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АНОТАЦІЯ

Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення

працівників поліції в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах

рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право

соціального забезпечення» (081 – Право).  Київський національний

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –

Київ, 2017.

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні.

У роботі досліджено сутність трудо-правового статусу працівника поліції,

з’ясовано особливості правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції, проаналізовано спільні та відмінні риси соціального

забезпечення працівників поліції та міліції.

Встановлено, що соціальне забезпечення працівників поліції – це

комплекс юридичних норм та організаційних заходів держави щодо

соціальної підтримки, матеріального обслуговування і медичної допомоги,

які спрямовані на досягнення добробуту працівників поліції (зокрема, членів

їхніх сімей), а також недопущення зниження належного рівня їхнього життя

за обставин, передбачених спеціальним законодавством.

До загальних особливостей соціального забезпечення працівників

поліції належать такі:

1) зосередження в єдиному законодавчому акті, а саме у розділі ІХ

«Соціальний захист поліцейських» Закону України «Про Національну

поліцію», комплексу різних форм їх соціального захисту;

2) безперервність;

3) компенсаційно-гарантійна ознака;

4) законодавче закріплення права таких осіб на професійні об’єднання;
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5) системність.

Охарактеризовано систему принципів соціального забезпечення

працівників поліції. З’ясовано класифікацію функцій соціального

забезпечення працівників поліції. Виокремлено гарантії соціального

забезпечення працівників поліції. Здійснено теоретико-правову

характеристику їхнього змісту.

Система принципів соціального забезпечення працівників поліції за

структурою складається з таких видів:

1) загально-правові принципи права (верховенства права, законності,

неупередженості, гарантій захисту тощо);

2) міжгалузеві принципи права (поєднання публічних та приватних

інтересів, економічної обґрунтованості, соціальної справедливості тощо);

3) галузеві принципи трудового права та соціального забезпечення

(соціального захисту у разі безробіття, втрати працездатності, у старості;

рівноправності; захисту трудових та соціально-забезпечувальних прав

профспілками; диференціації умов соціального забезпечення тощо);

4) спеціальні принципи соціального забезпечення працівників поліції

(співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з ризиками праці

поліцейських; обумовленість здійснення соціального забезпечення

поліцейських з виникненням встановлених законодавством обставин;

турбота про сім’ї працівників поліції; забезпечення економічної мотивації

працівників поліції).

Обґрунтовано, що гарантії соціального забезпечення працівників

поліції – передумови, умови та юридичні засоби і механізми, які спрямовані

на забезпечення якнайповнішої реалізації положень законодавства, яким

регулюються соціально-забезпечувальні правовідносини за участю

працівників поліції, зокрема встановлені суб’єктивні права, свободи та

законні інтереси поліцейських, членів їхніх сімей, а також забезпечується

неухильне дотримання обов’язків держави та інших суб’єктів щодо

соціального забезпечення цієї категорії службовців, встановлюються
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ефективні механізми захисту та поновлення відповідних порушених

суб’єктивних прав, свобод чи законних інтересів.

Встановлено проблеми правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції, а також надано пропозиції щодо їх

вирішення.

До проблемних питань правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції віднесено такі: неможливість

упорядкованого правового регулювання питання грошового забезпечення

поліцейських у зв’язку з відсутністю законодавчого закріплення порядку

Кабінету Міністрів України щодо виплати грошового забезпечення

поліцейським; неврахування при призначенні розміру грошового

забезпечення для поліцейських та їхніх сімей факту виконання

поліцейським своїх службових обов’язків; недостатня кількість бюджетних

асигнувань для отримання поліцейськими кваліфікованої медичної

допомоги; неурегульованість питання щодо обов’язкового медичного

страхування для всіх категорій поліцейських; застарілість норм чинного

Житлового кодексу України та спеціальних законів, які врегульовують

окремі категорії житлових питань, зокрема щодо поліцейських в Україні;

відсутність конкретизованої норми, на основі якої здійснюється правове

регулювання житлового забезпеченням поліцейських в Україні та надання

відповідного житлового приміщення; недостатність бюджетних асигнувань

з боку української держави для визнання поліцейських такими, що

потребують покращення житлових умов; неузгодженість нормативно-

правового регулювання житлового забезпечення поліцейських, зважаючи

на те, що регулювання здійснюються тими самими нормами, що

стосуються міліції в Україні; розбіжності щодо визначення кола осіб, які

мають право на призначення та отримання такої соціальної виплати,

зокрема це стосується правил, різних нормативно-правових актів, а саме

Сімейного кодексу України та Закону України «Про пенсійне забезпечення

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».



5

Запропоновано такі шляхи вирішення проблемних питань у сфері

правового забезпечення працівників поліції: здійснення систематизації

різних нормативно-правових актів у логічно узгоджений нормативно-

правовий акт у сфері виплат одноразової грошової допомоги працівникам

поліції; прийняття та затвердження Інструкції про порядок

загальнообов’язкового медичного страхування працівників поліції в Україні;

прийняття порядку визначення категорій поліцейських, що потребують

поліпшення житлових умов, та порядку надання житла, житлових субсидій

для поліцейських та їхніх сімей; прийняття порядку надання житлових

приміщень поліцейським у гуртожитках та службових житлових

приміщеннях.

Сформовано шляхи запозичення позитивного зарубіжного досвіду щодо

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції.

Ключові слова: трудова діяльність, правове регулювання, соціальне

забезпечення, працівник поліції, праця, медичне забезпечення, працівник,

житлове забезпечення.
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ANNOTATION

Denisova L.L. Legal regulation of social security for police officers in

Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty

12.00.05 «The labor Law; the right of social security» (081 - Law). – Taras

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science

of Ukraine. – Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to systematic and thorough analysis of the peculiarities

of the legal regulation of social security for police officers in Ukraine. In this work

examined the essence of the labour law status of the police officer, clarified

specifics of the legal regulation of social security for police officers, analyzed the

common and distinctive features of social security for police and police officers.

It has been established that social security for police officers is a complex of

legal norms and organizational measures of the state concerning social support,

material service and medical care aimed at achieving the welfare of police officers

(in particular, members of their families), as well as the prevention of a decrease in

the proper level of their lives for circumstances stipulated by special legislation.

The following are the general features of social security for police officers:

1) the concentration in a single legislative act, namely, in Section IX "Social

Protection of Police" of the Law of Ukraine "On National Police", a complex of

different forms of their social protection;

2) continuity;

3) сompensation and guarantee;

4) legislative consolidation of the right of such persons to professional

associations;

5) systemic.

The system of principles of social security of police officers is described.

The classification of functions of the social security of police officers is revealed.
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The guarantees of social security of police officers are outlined. A theoretical and

legal characteristic of their content is carried out.

