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Розглянуті правові засади діяльності міліції щодо забезпечення прав і 

свобод громадян при проведеннімасових заходів. 

Діяльність міліції у рамках її компетенції у ходіреалізації громадянами 

свободи зборів, мітингів,вуличних походів і демонстрацій здійснюється в 

різних формах і методах, які обираються міліцією недовільно, а завжди 

обумовлені конкретним змістомїї роботи. Тому урахування об'єктивних 

передумов,правильне визначення методів і форм діяльностіміліції має дуже 

важливе значення, але, на жаль,вони недостатньо досліджені в професійній 

літературі[1]. 

Означена діяльність міліції щодо реалізаціїгромадянами свободи 

зборів, мітингів, вуличнихпоходів і демонстрацій здійснюється в загальному 

потоці виконання поставлених завдань, але забезпеченняправ і свобод не 

розчиняється в масі іншихзавдань, які вирішуються цими органами, а 

навпаки,воно обумовлює, конкретизує їх Врешті-решт усіінші завдання є 

похідними від головного завдання -забезпечення прав і свобод громадян, що 

виступає уєдиному комплексі з забезпеченням інтересів суспільстваі держави 

Звідси, необхідною умовою правильноговизначення форм діяльності міліції 

щодозабезпечення реалізації громадянами свободи зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій, є їхвідповідність змісту цієї 

діяльності. Такими, на нашпогляд, є правозастосовна, організаційна і 

правоохороннаформи. 

Правозастосовна форма виражає діяльність міліціїпо реалізації своєї 

компетенції, у даному випадку,в сфері забезпечення політичних прав і 



свободгромадян, із метою створення оптимальних умовдля їхньої реалізації. 

Вона характеризується виданнямправозастосовних актів для встановлення 

порядку,меж, підстав реалізації права на організацію іпроведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій. 

Здійснення правозастосовної діяльностіпов'язано з правомірними і 

неправомірними діямисуб'єктів (громадян, державних органів, громадських 

формувань) у сфері забезпечення реалізації громадянамисвободи зборів, 

мітингів, вуличних походіві демонстрацій. У всіх випадках вона відбиває 

їх цілеспрямований вплив на поводження суб'єктіву сфері забезпечення 

політичних прав і свобод і,зокрема, спрямована на створення сприятливих 

умов для реалізації свободи зборів, мітингів, вуличнихпоходів і 

демонстрацій.Організаційна форма характеризуегься організацією 

виконання правових актів, що регламентуютьдіяльність органів міліції в 

сфері забезпечення реалізаціїгромадянами свободи зборів, мітингів, 

вуличнихпоходів і демонстрацій, удосконалення з цієюметою організаційних 

структур органів, широкимзастосуванням передового досвіду інших 

державнихорганів, організацією взаємодії з органами правосуддя, 

прокуратури, іншими органами держави, наглядомза виконанням посадовими 

особами і громадянамивідповідних правових актів. 

Організаційна форма дозволяє, з одного боку,створити найбільш 

доцільний порядок забезпеченняреалізації громадянами свободи зборів, 

мітингів,вуличних походів і демонстрацій, а з іншого боку -підтримувати 

його, вдосконалювати, приводити увідповідність з умовами, що весь час 

змінюються.Крім того, вона передбачає організацію роботи посадових 

осіб, органів міліції так, щоб б вона дозволялаефективно використовувати 

методи і засоби зметою своєчасного усунення негативних чинників, 

які утрудняють користування благами політичної свободи. 

Аналіз роботи органів міліції України щодо охоронисуспільного 

порядку і правового регулюваннявідносин, пов'язаних із проведенням зборів, 



мітингів,вуличних походів і демонстрації, дозволяє всюїх організаційну 

діяльність розділити на три основніетапи. 

- заходи, здійснювані до початку проведення мітингу,походу, 

демонстрації або інших масових акцій; 

- дії працівників міліції під час проведення масовоїполітичної акції; 

- організація роботи після закінчення мітингу абодемонстрації. 

Аналізуючи організаційну діяльність органів міліції,пов'язану з 

проведенням громадянами зборів,мітингів, вуличних походів і демонстрацій, 

особливонесанкціонованих, і для більш ефективної реалізаціїгромадянами 

цієї свободи, можна запропонуватинизку обов'язкових організаційних 

заходів, щоповинні бути застосовані міліцією.  

По-перше, при одержанні інформації про можливістьпроведення 

несанкціонованих масових акцій,міліції необхідно провести комплекс 

профілактичних(попереджувальних) заходів [2]. 

