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Adnotacja. Formy działalności publiczno-usługowej organów Narodowej Policji są badane przez pryzmat przyjęcia
właśnie dokumentów autoryzacyjnych, które są związane z wolą organu Narodowej Policji, którego prawo do wykonywania
działalności publiczno-usługowej jest określone przez przepisy obowiązującego prawa. Zaproponowano, że pod formą
działalności publiczno-usługowej Narodowej Policji należy rozumieć zewnętrznie wyrażone działanie organów policji
lub ich funkcjonariuszy (policjantów), przeprowadzone w ramach uprawnień określonych w aktach prawnych w celu
osiągnięcia wyznaczonych im celów i zadań w celu zapewnienia praw i wolności człowieka, a także ochrony interesów
społeczeństwa i państwa, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępczości.
Wyróżniono główne znaki, które są nieodłącznie związane z formami działalności publiczno-usługowej Narodowej
Policji: 1) obecność regulacji prawnych przewidzianych w aktach prawnych lub ich formalna pewność; 2) obecność
konsekwencji prawnych dla odbiorców usług; 3) ukierunkowanie na realizację władzy państwowej właściwej organom
Narodowej Policji.
Słowa kluczowe: policja, działalność publiczno-usługowa, usługi policyjne, formy działalności, zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępczości, bezpieczeństwo publiczne, regulacje
administracyjnoprawne, podmiot świadczący usługi.
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Abstract. Forms of public service activities of the National Police have been studied through the prism of the adoption
of permits, which are related to the expression of will of the National Police, whose right to carry out public service
activities is determined by current legislation. It is proposed to understand the form of public service activity of the National
Police as an outwardly expressed action of police bodies or their officials (police), carried out within the powers provided
by regulations in order to achieve their goals and objectives to ensure human rights and freedoms, as well as protection
of the interests of society and the state, maintenance of public order and security, counteraction to crime. The main
features that are inherent in the forms of public service activities of the National Police are identified: 1) the presence
of legal regulations provided by regulations or their formal definition; 2) the existence of legal consequences for recipients
of services; 3) focus on the implementation of state powers inherent in the National Police.
Key words: police, public service activities, police services, forms of activity, ensuring public safety and order,
combating crime, public safety, administrative and legal regulation, the subject of services.
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Анотація. Форми публічно-сервісної діяльності органів Національної поліції досліджено через призму прийняття саме дозвільних документів, які пов’язані з волевиявленням органу Національної поліції, право якого
щодо здійснення публічно-сервісної діяльності визначене нормами чинного законодавства. Запропоновано під
формою публічно-сервісної діяльності Національної поліції розуміти зовнішньо виражену дію органів поліції
або їх посадових осіб (поліцейських), здійснену у межах повноважень, передбачених нормативно-правовими
актами з метою досягнення поставлених перед ними мети та завдань щодо забезпечення прав і свобод людини,
а також захист інтересів суспільства і держави, підтримання публічного порядку та безпеки, протидії злочинності. Виокремлено основні ознаки, які притаманні формам публічно-сервісної діяльності Національної поліції:
1) наявність правової регламентації, передбаченої нормативно-правовими актами, або їх формальна визначеність;
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2) наявність юридичних наслідків для одержувачів послуг; 3) спрямованість на реалізацію державно-владних
повноважень, притаманних органам Національної поліції.
Ключові слова: поліція, публічно-сервісна діяльність, поліцейські послуги, форми діяльності, забезпечення публічної безпеки і порядку, протидія злочинності, публічна безпека, адміністративно-правове регулювання,
суб’єкт надання послуг.