The system of social security for police officers in the structure consists of

the following types:

1) general legal principles of law (rule of law, legality, impartiality,

guarantees of protection, etc.);

2) inter-branch principles of law (combination of public and private

interests, economic justification, social justice, etc.);

3) sectoral principles of labor law and social security (social protection in the

event of unemployment, disability, old age, equality; protection of labor and

social-security rights by trade unions, differentiation of social security conditions,

etc.);

4) special principles of social security for police officers (the proportionality

of a high level of social security with the risks of police work; the condition for the

provision of social security for policemen with the emergence of circumstances

laid down by law; care for the family of police officers; ensuring economic

incentives for police officers).

It is substantiated that the guarantees of social security for police officers are

preconditions, conditions and legal means and mechanisms aimed at ensuring the

fullest possible implementation of the provisions of the legislation regulating social

and security relations with the participation of police officers, in particular the

established subjective rights, freedoms and legitimate interests of the police

officers, members of their families, and also strict observance of the duties of the

state and other social security providers of this category of employees, establishing

effective mechanisms for protecting and restoring the corresponding violated

subjective rights, freedoms or legitimate interests.

Problems of legal regulation of social security of the police officers were

established, as well as proposals were made for their solution.

The problematic issues of legal regulation of the social security of the police

include the following: the impossibility of an orderly legal regulation of the issue
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of police money support in connection with the lack of legislative consolidation of

the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the payment of money

to the police; failure to pay when allocating the amount of cash for policemen and

their families to the fact that police perform their official duties; insufficient budget

allocations to receive qualified medical assistance by the police; the unresolved

issue of compulsory health insurance for all categories of police; obsolete norms of

the current Housing Code of Ukraine and special laws that regulate certain

categories of housing issues, in particular regarding the police in Ukraine; the

absence of a specific provision on the basis of which the legal regulation of

housing provision of police officers in Ukraine and the provision of a suitable

living space; insufficiency of budget allocations from the Ukrainian state for the

recognition of the police as requiring improvement of housing conditions; the

inconsistency of the legal regulation of the housing supply of the police, given that

the regulation is carried out by the same rules concerning the police in Ukraine;

divergences in determining the range of persons entitled to appointment and receipt

of such a social benefit, in particular, it concerns the rules and various normative

legal acts, namely the Family Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On the

Pension Provision of Persons Discharged from the Military Service, and some

others persons".

The following ways of solving problem issues in the field of legal support of

police officers are offered: systematization of various legal acts in a logically

agreed normative and legal act in the field of payment of one-time cash assistance

to police officers; adoption and approval of the Regulations on the Procedure of

Mandatory Medical Insurance of Police Workers in Ukraine; adoption of the

procedure for determining the categories of policemen who need to improve living

conditions and housing arrangements, housing subsidies for police officers and

their families; adoption of the procedure for providing lodging accommodation by

police in dormitories and office accommodation.

The ways of borrowing positive foreign experience regarding the legal

regulation of social security for police officers have been formed.
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Key words: labour activity, legal regulation, social security, police officer,

labour, medical care, worker, housing maintenance.
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ВСТУП

Актуальність теми. Здійснювана реформа правоохоронних органів,

яка включає переформатування міліції в Національну поліцію України як

концептуально нову структуру у системі органів внутрішніх справ,

спрямована на утворення сучасного та ефективного органу з визначеними

функціями та завданнями. Фахівці та науковці у сфері права вже давно

довели, що ефективність функціонування елементів державного апарату

знаходиться у кореляційній взаємообумовленості із соціальним

забезпеченням їхніх працівників.

Трансформації у державно-правовій системі української держави

свідчать про необхідність комплексного дослідження проблемних аспектів та

напрямів оптимізації правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції. Передусім кожен поліцейський – людина, на яку

покладений найвищий обов’язок, а саме захист прав та інтересів громадян.

Досить часто при виконанні своїх службових обов’язків поліцейські

ризикують своїм здоров’ям та життям. Тому важливим є створення надійної

моделі правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції.

Реалізація чинного Закону України «Про Національну поліцію» не є

справжньою гарантією для повноцінного правового регулювання соціального

забезпечення поліцейських та носить здебільшого декларативний характер.

Однозначно вирішення проблемних питань правового регулювання

соціального забезпечення поліцейських ускладнюється низкою соціальних,

фінансових, політичних та економічних чинників, але доктринальний пошук

компромісів та шляхів вдосконалення дасть змогу реалізувати ідеї

законодавця, що закладені в основі правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції, а саме у Конституції України та Законі

України «Про Національну поліцію».
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Актуальність теми дослідження полягає у необхідності всебічного та

ґрунтовного аналізу правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції в умовах євроінтеграції України.

Розробкою теоретико-практичних аспектів правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції тією чи іншою мірою

займалися різні вчені, зокрема: В.М. Андріїв, М.Г. Александров,

Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов,

С.В. Вишновецька, М.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, К.М. Гусов,

В.С. Гуславський, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Є.В. Краснов,

В.В. Криворучко, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.В. Молодцов,

В.М. Лєбєдєв, С.С. Лукаш, А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова,

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань,

О.В. Смирнов, О.В. Тищещекно, В.М. Хропанюк, Н.М. Хуторян,

Г.І. Чанишева, О.В. Черкасов, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та деякі інші.

Потрібно відзначити, що наявні теоретичні дослідження щодо аналізу

соціального забезпечення працівників поліції є неповними, оскільки, по-

перше, не є комплексними та досліджують лише окремі аспекти їхнього

трудо-правового статусу, а по-друге, стосуються аналізу соціального

забезпечення працівників міліції, що сьогодні вже є ліквідованою.

Проблематика правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції в Україні комплексно досліджується вперше.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному

університеті імені Володимира Даля відповідно до теми кафедри

правознавства юридичного факультету «Проблеми розвитку вітчизняного

законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та

європейського права», затвердженої на період з 01 січня 2013 року до 31

грудня 2016 року, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії

правових наук України від 24 вересня 2010 pоку № 14, Переліку
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перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за

юридичними спеціальностями, затвердженого постановою Президії

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 pоку

№ 86/11.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення

проблем правового регулювання соціального забезпечення працівників

поліції в Україні.

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед

виконати такі завдання:

 охарактеризувати сутність соціального забезпечення працівників

поліції;

 встановити специфіку правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції;

 визначити спільні та відмінні риси правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції та міліції;

 розкрити систему принципів соціального забезпечення працівників

поліції;

 вивести авторську класифікацію функцій та гарантій соціального

забезпечення працівників поліції;

 конкретизувати проблеми правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції та надати пропозиції щодо їх вирішення;

 виокремити шляхи вирішення зарубіжного досвіду правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції.

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин щодо здійснення

трудової діяльності працівниками поліції.

Предметом дослідження є правове регулювання соціального

забезпечення працівників поліції в Україні.

