на 
повідомлення громадян “ЛОЦМАН”. Одночасно були 
напрацьовані пропозиції з передачі максимально мож-
ливого обсягу адміністративних послуг, що надаються 
ОВС, до муніципальних центрів. 

У процесі роботи над Концепцією головну роль 
відігравали представники ОВС. Представники гро 
мадськості орієнтувалися здебільшого на досвід  
працівників управлінської ланки ОВС, оскільки 
перед бачувана розробка потребували саме профе
сійних знань і практичного досвіду.
Взаємодія органів місцевої влади з міліцією

Робота в цьому напрямі розпочалася з соціоло-
гічного опитування громадян стосовно необхідності 
створення та засад функціонування місцевої міліції, 
яке продемонструвало, в цілому, готовність львівської 
громади до формування муніципальних правоохорон-
них підрозділів. Була проведена робоча нарада з пред-
ставниками органів місцевого самоврядування щодо 
правових засад утворення місцевої міліції, її штат-
ної чисельності, матеріальнотехнічного, фінансового 
забезпечення. Проте подальші напрацювання в цьому 
напрямі представники громадськості призупинили 
через низку об’єктивних чинників, серед яких: необхід-
ність законодавчого розподілу прав і відповідальності 
між муніципальною та національною міліцією (полі 
цією); початок реформування МВС; необхідність  
законодавчого закріплення повноважень територіаль-
них громад; невизначеність функцій та повноважень 
майбутніх правоохоронних органів на національному 
та місцевому рівнях.
Реформування діяльності підрозділів ДАІ

У рамках проекту перед робочою групою стави-
лося завдання підготовки альтернативних моделей 
діяльності підрозділів ДАІ (з одночасною розробкою 
штатного розпису, функціональних завдань, фінансу-
вання та нормативного забезпечення).

Робоча група досить активно пройшла етап збору 
та узагальнення пропозицій. Як найбільш перспек-
тивні були запропоновані, наприклад, ідеї закріплення 
на законодавчому рівні права фото та відеофіксації 
порушень Правил дорожнього руху, передачі дозвіль-
них функцій від міліції до інших органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Але задекларо-
вані цілі досягнуті не були. 

Однією з причин незавершеності місії робочої 
групи став початок експерименту з реформування  
ДАІ у Хмельницьку та Києві, що спонукало її учас-
ників до очікування на результати Хмельницької та 
Київської моделей об’єднання ДАІ з патрульною 
службою. Цей напрям львівського проекту залиша-
ється без належної підтримки громадськості.

Запровадження нових показників  
ефективності роботи

Фахівці університетів і бізнесструктур, обізнані в 
системах якісного оцінювання діяльності та методах 
вимірювання ефективності, ставили за мету розробку 
нової системи оцінки діяльності ОВС, заснованої на 
принципах проблемноорієнтованого підходу, враху 
вання потреб місцевих громад та використання  
періодичних опитувань громадян, у т.ч. з урахуван 
ням міжнародного досвіду.

Напрацьовані робочою групою пропозиції доз
волили визначити підходи до ефективного викорис-
тання статистичної інформації МВС у прогнозу-
ванні проблем, сформувати низку кількісноякісних 
інди каторів для цільових орієнтирів ОВС на певний  
період часу. Робота в цьому напрямі буде продов 
жена після визначення нової організаційноштатної 
структури МВС України та обсягу функціональних 
повноважень його територіальних підрозділів.
Зміни у процедурах кадрової роботи

Основними пріоритетами цього напряму були: 
прозорість кадрових процедур, участь громадськості 
у процесі відбору кандидатів на керівні посади ОВС, 
посилення антикорупційних засад.

У серпні 2014р. здійснене дослідження реального 
навантаження на працівників структурних підрозді-
лів шляхом хронометражу робочого дня працівни-
ків кримінального розшуку, дільничних, слідчих та  
експертів. У рамках антикорупційного напряму розпо
чато запровадження відеофіксації складання заліків 
працівниками ОВС з фізичної підготовки, а також 
проходження співбесіди керівного складу підрозді-
лів з використанням поліграфа. Пропозиції змін у 
критеріях підбору кандидатів на службу, організації 
перевірки персоналу на доброчесність, розроблені  
кадровим апаратом ГУМВС спільно з експертами  
громадянського суспільства, передані до МВС 
України для подальшого впровадження єдиних  
стандартів роботи з персоналом ОВС.
Запровадження моделі community policing  
у роботі з населенням, підвищення рівня  
прозорості та відповідальності в діяльності

Завдання робочої групи полягало в розробці низки 
заходів із запровадження проблемноорієнтованого 
підходу в діяльність територіальних підрозділів, 
зокрема – в патрульну службу і службу дільнич-
них інспекторів міліції. Заходи мали передбачати як 
навчальнопрофесійну діяльність з персоналом ОВС, 
так і зміни у плануванні службової діяльності.

Серед найбільш характерних завдань цього 
напряму – розробка на рівні області Інтернетресурсу 
Crime mapping з відкритою інформацією про зафік-
совані дзвінки на спецлінію “102”, з наступним 
наданням важливої для громадян інформації (місце 
вчинення правопорушення, орієнтування щодо роз-
шуку підозрюваного, дії міліції з реєстрації право 
порушення тощо)6. Очікується, що робота буде  
завершена до червня 2015р. (з урахуванням недостат-
ності фінансування).