Спеціально-кримінологічні попереджувальні заходискладаються з 

цільових попереджувальних заходів,спрямованих на нейтралізацію причин 

бешкетувань,стимуляцію дій позитивних обставин, сприяннялокалізації 

виникаючих різноманітних криміногеннихситуацій, припинення можливого 

переростаннядеяких форм дозлочинного та протиправногоповодження в 

несанкціоновані масові заходи, груповіпорушення суспільного порядку й 

інші прояви. 

Спеціальні заходи повинні сприяти зниженнюрівня екстремізму членів 

суспільних об'єднань, партій,релігійних громад і різних груп населення. 

Особливуувагу слід приділяти запобіганню і розкриттюзлочинів, що 

знаходяться у взаємозв'язку з виникненняммасових безпорядків. Необхідно 

підсилитинадійність збереження вогнепальної зброї, вибуховихматеріалів. 

У зв'язку з тим, що серед учасників масових безпорядківзнаходиться 

значна кількість осіб у нетверезомустані або під впливом наркотиків, 

важливемісце повинна займати боротьба з пияцтвом, наркоманією 



й іншими соціальними відхиленнями, щопов'язані як із злочинністю в 

цілому, так і з насильницькимизлочинами. 

Відсутність правової культури також сприяє виникненнюмасових 

безпорядків, і ця причина повиннаусуватися завчасним формуванням у 

громадян іпосадових осіб умінь, навичок правомірного поводження 

в будь-яких, навіть гострих конфліктнихситуаціях. 

При організації заходів щодо попередження масовихбезпорядків 

ггеобхідно також враховувативіктимологічний чинник, тобто потенційну 

можливістьпевних груп населення потрапляти в розрядпотерпілих від 

зазначеного злочину. Основою загальноївідмінністю  етимологічної 

профілактики є широкароз'яснювальна робота серед тих категорій населення 

(наприклад, представників національних меншин),які можуть стати 

отенційними потерпілими. 

Разом з тим, до осіб маргінального (соціально-хиткого) середовища, за 

наявністю підстав, можутьбути вжиті заходи примусового характеру. 

Співробітниківправоохоронних органів, які піддаютьсяпідвищеному 

ризику при виконанні службового абогромадського обов'язку під час масових 

безпорядків,необхідно в організованому порядку навчитиуміннюрозряджати 

криміногенну ситуацію, а такожнавичкам застосування спеціальних 

прийомів самозахисту.Необхідно також передбачити заходи для 

усуненняумов нападу на типові об'єкти (місця проживаннянаціональних 

меншин, будинки органів владиі правоохоронних органів, об'єкти 

збереження зброїтощо). 

Оскільки масові безпорядки як соціальні конфліктиможуть охоплювати 

значні прошарки не тількисоціально нестійкого населення, то й заходи 

загальногозапобігання слід адресувати й іншим категоріям 

громадян - пасивним, законопослушним - з метоювироблення у них 

відповідного ставлення доконфліктних ситуацій.Досить перспективним 

вважається метод регулюваннясуспільних відносин різними 

формамистимулювання правомірного і соціально-активногоповодження 



громадян. Особливо це є актуальнимпри врегулюванні конфліктів на 

міжнаціональній і 

міжрелігійній основах. Цей метод полягає в посередницькійдіяльності 

суб'єктів профілактики, створенніумов для зближення позицій, зменшення 

конфронтаціїконфліктуючих сторін. 

Попереджувальні заходи технічного характеру - це 

різноманітніприйоми і засоби, призначені длямаксимального обмеження 

доступу до об'єктів посяганьз метою попередження вчинення злочинних 

акцій Мова йде, перш за все, про дії міліції щодообмеження або припинення 

доступу громадян ітранспорту на окремі ділянки місцевості з використанням 

спеціальних засобів.  