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на

застосуванні загального системно-структурного методу, основні елементи
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якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання

поставлених задач. В основі системи методології наукового аналізу

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції лежать

такі методи: 1) діалектичний метод – дає змогу досліджувати внутрішню

сутність речей у процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх

суперечностей, зокрема за допомогою цього методу проаналізовано правову

природу трудової діяльності працівників поліції та сучасний стан правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції (підрозділи 1.1–

1.3); 2) системний метод – дозволив здійснити повне та об’єктивне

дослідження відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема дав

змогу дослідити принципи, функції та гарантії соціального забезпечення

працівників поліції (підрозділи 2.1–2.3); 3) логічні методи і прийоми –

дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез простежуються упродовж

здійснення всього наукового аналізу. Застосування структурно-логічного

методу та моделювання дозволили виділити проблеми та шляхи їх вирішення

у сфері правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції,

а також надати пропозиції щодо застосування позитивного зарубіжного

досвіду в окресленій сфері в Україні (підрозділи 3.1, 3.2).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

дисертація є першою спробою комплексно з використанням сучасних методів

пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити

правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні.

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські

основні положення, що виносяться на захист і містять елементи наукової

новизни. Основними з них є такі:

вперше:

 розкрито сутність поняття системи принципів соціального

забезпечення працівників поліції, під яким необхідно розуміти відносно

відокремлену взаємопов’язану сукупність керівних основоположних ідей,

засад та орієнтирів, що поширюють свій регулятивний як нормативний, так і
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ненормативний вплив на структуру та реалізацію положень законодавства,

інших правових актів, що визначають основи, модель та структуру

здійснення соціального забезпечення працівників поліції; ця сукупність існує

автономно від положень законодавства та характеризується відносною

стабільністю порівняно з усією сукупністю правових норм, а також визначає

ті основні стандарти соціального забезпечення та основоположні засади, які

повинні бути збережені за умови змін законодавства у цій сфері, тобто

визначають належні межі такого забезпечення в поліції;

 визначено перелік проблемних питань правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції, до яких віднесено такі:

неможливість упорядкованого правового регулювання питання грошового

забезпечення поліцейських у зв’язку з відсутністю законодавчого

закріплення порядку Кабінету Міністрів України щодо виплати грошового

забезпечення поліцейським; неврахування при призначенні розміру

грошового забезпечення для поліцейських та їхніх сімей факту виконання

поліцейським своїх службових обов’язків; недостатня кількість бюджетних

асигнувань для отримання поліцейськими кваліфікованої медичної допомоги;

неурегульованість питання щодо обов’язкового медичного страхування для

всіх категорій поліцейських; застарілість норм чинного Житлового кодексу

України та спеціальних законів, які врегульовують окремі категорії житлових

питань, зокрема щодо поліцейських в Україні; відсутність конкретизованої

норми, на основі якої здійснюється правове регулювання житлового

забезпечення поліцейських в Україні та надання відповідного житлового

приміщення; недостатність бюджетних асигнувань з боку української

держави для визнання поліцейських такими, що потребують покращення

житлових умов; неузгодженість нормативно-правового регулювання

житлового забезпечення поліцейських, зважаючи на те, що регулювання

здійснюються тими самими нормами, що стосуються міліції в Україні;

розбіжності щодо визначення кола осіб, які мають право на призначення та

отримання такої соціальної виплати, зокрема це стосується правил, різних
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нормативно-правових актів, а саме Сімейного кодексу України та Закону

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та

деяких інших осіб»;

 запропоновано перелік шляхів вирішення проблемних питань у

сфері соціального забезпечення працівників поліції, серед яких такі:

здійснення систематизації різних нормативно-правових актів у логічно

узгоджений нормативно-правовий акт у сфері виплат одноразової грошової

допомоги працівникам поліції; прийняття та затвердження «Інструкції про

порядок загальнообов’язкового медичного страхування працівників поліції в

Україні»; прийняття порядку визначення категорій поліцейських, що

потребують поліпшення житлових умов та порядку надання житла, житлових

субсидій для поліцейських та їхніх сімей; прийняття порядку надання

житлових приміщень поліцейським у гуртожитках та службових житлових

приміщеннях;

удосконалено:

 характеристику принципів соціального забезпечення працівників

поліції, якими названо такі: 1) співрозмірність високого рівня соціального

забезпечення з ризиками праці поліцейських; 2) обумовленість здійснення

соціального забезпечення поліцейських з виникненням встановлених

законодавством обставин; 3) турбота про сім’ї працівників поліції;

4) забезпечення економічної мотивації праці поліцейських;

 розуміння основних гарантій соціального забезпечення працівників

поліції, якими є такі: 1) гарантії стабільності законодавства у сфері

соціального забезпечення працівників поліції; 2) гарантії судового та

юрисдикційного захисту прав на соціальне забезпечення працівників поліції;

3) гарантії отримання спеціальних виплат особисто чи членами сім’ї у разі

настання випадків, пов’язаних з ушкодженням здоров’я або ж смертю;

4) соціально-забезпечувальні гарантії, пов’язані з житловими правами,

правом на медичне обслуговування, тощо; 5) гарантії фактичного
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забезпечення належного матеріального становища та соціального статусу як

для працівників поліції особисто, так і для їхніх сімей;

дістали подальшого розвитку:

 трактування змісту функцій соціального забезпечення працівників

поліції, до яких за критерієм змістовної спрямованості віднесено такі:

а) функції компенсаційного характеру; б) функції накопичувального

характеру; в) функції страхового характеру; г) функції додаткового

економічно-стимулюючого характеру;

 науково-теоретичне обґрунтування, що гарантії соціального

забезпечення працівників поліції – передумови, умови та юридичні засоби та

механізми, які спрямовані на забезпечення якнайповнішої реалізації

положень законодавства, яким регулюються соціально-забезпечувальні

правовідносини за участю працівників поліції, зокрема встановлені

суб’єктивні права, свободи та законні інтереси поліцейських, членів їхніх

сімей, а також забезпечується неухильне дотримання обов’язків держави та

інших суб’єктів щодо соціального забезпечення цієї категорії службовців,

встановлюються ефективні механізми захисту та поновлення відповідних

порушених суб’єктивних прав, свобод чи законних інтересів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні;

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень

чинного Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб», а також Закону України «Про

Національну поліцію»;

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження

сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм чинного
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законодавства щодо правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції в Україні;

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції,

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових

конференцій та диспутів, у процесі вивчення таких наукових дисциплін, як

«Право соціального забезпечення», «Трудове право» у вищих юридичних

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних

рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та планів, підручників,

навчальної та прикладної літератури.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися

дисертантом на засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля, а також були

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Пріоритетні

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення»

(м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), «Актуальні проблеми сучасного

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого

2016 р.).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції

знайшли відображення у п’ятьох статтях, опублікованих у наукових

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої

держави, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях.
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РОЗДІЛ 1

ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ПОЛІЦІЇ

1.1 Роль та особливості соціального забезпечення працівників поліції у

сучасних умовах

Концепція реформування системи органів внутрішніх справ [1]

передбачила їх стратегічне реформування та оновлення шляхом створення

системи національної поліції в Україні, основними принципами діяльності

якої стали верховенство права, деполітизація, демілітаризація,

децентралізація та прозорість. За результатами проведення наведеної

реформи було оновлено законодавчу базу шляхом прийняття нового Закону

України «Про національну поліцію» [2], а також внесення змін до інших

законодавчих актів. На базі окреслених змін актуальність дослідженого

питання постає в першу чергу в необхідності дослідження правового

регулювання соціального забезпечення працівника поліції з урахуванням

положень загального трудового законодавства, нового Закону України «Про

національну поліцію», а також вимог законодавства Європейського Союзу.