Актуальність теми. Вимоги, які висуває до нас європейська спільнота, спрямовані на реформування
правоохоронних органів держави, трансформацію України на сервісну державу, призначенням якої є не
примус і контроль, а забезпечення соціального компромісу, пом’якшення та подолання соціальних антагонізмів, де правоохоронні органи стоять на сторожі захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» стало важливим етапом інтеграції України
в європейський ідеологічний простір і наблизило нашу правоохоронну систему до визнаних стандартів
захисту прав і свобод людини. Невипадково, що саме реформа поліції сприймається як одне з найбільш
вагомих надбань останніх років, а сама ідея визнання поліції сервісним органом є суттєвим зрушенням
у відносинах між державою й людиною. Законодавче закріплення надання послуг населенню як основного
завдання поліції в Україні та впровадження його в реальну практику діяльності поліції є особливо актуальним в аспекті європейської інтеграції України, виконання взятих на себе зобов’язань щодо реформування
органів внутрішніх справ і приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів правоохоронної діяльності (Біла-Тюріна, 2016: 59).
Стан дослідження. Дослідження форм та методів публічно-сервісної діяльності органів публічної
адміністрації, у тому числі органів Національної поліції, стали предметом наукового аналізу таких учених: ВБ. Авер’янова, К.К. Афанасьева, Я.Г. Вороніна, Д.С. Денисюка, О.В. Джафарової, Т.О. Коломоєць,
В. К. Колпакова, І.В. Патерило, М.М. Романяка, В.О. Резніченка, О.П. Рябченко, М.М. Тищенка, В.В. Чмелюка, А.П. Хряпинського, Т.І. Шапочки, С.О. Шатрави тощо. Саме ці праці покладено в основу формування
підходу щодо визначення адміністративно-правових форм та методів публічно-сервісної діяльності органів
Національної поліції в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж визначити форми публічно-сервісної діяльності органів Національної поліції, зупинимося на аналізі терміна «форми» з метою більш детального вивчення та запропонування власного визначення. Так, А.М. Школик наголошує, що, окреслюючи форми діяльності публічної
адміністрації, слід говорити про найпоширеніші на практиці способи функціонування органів публічної
адміністрації (Школик, 2007: 104). В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхова, Н.В. Фоміцька під формою діяльності
розуміють уніфікований за зовнішніми ознаками, формалізований вид результатів конкретних дій органу
управління, його структурних підрозділів та службових осіб, спрямованих на досягнення поставленої мети.
Водночас виділяють декілька видів форм діяльності: нормативно-правові (становлення норм права); застосування норм права; організаційного регламентування внутрішньої роботи апарату органів влади; позаапаратної організаційної діяльності; матеріально-технічного забезпечення (Дзюндзюк, Мельтюхова, Фоміцька,
2011). Т.О. Коломоєць на підставі наукових узагальнень надає визначення форм діяльності публічної адміністрації як зовнішньо вираженої дії органів публічної адміністрації або їх посадових осіб, здійсненої у межах
компетенції з метою досягнення поставлених перед ними мети та завдань (Коломоєць, 2011: 172).
На підставі зазначених позицій учених, слід дійти висновку, що під формою публічно-сервісної діяльності Національної поліції варто розуміти зовнішньо виражену дію органів поліції або їх посадових осіб (поліцейських), здійснену у межах повноважень, передбачених нормативно-правовими актами з метою досягнення поставлених перед ними мети та завдань щодо забезпечення прав і свобод людини, а також захист
інтересів суспільства і держави, підтримання публічного порядку та безпеки, протидії злочинності.
Варто виокремити основні ознаки, які притаманні формам публічно-сервісної діяльності Національної
поліції: 1) наявність правової регламентації, передбаченої нормативно-правовими актами, або їх формальна
визначеність; 2) наявність юридичних наслідків для одержувачів послуг; 3) спрямованість на реалізацію
державно-владних повноважень, притаманних органам Національної поліції.
У межах цього дослідження форми публічно-сервісної діяльності органів Національної поліції будемо
розглядати через призму прийняття саме дозвільних документів, які пов’язані з волевиявленням органу
Національної поліції, право якого щодо здійснення публічно-сервісної діяльності визначене нормами чинного законодавства. При цьому відповідні дозвільні дії суб’єкт здійснює з метою реалізації державно-владних повноважень щодо забезпечення національної безпеки (Резніченко, 2015: 81).