Серед результатів можна відзначити також роз-
робку активістами неурядових організацій та ЗМІ 
в листопаді 2014р. проекту Порядку відвідування 
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представниками громадськості територіальних ОВС  
з метою перевірки умов роботи працівників, наяв-
ності скарг відвідувачів та їх обгрунтованості. 
Винятково за ініціативою громадськості запровад 
жені додаткові заходи процесуального захисту затри 
маних осіб, а саме: інформування про їх права та  
можливість безоплатної допомоги; зберігання вилу-
чених особистих речей; розробка електронного тер
мінала для фіксації відвідувачів райвідділів.
Попередні підсумки і плани на майбутнє

Попри неможливість повної реалізації амбіт-
них планів львівського експерименту, слід відзна-
чити, насамперед, його позитивні результати, цін-
ність набутого досвіду та готовність більшості 
учасників активно працювати за обраними напря 
мами. Позитивні результати важко переоцінити,  
адже більшість напрацьованих ідей враховані під 
час розробки Стратегії розвитку органів внутріш-
ніх справ і Концепції першочергових заходів рефор-
мування системи МВС України7. Враховуючи необ-
хідність завершення низки тематичних розробок, 
Експертна рада вирішила подовжити львівський  
проект до 30 травня 2015р.

При цьому фахівці неурядового сектору запро-
понували зробити акцент на запровадженні в роботу 
ОВС європейських стандартів у сфері community 
policing, а також більш широкому використанні 
зарубіжного досвіду правоохоронної діяльності.  
У зв’язку з цим основним завданням на найближчу 
перспективу для представників львівської громади  
вбачається залучення до проекту фахівцівполіцеїстів 
Консультативної місії ЄС (EUAM) та вітчизняних 
експертів, які зможуть надати допомогу у стратегіч-
ному плануванні та реалізації запланованих захо-
дів. Одночасно активісти Наглядової ради вийшли з  
пропозицією створення груп, які мають працювати  
на рівні МВС України, розробляючи зміни до законо-
давства та відомчої нормативної бази.

Ця ініціатива збіглася з планами Експертної ради 
щодо формування робочого плану з реалізації схвале-
ної Урядом Стратегії розвитку ОВС, налагодження 
ефективної взаємодії між експертними середови-
щами, запровадження дієвих процедур внутрішнього 
менеджменту. 

Об’єднання зусиль на національному  
та міжнародному рівнях

Ініціативи львівських експертів стали однією 
із складових Національної громадської платформи 
“Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність”, 
заснованої в листопаді 2014р.8 (далі – Платформа). 
Платформа поставила за мету забезпечити сталий і 
прозорий процес реформування органів внутрішніх 
справ на чолі з МВС України, об’єднавши для цього 
експертів неурядових організацій, європейських і  
міжнародних інституцій, науковців академічних 
установ, представників державних органів влади. 
Враховуючи досвід львівського експерименту, внут
рішня структура Платформи передбачає діяльність 
таких робочих груп: 

1. Громадська експертиза діяльності МВС, аналіз 
сучасного стану органів і підрозділів.

2. Оптимізація структури органів внутрішніх справ, 
нормативне забезпечення процесу реформування.

3. Співпраця з органами місцевого самоврядування.
4. Нова система показників роботи.
5. Реформа відомчої освіти.
6. Робота з персоналом, зміни в процедурах кад

рової роботи.
7. Розвиток засад community policing.
8. Внутрішній контроль та протидія корупції, під

вищення рівня прозорості та відповідальності.
9. Інформаційна політика.

Такий підхід дозволяє експертам одночасно пра-
цювати як на національному рівні, так і на рівні 
Львівської області, надаючи ідеї в рамках діяль-
ності Платформи, та апробувати певні розробки на 
базі територіальних підрозділів ГУМВС у Львівській 
області. Слід сподіватися, що зазначена модель парт-
нерської взаємодії з МВС України буде оптималь-
ною для подальшого діалогу “владасуспільство” та 
проведення реформаторських перетворень у кожній  
сфері державного управління. Досвід львівської  
громади, з його позитивними та негативними аспек 
тами, є завжди відкритим для інших, що робить  
можливим для місцевих громад кожної області запо-
чаткування реформаційних процесів у більш швид 
кий та ефективний спосіб. 

Підсумовуючи викладене, можна рекомендувати 
органам влади дотримуватись у процесі реформу-
вання кількох принципів взаємодії з інститутами 
громадянського суспільства. По-перше, необхідно 
від самого початку встановлювати режим макси-
мальної відкритості діяльності і прийняття рішень, 
дотичних до сфери реформування. По-друге, слід 
запроваджувати нові або зміцнювати наявні форми 
взаємодії з громадянським суспільством, форму-
ючи тим самим додатковий експертний потенціал 
для запровадження та незалежної оцінки рефор- 
маторських інновацій. І по-третє – принципово 
важливим для запровадження реформ є форму- 
вання стратегічного плану дій (т.зв. “дорожньої 
карти”), узгодженого на національному рівні з 
представниками держави, неурядового сектору та 
міжнародних організацій, що робить реформацій- 
ний процес передбачуваним, належним чином  
спланованим, убезпеченим від потенційних ризиків 
та підтри муваним суспільством.  n
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