З'ясування сутності та правової природи явищ становить

першочерговий інтерес для дослідників окремих галузей права. Зазвичай,

передумовою необхідності розробки є наявність наукової дискусії щодо

відсутності єдності поглядів та арґументації авторських позицій. І все ж у

контексті безпосередньо визначення особливостей соціального забезпечення

працівників поліції проблемою є, власне, малодослідженість питань,

пов'язаних із зазначеною сферою, внаслідок її новизни в Україні.

Тому низький рівень дослідження правових аспектів регламентації

соціального забезпечення працівників поліції, а також потреба приведення

нормативно-правової бази у цій сфері у відповідність до вимог сучасного

суспільства зумовили актуальність цієї царини.



22

Тематика соціального забезпечення працівників поліції є недостатньо

дослідженою у юридичній науці. Серед дослідників, які частково приділяли

увагу у своїх наукових працях цьому питанню, а також загалом соціальному

забезпеченню та соціальному забезпеченню окремих категорій працівників,

варто виділити таких: Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, С.В. Заболотна,

К.С. Зазерін, М.І. Іншин, Ю.В. Іщенко, А.В. Кірмач, Ю.В. Ковбасюк,

К.Ю. Мельник, О.В. Петришин, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко,

В.І. Прокопенко, О. П. Сайнецький, С. М. Серьогін, В.П. Тимощук,

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.М. Шопіна, М.М. Шумило та багато інших.

Все ж, не применшуючи внеску вказаних науковців у розробку

досліджуваного інституту, досі не було проведено комплексного наукового

дослідження ролі та ознак соціального забезпечення саме працівників поліції,

що й обумовило нагальність наукового аналізу цієї проблематики.

Оскільки категорія працівників поліції є новою для України, доцільно

охарактеризувати спершу також їхнє значення для трудового права і

відповідно цінність для суспільства, громадян якого їхня діяльність

покликана захищати. Тому вагомою є спершу характеристика сутності трудо-

правового статусу працівника поліції, що безпосередньо проявляється в

особливій ролі підвищеного соціального забезпечення такої категорії

працівників.

Наука трудового права виділяє декілька підходів до розуміння змісту

категорії «трудо-правовий статус» – широкий та вузький. Складність

дослідження обраної правової дефініції полягає у тому, що деякі науковці

використовують синонімічні поняття для окреслення змісту одного й того ж

явища права; а також у відсутності конкретних розробок щодо визначення

трудо-правового статусу працівників правоохоронних органів.

Якщо виходити з досліджень Є.Б. Хохлової, під спеціальним трудо-

правовим статусом працівника є володіння останнім додатковими правами та

обов’язками, або ж часткове обмеження працівника у його правах і

обов’язках [3, с. 332–343]. Потрібно відзначити, що авторка є прихильницею
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вузького підходу до розуміння змісту трудо-правового статусу. По-друге, за

результатами аналізу цього визначення справедливо виникає питання щодо

основних прав та обов’язків і їхнього змісту. Ми частково приєднуємося до

запропонованого підходу та вважаємо, що зміст трудо-правового статусу має

бути додатково розширений за рахунок принципів трудової діяльності, а

також спеціальних заходів дисциплінарної відповідальності.

О.С. Пашков акцентує свою увагу на необхідності ототожнення трудо-

правового статусу із трудовою правосуб’єктністю, яка полягає в закріпленні

на законодавчому рівні прав, свобод та гарантій, а також відповідальності за

невиконання трудових обов’язків. На наш погляд, ототожнення правових

категорій «трудо-правовий статус» та «трудова правосуб’єктність» є

безпідставним та необґрунтованим, оскільки остання має бути включена до

змісту досліджуваної категорії. Вважаємо, що з трудовою правосуб’єктністю

слід пов’язувати момент виникнення трудо-правового статусу працівника

поліції. Окрім цього, слід відмітити, що наведена позиція автора є схожою до

підходу Є.Б. Хохлової, наведеного вище.

Як відмічає у своїх працях Л.О. Сироватська [4], трудові принципи,

гарантії та відповідальність є самостійними юридичними категоріями, тому

за рахунок їх включення до змісту категорії «трудо-правового статусу» вони

втрачають власний унікальний зміст. Ми не підтримуємо таке розуміння,

оскільки включення до структури розуміння іншої категорії лише свідчить

про всеохоплюючий зміст останньої.

На думку М.І. Матузова, структура правового статусу особи включає:

відповідні правові норми; правосуб’єктність; загальні для всіх суб’єктивні

права, свободи та обов’язки; законні інтереси; громадянство; юридичну

відповідальність; правові принципи; правовідносини загального (статутного)

характеру [5, с. 83]. Враховуючи ту обставину, що наведене визначення є

загально-правовим, із застосуванням вказаних структурних елементів

можливим є констатувати, що трудо-правовий статус працівника поліції

полягає у закріпленні суб’єктивних трудових прав та обов’язків, юридичної
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відповідальності та правових принципів. При цьому вважаємо, що критерій

застосування громадянства у цьому контексті є недоцільним, оскільки сама

трудова правосуб’єктність працівника поліції передбачає у своїй основі

зазначену вимогу. Також варто відмітити, що категорія «законного інтересу»

у контексті проходження державної служби працівниками поліції не

передбачена чинним законодавством. Також вважаємо, що для трудо-

правового статусу працівника поліції спірним є питання трудових прав.

Враховуючи фактор державної служби, видається за доцільне вживати

«повноваження працівника поліції» замість «трудових прав працівників

поліції».