До процесуально-правових попереджувальних 

заходівналежать:притягнення винних до адміністративноїабо 

кримінальноївідповідальності, що застосовуєтьсядо організаторів, 

підбурювачів до сутичок,розповсюджувачів хибних чуток, 

розпалювачівнаціональної і релігійної ворожнечі і т.п. Сюди 

відносятьсятакож подання слідчих і окремі ухвалисудів, в яких порушуються 

питання усунення причині умов вчинення злочинів. Ця форма 

попереджувальноїдіяльності має високу юридичну і суспільнузначимість, 

оскільки названі документи базуютьсяна добутих процесуальним шляхом 

даних. Доцієї ж форми варто віднести введення особливогоправового 

режиму, надзвичайного становища, якепередбачає як обмеження прав і 

свобод громадян,прав юридичних осіб, так і покладання на них 

додатковихобов'язків, а також розширення повноважень 

правоохоронних органівПопереджувальні заходи оперативно-розшукового 

характеру - це система гласних і негласнихрозшукових та інших дій, 

здійснюваних іззастосуванням оперативних і оперативно-технічних 

засобів. Метою їх є розшук і фіксація даних пропротиправну діяльність 

окремих осіб і груп в інтересахбезпеки суспільства і держави, а ідставамидля 

проведення вважаються: наявність достатньоїінформації про злочини, що 



готуються чи були скоєніневстановленими особами, або про осіб, що 

готуютьабо учинили злочин і т.п Ці підстави можутьміститися в заявах, 

повідомленнях громадян, посадовихосіб, громадських організацій, засобів 

масовоїінформації і т.д. Отримані матеріали використовуютьсядля 

попередження та припинення злочинів,інформування державних органів, 

взаємного інформуванняправоохоронних органів, а також як безпосередні 

приводи і підстави для порушення кримінальнихсправ тощо. 

Масово-роз 'яснюваїьні попереджувальні заходипроводяться у формі 

лекцій, доповідей, публікацій вперіодичній пресі, виступів на радіо та по 

телебаченню.  

До найчастіше застосовуваних організаційнихпопереджувальних 

заходів також відносяться: систематизаціята узагальнення даних про 

причини йумови, які сприяють виникненню масових безпорядків; 

підготовка документів, в яких аналізуютьсяпрофілактичні заходи й містяться 

пропозиції щодопідвищення їх ефективності; координуванняпрофілактичних 

заходів, проведених різнимисуб'єктами профілактики; використання 

допоміжнихданих, що дозволяють виявити і взяти на 

облік осіб, які раніше були причетними до виникненнямасових безпорядків; 

надання допомоги державниморганам і громадським організаціям, які 

беруть участь у попередженні масових безпорядків. 

Але слід визнати, що профілактична діяльністьміліції, спрямована на 

попередження несанкціонованихмітингів, походів і демонстрацій ще 

не набула потрібних форм. До цих пір ще немаєчітко окреслених меж та 

обсягу, а методи їїздійснення і коло конкретних виконавців залишаються 

нормативно не визначеними Не до кінця розробленеі питання про взаємодію 

в цьомувідношенні органів міліції з іншими відомствами. 

На нашу думку, організація профілактичноїдіяльності 

щодопопередження несанкціонованихмітингів є найслабкішою ланкою в 

практиці міліції. 



По-друге, напередодні мітингу або демонстрації,необхідно якомога 

повніше й об'єктивніше інформуватинаселення, щоб люди усвідомили 

складністьзавдань міліції щодо охорони суспільного порядку.У цьому зв'язку 

дуже важливо своєчасно довести донаселення про спрямованість дій 

об'єднань і груп,що планують проведення несанкціонованих заходів, 

діяльність і вчинки їх лідерів і активних учасників. 

Інформувати - не значить залякувати населенняабо задовольняти 

обивательський інтерес посередництвом"гарячих фактів". Інформація 

повинна бутидостовірною, щоб формувати суспільну думку про 

діяльність об'єднань і груп, а також про правомірністьі законність дій 

працівників органів міліції, щозабезпечують охорону суспільного порядку 

під часпроведення мітингів і демонстрацій. Населення повиннорозуміти, що 

міліція - не конфліктуюча партія, а охоронець порядку, миротворець між 

двомаконфліктуючими сторонами. 

По-третє, до проведення і під час проведення масовихполітичних акцій 

необхідне чітке узгодженнядій підрозділів міліції з вищим керівництвом, 

керівникамиорганів виконавчої влади. Дії підрозділів,що забезпечують 

громадський порядок при проведеннімасових акцій, в 

основномуобмежуються вчаснимприбуттям на місце проведення мітингу або 

демонстрації, в установці загороджень і т.п. Якоюсьмірою міліціївідводиться 

роль "живої стіни".Такий підхід до організації охорони суспільногопорядку 

ставить працівників міліції в незручні умови, 

що в результаті негативно позначається на їхморально-психологічному стані, 

формує відчуттябеззахисності і безпомічності. Відсутність чітких 

установок і послідовності, узгодженості і впевненостів розпорядженнях 

керівництва, відпрацьованихпланів і навичок дій у нестандартних ситуаціях 

призводитьдо того, що поза увагою залишається одне знайголовніших 

завдань: безпосереднє припиненняправопорушень або, навпаки, коли 

ситуація розвиваєтьсяне за планом, наміченим організаторамимітингу або 



демонстрації, міліції нічого не залишаєтьсяяк ужити заходів примусу для 

припиненнямасової акції. 