Враховуючи вищезазначене, здійснимо більш детальніше форми публічно-сервісної діяльності органів
Національної поліції. Так, звернення до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі
питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг» (Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, 2011) та постанови Кабінету Міністрів
України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за
їх надання» (Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, 2007) дає
можливість стверджувати, що органи Національної поліції уповноваженні здійснювати публічно-сервісну
діяльність, результатом якої є видача відповідного документу дозвільного характеру, а саме:
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– видача дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які
поширюється дозвільна система (для юридичних та фізичних осіб);
– видача дозволу на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстрація) (нагородної зброї; мисливської,
холодної, пневматичної зброї, інших предметів, на які поширюється дозвільна система);
– переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого;
– видача дозволу на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що працюють із вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об’єктів відповідно до Положення про дозвільну
систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 (Про затвердження Положення про дозвільну систему, 1992);
– видача дублікатів документів дозвільного характеру у разі їх втрати або пошкодження;
– видача ліцензії: 1) на виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами
до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду; 2) на виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; 3) надання послуг з охорони
власності та громадян; 4) на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними
засобами; 5) на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування мисливських стендів;
– переоформлення ліцензії, видача дубліката ліцензії, видача копії ліцензії відповідно до вищезазначеного переліку;
– оформлення та видача: 1) дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору; 2) дозволу на перевезення
надгабаритних, великовагових вантажів; 3) документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
– забезпечення супроводження для безпечного перевезення негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобусів та інших транспортних засобів спеціалізованими автомобілями Національної поліції з використанням спеціальних світлових або звукових сигналів;
– обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується розміщення об’єктів дорожнього сервісу, малих архітектурних форм; ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих маршрутів руху
транспортних засобів, залучених до перевезення пасажирів;
– підготовка і видача технічних умов на розміщення об’єкта дорожнього сервісу та малої архітектурної
форми;
– перевірка проєктної документації щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг,
вулиць та залізничних переїздів, об’єктів дорожнього сервісу, інших дорожніх споруд; забудови окремих
територій населених пунктів; генеральних планів окремих забудов у населених пунктах; проєктів комплексних схем організації руху та спорудження ліній міського електричного транспорту; схем організації
дорожнього руху на відповідність технічним умовам та нормативно-правовим актам із безпеки дорожнього
руху з подальшим оформленням документів щодо її розгляду та затвердження з наданням погодження або
відмови в наданні погодження (Джафарова, 2015: 391-395).
Водночас постає необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011
№ 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг» (Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, 2011) у зв’язку із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» в частині структурних підрозділів, які уповноваженні
видавати дозволи, замість «підрозділи міліції громадської безпеки» доречно використовувати «Підрозділи
Національної поліції».
Зазначимо, що відповідно до наказу МВС України від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» (Про
затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї
та вибухових матеріалів, 1998) організацію діяльності з реалізації дозвільних повноважень покладено на:
1) Департамент превентивної діяльності Національної поліції України; 2) уповноважений підрозділ (управління, відділ, сектор) з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Департаменту превентивної
діяльності Національної поліції України; 3) відповідні підрозділи територіальних органів Національної
поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, районах, містах,
районах у містах.
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Водночас звернення до Закону України «Про Національну поліцію» (Про Національну поліцію, 2015)
та постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» (Про затвердження Положення про Національну поліцію, 2015) надає можливість
виокремити публічно-сервісне спрямування органів Національної поліції у сфері охоронної діяльності,
а саме: здійснення охорони об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом
та іншими нормативно-правовими актами, а також беруть участь у здійсненні державної охорони; здійснення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності,
а також технічні заходи охоронного призначення у випадках і порядку, передбачених законом або іншими
нормативно-правовими актами.