Професор І.І. Шамшина пропонує розрізняти об’єктивний та

суб’єктивний трудо-правовий статус працівника Відтак, на думку вченої,

об’єктивним трудо-правовим статусом є загальні відносно будь-якого

працівника вимоги трудового законодавства, що визначають висхідне

становище суб’єкта у сфері застосування найманої праці та окреслюють

можливі напрями взаємодії з іншими суб’єктами. Суб’єктивний трудо-

правовий статус – це певне становище конкретного суб’єкта у сфері

правовідносин із застосуванням найманої праці [6, c. 56-57]. У контексті

нашого дослідження вважаємо за необхідне застосовувати саме дослідження

суб’єктивного трудо-правового статусу працівника поліції. Разом з тим слід

відмітити, що незважаючи на наведену самостійність форм трудо-правового

статусу особи з боку вченої, вони є пов’язаними один з одним, адже

суб’єктивному статусу притаманні деякі або всі ознаки об’єктивного трудо-

правового статусу і навпаки. Також видається за доцільне доповнити

наведене визначення таким формулюванням – трудо-правовий статус

працівника у суб’єктивному значенні є правовим становищем працівника у

сфері реалізації його трудової функції. Зазначена модифікація є необхідною з

огляду на те, що запропонована концепція І.І. Шамшиною є безвідносною

щодо працівника або роботодавця.
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З урахуванням результатів проведеного загальнотеоретичного аналізу

підходів до розуміння трудо-правового статусу працівника вважаємо за

необхідне оперувати такою дефініцією для цілей подальшого дослідження,

зокрема: трудо-правовим статусом працівника поліції є дуалістична модель

поєднання норм трудового та адміністративного законодавства, що

закріплює функціональні обов’язки та завдання працівника поліції під час

здійснення ним трудових повноважень та базується на спеціальних

нормативно закріплених адміністративних принципах та трудових гарантіях

діяльності національної поліції в Україні, а також заходах юридичної

(дисциплінарної) відповідальності у зв’язку з порушенням завдань та

обов’язків.

Щодо аналізу наявних особливостей трудо-правового статусу

працівника поліції вважаємо за доцільне виокремити такі характерні риси. Як

відзначає І.М. Якушев [7, с. 38], особливістю трудо-правового статусу

працівника має бути момент його виникнення, яким є досягнення трудової

дієздатності – 16-річного віку. Загалом вказаний підхід є правильним у

дослідженні моменту виникнення трудо-правового статусу працівника в

цілому. Разом з тим у контексті дослідження статусу працівника поліції

вважаємо за доцільне пов’язувати виникнення трудо-правового статусу з

моментом прийняття на державну службу, а саме з моменту прийняття

присяги відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про

національну поліцію» [2].

Як відмічає З.С. Галаван [8, с. 9] щодо особливостей працівника

правоохоронного органу як суб’єкта трудового права, працівники

правоохоронних органів несуть підвищену відповідальність за порушення

своїх посадових (трудових) обов’язків. Також автор акцентує увагу на

складності диференціації статусу працівника міліції у зв’язку з виконанням

ним публічно-владних повноважень та суб’єкта трудового права. Ми

підтримуємо наведений підхід науковця з огляду на таке. Відповідно до

статті 147 Кодексу законів про працю [9] до працівників можуть бути
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застосовані лише два види дисциплінарних стягнень: догана та звільнення.

Відповідно до частини сьомої Прикінцевих та Перехідних положень Закону

України «Про національну поліцію» дисциплінарна відповідальність та її

заходи окремо визначаються у Дисциплінарному статуті Національної

поліції, який має бути затверджений законом найближчим часом. Потрібно

одразу акцентувати увагу на тому, що заходи дисциплінарного стягнення

щодо працівників поліції є значно ширшими у зв’язку зі спеціальним трудо-

правовим статусом. На час прийняття нового Дисциплінарного статуту до

працівників поліції має бути застосований Дисциплінарний статут органів

внутрішніх справ України [10]; серед передбачених видів стягнень можуть

бути застосовані такі: 1) усне зауваження; 2) зауваження; 3) догана; 4) сувора

догана; 5) попередження про неповну посадову відповідність; 6) звільнення з

посади; 7) пониження в спеціальному званні на один ступінь; 8) звільнення з

органів внутрішніх справ (частина перша статті 12 Статуту). Потрібно

відзначити, що у контексті особливостей застосування дисциплінарних

стягнень до працівників поліції застосовуються загальні заборони трудового

законодавства щодо застосування грошових стягнень, що є досить

поширеними у практиці комерційних структур, а також особливий порядок

повідомлення про застосування стягнень, а також їх зняття.

Як справедливо відзначає у своєму дослідженні К.Ю. Мельник [11, с.

620], трудо-правовий статус працівника під час проходження служби у

правоохоронних органах передбачає низку спеціальних вимог, зокрема стан

здоров’я, громадянство, відсутність судимості тощо. Ми беззаперечно

приєднуємося до зазначеного підходу та вважаємо за необхідне навести такі

законодавчі особливості, пов’язані з трудо-правовим статусом працівника

поліції.

Згідно із Законом України «Про національну поліцію» до таких

особливостей належать:

- наявність службового посвідчення та жетона (частина друга

статті 17). Таким чином, реалізовувати власні трудові повноваження
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працівник поліції має можливість лише на підставі зазначених інструментів

ідентифікації;

- наявність поліцейського однострою (стаття 20). Ще одна вимога,

яка має виконуватися працівником поліції під час проходження служби.

Разом з тим варто відзначити, що під час виконання негласних слідчих дій

слідчим допускається не використовувати однострій;

- професійне виконання функціональних обов’язків відповідно до

нормативно-правових актів (пункт 2 частини першої статті 18). Основою

професійної діяльності працівника поліції в Україні є Конституція України та

Закон України «Про національну поліцію». Разом з тим структура поліції не є

однорідною і включає такі підрозділи, як патрульна поліція, поліція

спеціального призначення тощо. Звідси, окрім загальнообов’язкових

трудових компетенцій та повноважень, передбачених загальними

нормативними актами, на законодавчому рівні прийнято низку спеціальних

нормативних актів, які регламентують діяльність окремих структурних

підрозділів національної поліції. Відтак відповідно до розділу ІІІ Положення

про патрульну службу МВС [12] визначено відмінні завдання та обов’язки

працівників поліції цього рівня, яких вони мають неухильно дотримуватися

та виконувати. До прийняття спеціального нормативного акта кримінальна

поліція також у своїй діяльності мала керуватися Інструкцією з організації

роботи підрозділів кримінальної міліції [13];

- право на об’єднання у професійні спілки (частина одинадцята

статті 62). Порівняно з попереднім Законом України «Про міліцію» [14] (нині

втрачено чинність), який містив загальну заборону для всіх державних

службовців брати участь у страйках, новий закон створив більш ліберальні

умови щодо виконання своєї трудової функції працівниками поліції, а також

надання останнім відповідних трудових гарантій щодо захисту таких прав;

- заборона участі у страйках (частина друга статті 104). На наш

погляд, зазначена особливість є обумовленою тією обставиною, що
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працівники поліції проведенням страйку перешкоджають нормальному

режиму функціонування органу державної влади;

- підвищення кваліфікації працівників поліції (пункт 3 частини

першої статті 75).