По-четверте, після мітингу або демонстрації необхіднообговорити хід 

акції разом з організаторами,бо коло учасників мітингів і демонстрацій, у 

яких справа доходить до політично мотивованогонасильства, залишається 

відносно постійним. 

По-п'яте, необхідне експрес-вивчення суспільноїдумки з приводу дій 

міліції при проведенні мітингіві демонстрацій. Сьогодні деякі управління і 

відділиміліції намагаються це робити, але оскільки в нихнемає досвіду 

проведення конкретно-соціологічнихдосліджень такого роду, робота ця 

просуваєтьсяповільно, а одержувана інформація не завжди надійна. 

У результаті керівництво і працівники органівміліції не мають 

достатнього уявлення про те, якоцінюють громадяни їх діяльність, які вони 

бачатьхиби, які претензії пред'являють до міліції. Це призводитьу ряді 

випадків конфліктів, до непотрібноїконфронтації між органами і населенням, 

та ускладнюєохорону суспільного порядку. Міліція повинна полегшити 

проведення мирнихмітингів та демонстрацій і для цього піклуватисяпро 

координацію дій з організаторами до демонстрації, 

під час і після неї, а при масових мітингах -планувати їх хід за взаємною 

згодою.Дії, що складають зміст організаційної формибезпосередньо під час 

масового заходу, можуть носитияк правовий, так і не правовий характер. 

Правовиминормами опосередковані виконавчо-розпорядницькі дії з 

організації і практичного здійсненнявирішення завдань, покладених на 

органиміліції в процесі здійснення громадянами свободимітингів і 

демонстрацій.Не правові організаційні дії складаються з організаційних 

заходів і матеріально-технічних операцій.Організаційні заходи містять у собі 

як внутрішнюапаратну роботу, так і роботу з громадськістю,з широкими 

прошарками населення. Матеріально-технічні операції носять, як правило, 

допоміжний,чисто технічний характер, і пов'язані з використанням 



головним чином матеріально-технічних об'єктів(документів, технічних 

засобів, засобів зв'язку тощо). 

Правові і не правові організаційні дії, гармонійнодоповнюючи одна 

одну, забезпечують вирішеннязавдань, поставлених перед органами 

внутрішніхсправ, у процесі реалізації громадянами своїх політичних 

прав і свобод. 

У системі форм діяльності органів міліції щодозабезпечення реалізації 

громадянами свободи зборів,мітингів, вуличних походів і демонстрацій 

самостійнемісце займає правоохоронна форма. Змістправоохоронної форми 

охоплює лише ту частинудіяльності міліції, що виражається в діях, 

спрямованихна припинення забороненого правовими нормамиповодження, 

застосуванні санкцій– примусовихзаходів у випадку 

вчиненняправопорушень. Правоохороннадіяльність припускає втручання 

міліції в 

поводження суб'єктів, коли воно не відповідає вимогамрежиму реалізації 

свободи зборів, мітингів,вуличних походів і демонстрацій.Правоохоронна 

форма діяльності міліції включаєв першу чергу заходи щодо охорони 

громадськогопорядку. Мета такої охорони - забезпечення суспільного 

спокою, охорона життя, здоров'я громадян,повага їх честі і гідності.  

Забезпечуючи громадськийпорядок на вулицях, у парках, у місцях 

проведеннямасових акцій, органи міліції створюють нормальніумови для 

реалізації громадянами свободи зборів,мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій, сприяютьїх здійсненню.Мітинги і демонстрації не завжди 

проходять цивілізовано,особливо якщо ці масові акції є несанкціонованими. 

Вони найчастіше супроводжуютьсяпорушеннями громадського порядку. До 

найбільшехарактерних порушень такого роду відносяться: 

- невиконання правомірних вимог працівниківміліції припинити їх; 

- організація мітингів і демонстрацій в інший часі в інших місцях, ніж 

зазначено в рішеннях місцевихорганів влади; 

- групові порушення громадського порядку. 



Таким чином, основним змістом всіх формдіяльності міліції в ході 

реалізації громадянами свободизборів, мітингів, вуличних 

походівдемонстраційповинно стати, перш, за все, сприяння їх проведенню 

в цивілізованих формах. 
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