У цьому разі органи поліції охорони надають замовникам визначені договором оплатні охоронні послуги
шляхом залучення до цих заходів нарядів поліції охорони, озброєння, інженерних та технічних засобів охорони, засобів зв’язку, транспортних і спеціальних засобів (Про організацію службової діяльності поліції
охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів, 2017).
Крім того, органи поліції охорони під час здійснення охоронної діяльності надають послуги з:
1) охорони об’єктів (майна) усіх форм власності шляхом контролю за станом майнової безпеки об’єкта
охорони, використання пунктів централізованого спостереження та оперативного реагування нарядів поліції охорони на повідомлення про спрацювання технічних засобів охорони чи інші повідомлення про правопорушення;
2) охорони валютних та інших цінностей, вантажів під час їх перевезення транспортними засобами,
інкасації;
3) охорони фізичних осіб шляхом запобігання загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється (Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони
об’єктів, 2017).
На підставі викладеного слід дійти висновку, що органи Національної поліції, здійснюючи публічно-сервісну діяльність, уповноважені видавати документи дозвільного характеру у відповідних сферах, а саме:
1) у сфері обігу та застосування зброї; 2) у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; 3) у сфері охоронної діяльності.
Звернення до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України, 2015) надає можливість зробити висновок, що органи Національної поліції є суб’єктом ліцензування певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню:
1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної
зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
2) охоронна діяльність.
Варто зазначити, що п.п. 11, 30 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Про ліцензування видів господарської діяльності, 2015) визначено, які види господарської діяльності підлягають ліцензуванню, серед них: 1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення
та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 2) охоронна діяльність.
У цьому разі чинні постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання
надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної
служби платних послуг» (Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, 2011) та постанова Кабінету Міністрів
України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати
за їх надання» (Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання,
2007) суперечать Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Про ліцензування
видів господарської діяльності, 2015) та постанові Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609
«Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України» (Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, 2015) в частині закріплення
видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, що у свою чергу потребує приведення
у відповідність до норм Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII (Про ліцензування видів господарської
діяльності, 2015) в цій частині.
Отже, ліцензування варто розглядати з позиції правової форми публічно-сервісної діяльності органів
Національної поліції, яка має повідомний характер та пов’язана з реалізацією прав громадян на здійснення
видів господарської діяльності у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку.
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Відповідно до п.п. 11, 30 ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» Кабінетом Міністрів України затверджено відповідні ліцензійні умови щодо здійснення господарської діяльності, якими встановлено вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, а також організаційні, кадрові і технологічні
вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час здійснення господарської діяльності, а саме:
– ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї
невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра
і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї
невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра
і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, 2015);
– ліцензійні умови провадження охоронної діяльності (Про затвердження Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності, 2015).
Загалом процедура ліцензування як правова форма публічно-сервісної діяльності органів Національної
поліції складається з таких стадій: 1) прийняття заяви про видачу ліцензії; 2) розгляд заяви про видачу ліцензії та прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії; 3) видача ліцензії та копій ліцензій
(Джафарова, 2015: 480).
Таким чином, під формою публічно-сервісної діяльності Національної поліції слід розуміти зовнішньо
виражену дію органів поліції або їх посадових осіб (поліцейських), здійснену у межах повноважень, передбачених нормативно-правовими актами, з метою досягнення поставлених перед ними мети та завдань щодо
забезпечення прав і свобод людини, а також захист інтересів суспільства і держави, підтримання публічного порядку та безпеки, протидії злочинності. Варто зазначити, що форми публічно-сервісної діяльності
органів Національної поліції досліджено через призму прийняття саме дозвільних документів, які пов’язані
з волевиявленням органу Національної поліції, право якого щодо здійснення публічно-сервісної діяльності
визначене нормами чинного законодавства. Слід підкреслити, що відповідні дозвільні дії органи поліції
здійснюють із метою реалізації державно-владних повноважень щодо забезпечення національної безпеки.
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