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що

дуальність трудо-правового статусу працівника поліції зумовлена тим, що

він, з одного боку, є суб’єктом трудового права як звичайна фізична особа -

працівник, а з іншого – виконує функції та завдання центрального органу

виконавчої влади – Національної поліції України. Також виявлено, що до

змісту трудо-правового статусу працівника слід включати систему гарантій

та принципів діяльності, які забезпечують виконання працівником поліції

своїх трудових повноважень та обов’язків. Окрім цього, визначеного, що, на

відміну від загального трудового статусу, до характерних особливостей

трудо-правового статусу працівника поліції слід віднести заходи

дисциплінарної відповідальності, вимоги до громадянства, судимості,

фінансового забезпечення, податкової звітності, а також низки інших

організаційних моментів, включаючи граничний пенсійний вік роботи у

поліції. Потрібно відзначити, що характерні особливості, на нашу думку, слід

розглядати з погляду відповідних обмежень. Разом з тим новим законом про

поліцію передбачено право працівників поліції на об’єднання у професійні

спілки, що є новелою законодавства порівняно з іншими категоріями

працівників – державних службовців.

Переходячи до аналізу основ соціального забезпечення працівників

поліції, потрібно зауважити, що загальне тлумачення терміна «забезпечення»

надано у словнику В. І. Даля і визначається як «надати все необхідне» [15, c.

577]. У правовій доктрині наявні різні погляди щодо тлумачення соціального

забезпечення як правової категорії.

Приміром, Н.Б. Болотіна вказане поняття розуміє як організаційно-

правову діяльність держави щодо матеріального забезпечення, соціального

утримання, обслуговування, надання медичної допомоги за рахунок
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спеціально створених фінансових джерел осіб, які зазнали соціального

ризику, внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби до існування і не

можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців [16, с. 37-39]. Для

розуміння сутності аналізованого правового явища надано комплекс його

заходів. Однак не зроблено акцент на здійсненні такого забезпечення саме

державою.

Також у науці наявна позиція, згідно з якою соціальне забезпечення –

це система державних заходів щодо надання матеріальної допомоги з метою

компенсації, зниження або запобігання негативному впливу соціальних

ризиків на осіб, які через незалежні від них життєві обставини не мають

достатніх засобів до існування [17, с. 44].

О.М. Ярошенко соціальне забезпечення трактує як одну зі складових

соціального захисту, разом з гарантіями охорони праці, здоров’я,

навколишнього природного середовища, мінімальної оплати праці й іншими

заходами, необхідними для нормальної життєдіяльності людини і

функціонування держави [18, с. 17]. Вчений вказав на приналежність

правової природи соціального забезпечення (складової) до соціального

захисту (цілого) і відрізняє характер обох категорій з метою усунення

непорозумінь у контексті співвідношення правових категорій.

Л.І. Проніна під соціальним забезпеченням розуміє сукупність

громадських і державних заходів зі створення, розподілу і перерозподілу

серед непрацездатних громадян матеріальних благ [19, с. 6]. Позиція за

спрямуванням є не цілком правильною, оскільки у науковця обмежена лише

непрацездатними.

Зі свого боку О.С. Бухтіяров вважає, що соціальне забезпечення є

сукупністю економічних та організаційно-правових заходів, спрямованих на

реалізацію соціальних функцій, що фінансуються з бюджетів [20, с. 35].

О.П. Сайнецьким сформульовано соціальне забезпечення

військовослужбовців як втілення заходів соціального захисту в особливих

випадках, за умови настання соціального ризику, які виявляються у певному
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спрямуванні діяльності соціальної держави з метою досягнення прийнятного

гідного рівня життя її населення в цілому та кожного окремого індивіда [21,

с. 208]. Як бачимо, науковцем зроблено прив'язку безпосередньо до категорії

соціального ризику і вказано, що важливим є результат – належний рівень

життя осіб, на яких така діяльність держави спрямована.

В. І. Хвесюк визначає соціальне забезпечення працівників органів

прокуратури як специфічний вид державного соціального забезпечення,

спрямований на матеріальне задоволення законодавчо визначених потреб

працівників органів прокуратури, обумовлений особливостями їхнього

професійного соціально-правового статусу [22, с. 14]. Вченою правильно

відмічено специфіку матеріального задоволення потреб цих працівників

відповідно до їхньої професії.

На думку Х.З. Босак, соціальний захист працівників органів внутрішніх

справ – це сукупність законодавчо закріплених економічних, правових та

інших прав, пільг, преференцій, що не тільки наділяють цю категорію

державних службовців, найманих працівників комплексом прав, але й

водночас забезпечують дієвий механізм належної реалізації й ефективного

захисту цих прав [23, с. 163]. Автором наголошено на правовому аспекті

соціального захисту як ширшого поняття, ніж соціальне забезпечення. Варто

відмітити, що окрему увагу приділено преференції, тобто мова йде про

перевагу, яка не властива іншим категоріям працівників.

Вперше у науці соціального забезпечення М.І. Іншин встановив, що

зміст соціального забезпечення працівників поліції необхідно розуміти як

сукупність юридичних норм і гарантій, спрямованих на регламентацію

професійної діяльності національної поліції за рахунок коштів Державного

бюджету у напрямах соціальної та матеріальної підтримки працівників

поліції у зв’язку з втратою ними працездатності, інвалідністю, настанням

пенсійного віку, професійними захворюваннями та іншими обставинами,

передбаченими спеціальними законами [24, с. 273].
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Отже, на основі вищенаведеного можна констатувати, що соціальне

забезпечення працівників поліції – це комплекс юридичних норм та

організаційних заходів держави щодо соціальної підтримки, матеріального

обслуговування і медичної допомоги, які спрямовані на досягнення

добробуту працівників поліції (зокрема, членів їхніх сімей), а також

недопущення зниження належного рівня їхнього життя за обставин,

передбачених спеціальним законодавством.

Для подальшого розуміння сутності досліджуваного правового явища

слід виявити його основні характеристики. Першою загальною особливістю

соціального забезпечення поліцейських є зосередження в єдиному

законодавчому акті, а саме у розділі ІХ «Соціальний захист поліцейських»

Закону України «Про Національну поліцію», комплексу різних форм їхнього

соціального захисту. На основі цього розділ про соціальний захист

працівників поліції можна назвати системним і спеціальним. Він

упорядковано передбачає й цілісно встановлює для працівників поліції

соціальні гарантії й компенсації за виконання ними своїх службово-трудових

обов’язків.

Провідною з форм соціального захисту виступає саме соціальне

забезпечення. При цьому слід зробити зауваження щодо термінологічного

застосування понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення».

Вищевказаний закон не оперує юридичною категорією «соціальне

забезпечення», а використовує більш ширший за своїм об’ємом та змістом

термін «соціальний захист». Така практика співвідношення зазначених

категорій як ціле і частина вважається прийнятною й допустимою. Поняття

«соціальний захист» регулює більше коло відносин, на відміну від іншого

поняття – «соціальне забезпечення», що охоплюється соціальним захистом,

який у свою чергу дозволяє реалізовувати його забезпечувальну функцію, а

саме здійснення захисту від тих несприятливих ситуацій, що вже настали або

вже реалізовані [25, с. 18]. Такі висновки підтверджуються положеннями

статей 43 – 49, 53 Конституції України [26] і Європейської соціальної хартії
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(переглянутої) [27], згідно з якими соціальне забезпечення є однією з форм

вираження соціального захисту. Окрім того, термін «соціальний захист»

включає у себе термін «соціальне забезпечення», «оскільки охоплює

компенсаційні виплати, відшкодування, поновлення прав та інші соціальні

гарантії, які можуть визначатися нормами не тільки права соціального

забезпечення, а й інших галузей права – трудового, цивільного,

адміністративного, фінансового тощо» [28, с. 119]. Це простежується і в

тексті розділу ІХ Закону України «Про Національну поліцію». Так, статтями

91 – 94, 105 цього нормативно-правового акта регламентуються такі

інститути трудового права, які діють при здійснення працівниками поліції

трудової діяльності, як: службовий час і час відпочинку, види й порядок

обчислення тривалості відпусток, система грошового забезпечення й

компенсаційних виплат, а також механізм захисту професійних прав

поліцейських.

Закріплення в одному нормативному акті вищої юридичної сили, а саме

у законі, системи соціального захисту працівників поліції є розумним та

позитивним, оскільки відповідає теоретичним та практичним цілям, а також

відображає вимоги міжнародних соціальних стандартів.

Друга особливість соціального забезпечення працівників поліції

визначається характером їхньої службово-трудової діяльності. На цьому

наголошується у пункті 32 Додатка до Рекомендації Rec (2001) 10 Комітету

Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс

поліцейської етики» від 19.09.2001, відповідно до якої працівники поліції

«повинні мати соціальні та економічні права, як і державні службовці, в

максимально можливому обсязі. Зокрема, поліцейські мають право

організовувати або брати участь у представницьких організаціях, отримувати

належну заробітну плату та соціальне забезпечення, а також бути

забезпеченими спеціальними заходами з охорони здоров’я і безпеки,

враховуючи особливий характер роботи поліції» [29, с. 22]. Так, згідно зі

статтею 91 служба в поліції (система трудових функції працівника) має
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особливий характер, який становлять спеціальні умови для певних категорій

поліцейських (служба у вихідні й святкові дні, служба позмінно тощо). Вона

«пов’язана з постійним ризиком для життя і здоров’я, підвищеними

вимогами до дисципліни, фахових, фізичних, вольових та інших якостей, що

вимагає від держави в особі її правотворчих органів нормативного

закріплення відповідної системи гарантій та компенсацій працівникам… Це

повинно компенсуватись наявністю підвищених гарантій соціальної

захищеності, тобто комплексу організаційно-правових та економічних

заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян

як під час проходження служби, так і після її закінчення» [30, с. 3, 9]. Отже,

соціально-забезпечувальні заходи повинні «супроводжувати» поліцейських

на всіх етапах трудової діяльності в поліції, від вступу до її лав та аж до

моменту припинення відповідних службово-трудових відносин. Це зумовлює

постійну й безперервну роботу механізмів соціального захисту, оскільки

тільки у такому разі можна досягнути ефективних результатів.

На підставі такого аналізу механізм соціального захисту поліцейських

слід розглядати як унікальний. Він цілком побудований на особливостях

здійснення поліцейської роботи, внаслідок чого сформовано комплекс

соціально-забезпечувальних заходів для таких працівників. Як наслідок,

зазначена своєрідна ознака властива усім формам соціального захисту

поліцейських. Наприклад, вона чітко проявляється в порядку грошового

забезпечення таких працівників. Розмір винагороди, тобто оплати праці, за

поліцейську роботу залежить від посади, спеціального звання, строку

службово-трудової діяльності, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, а

також наявності наукового ступеня або вченого звання [2]. Обсяг соціального

захисту, у тому числі й соціального забезпечення, поставлений Законом

України «Про Національну поліцію» у залежність від ступеня, показника чи

соціальних наслідків трудової діяльності працівників поліції. Ці критерії є

об’єктивними і справедливими. Очевидно, що працівники поліції, які мають

науковий ступінь, будуть отримувати більшу заробітну плату ніж ті, у яких
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він відсутній; або житлова допомога надається тим поліцейським

працівникам, які через постійну трудову зайнятість та відсутність інших

джерел доходів не можуть самостійно забезпечити себе і свою сім’ю

необхідним житлом.

Третя особливість відображає сутність соціального забезпечення

працівників поліцейської служби. Вона полягає у спрямованості цього

механізму безпосередньо на особу працівника поліції і водночас має на меті

встановлення стану соціальної захищеності і стабільності для кожного

поліцейського, що є безпосереднім учасником трудових відносин, головною

трудовою функцією якого є охорона правопорядку й законності. Така

особливість пояснюється і тим, що «соціальне забезпечення працівників

правоохоронних органів – це організаційно-правова діяльність держави,

спрямована на підтримання соціально-правового статусу працівників

правоохоронних органів у суспільстві, яка здійснюється за рахунок коштів

Державного бюджету в межах соціального страхування, соціальної допомоги

та соціального обслуговування з урахуванням умов та особливостей

здійснення ними своїх функцій та виконання покладених на них завдань» [31,

с. 327]. До того ж ці напрями трудової діяльності реалізуються виключно при

дотриманні працівниками поліції встановлених законом обмежень. При

цьому останні не розглядаються як порушення соціальних прав і свобод

зазначених працівників, а є підставою для формування на державному рівні

так званого «фонду» соціальних гарантій для їхнього матеріального й

морального забезпечення. Ті у свою чергу є різноманітними: пільги,

компенсації, соціальні допомоги, переважні права тощо.

З цього приводу варто погодитися з твердженням О. Я. Лапки про те,

що соціальний захист працівників поліції – це система соціальних гарантій,

які забезпечують задоволення матеріальними і духовними потребами та

компенсують певні обмеження, встановлені законодавством щодо цієї

категорії осіб… Соціальний захист поліцейських, тобто комплекс пільг та

переваг, що закріплені в чинному законодавстві України, повинен не тільки
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компенсувати важкі умови праці представників поліцейської професії, але й

довести їх до рівня загального балансу прав і обов’язків, які мають інші

категорії робітників та службовців [32, с. 7]. На основі зазначеного

розглядувану особливість можна охарактеризувати як компенсаційно-

гарантійну ознаку. Працівникам поліції, які виконують свої трудові

функціональні обов’язки в умовах підвищеного ризику для їхнього життя та

здоров’я, держава повинна створювати належні соціальні умови, змістом

яких є забезпечення нормального протікання їхньої праці, а також у разі

необхідності здійснювати відповідні відшкодування.

Як зазначає С.М. Протченко, компенсації працівників правоохоронних

органів визначаються як виплати, що мають за мету компенсувати їм

понесені матеріальні витрати у зв’язку з виконанням службово-трудових

обов’язків [30, с. 15]. Погоджуючись із позицією вченого, слід підкреслити,

що Закон України «Про Національну поліцію» являє собою нормативний

механізм соціальних гарантій та компенсацій для працівників поліції за

витрачені людські та матеріальні ресурси, які були необхідні для виконання

службово-трудових завдань. Зокрема, статтею 62 цього Закону

передбачаються гарантії професійної діяльності поліцейських. Як наслідок,

держава зобов’язується своєчасно та в повному обсязі надавати грошове

забезпечення й інші компенсаційні виплати відповідно до чинного

законодавства. До того ж проголошується постулат, згідно з яким

поліцейські працівники перебувають під повним державним соціальним

захистом.

Четверта особливість соціального захисту працівників поліції – це

законодавче закріплення права таких осіб на професійні об’єднання у процесі

трудової зайнятості. Так, нормативним положенням статті 104 Закону

України «Про Національну поліцію» гарантується законність створення і

діяльності професійних асоціацій поліцейських працівників. Відповідно до

зазначеного припису професійні спілки поліцейських визнаються державою

як офіційні представники, що діють з метою захисту прав і законних
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інтересів цих працівників. Порядок їх функціонування визначається Законом

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [33], а

обмеження й заборони деякої діяльності врегульовуються Законом України

«Про Національну поліцію». Варто погодитися з О. С. Проневичем, який

стверджує: «Профспілкові організації реалізують важливу соціальну

функцію, залучаючи працівників поліції до суспільної діяльності, сприяючи

формуванню їхньої громадянської позиції, визначенню професійних та

життєвих пріоритетів. Членство у профспілці не може бути підставою для

будь-яких дисциплінарних стягнень або обмежень посадових прав.

Специфіка профспілки поліцейських полягає у наявності обмежень щодо

права вступу до інших профспілок і позбавленні поліцейських права на

страйк. У загальному вимірі професійна спілка репрезентує усіх

функціонерів поліції незалежно від того, чи є вони членами профспілки, та

наділена правом співучасті у створенні належних умов служби, побуту та

відпочинку поліцейських. В індивідуальних службових відносинах

профспілка відстоює права та інтереси виключно членів своєї спілки за їх

зверненням» [34, с. 174]. Професійні спілки виконують важливу роль у

вирішенні суттєвих питань соціального захисту, у тому числі й соціального

забезпечення, працівників поліції. Це сприяє постійному удосконаленню

механізму правового регулювання соціально-трудових відносин

поліцейських. Таким чином, сутність означеної особливості полягає у

наданні працівникам поліцейської служби офіційного дозволу на реалізацію

своїх трудових і соціально-економічних інтересів, що є важливою складовою

їхньої трудової зайнятості.

Остання загальна особливість пов’язана з такою ознакою правового

регулювання соціального захисту працівників поліції, як його системність.

Ця риса відображає принцип всебічності соціальної підтримки, який

втілюється у спрямованості правового регулювання на соціальне

забезпечення та соціальну підтримку всіх сфер життя поліцейських

працівників [35, с. 202]. Виходячи з цього, Законом України «Про
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Національну поліцію» закріплюються форми соціальної підтримки

поліцейських, які держава вважає необхідними надати цих категоріям

працюючих осіб. При цьому вони взаємопов’язані та доповнюють одна одну.

Завдяки такій системності формується цілісний соціально-правовий статус

працівників поліції.

До системи соціального захисту належать такі особливі форми, як: 1)

законодавче встановлення конкретно визначених робочого часу та часу

відпочинку; 2) гарантування оплати праці, яка включає заробітну плату

(згідно із законом – службову винагороду) та інші відшкодувальні витрати за

виконання певних робочих завдань; 3) захист трудової діяльності

професійними асоціаціями.

У свою чергу соціальне забезпечення як форма соціального захисту

поліцейських [36, с. 419] теж має свою систему. Вона відображається у таких

видах державної соціальної допомоги, як: 1) медичне забезпечення; 2)

житлове забезпечення; 3) одноразова грошова допомога; 4) пенсійне

забезпечення; 5) освітня допомога. Кожна складова має свій особливий

режим застосування, оскільки суб’єкт, на якого вона спрямована, є

унікальним, відмінним від інших працівників. На нього покладене важливе

трудове й соціальне завдання – «служити суспільству шляхом  забезпечення

охорони прав і свобод людини, протидіяти злочинності, підтримувати

публічну безпеку і порядок» [2]. Належне й добросовісне виконання

окресленого трудового зобов’язання неможливе за відсутності дієвого

механізму забезпечення й гарантування соціального статусу працівників

поліції. Тому цим механізмом виступає саме сукупність видів соціального

забезпечення, які можна оцінювати як істотне нововведення у національний

правопорядок, зокрема в правовому регулюванні соціально-правового

статусу працівників правоохоронних органів.

Зокрема, варто наголосити на такій особливості соціального

забезпечення поліцейських працівників, як текстуальна і змістовна

відповідність більшості положень законодавства про соціальне забезпечення
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працівників поліції Конституції України. Це цілком узгоджується з

проголошенням нашої держави як соціальної, у якій соціальне забезпечення –

це «особливий соціальний інститут сучасної демократичної, правової,

соціальної держави, що є показником соціальної впевненості, виступає

соціальною гарантією гідного існування і розвитку кожного члена

суспільства, здійснюється в певних організаційно-правових формах (з чітким

визначенням джерел фінансування) залежно від настання певного

соціального ризику» [37, с. 8]. Завдяки цьому досягається єдність

праворозуміння та правозастосовної практики у зазначеній сфері суспільних

відносин, утверджується принцип верховенства права та соціальної

значущості кожної людини. Водночас вказана особливість проявляється у

нормативній конкретизації кожного виду соціального забезпечення

працівників поліції, що також вимагається конституційним законом. Вона

сприяє подоланню прогалин у правовому регулюванні цієї проблеми і

закріплює соціальні та юридичні гарантії реалізації прав і свобод

поліцейських працівників.

Таким чином, можна резюмувати, що роль соціального забезпечення

для працівників поліції проявляється у тому, що воно забезпечує добробут

поліцейських та членів їхніх сімей, запобігає зниженню рівня життя

працівника поліції, надає матеріальну підтримку поліцейським працівникам

за служіння українському народу, не допускає заниження суспільної цінності

працівників поліції.

У підсумку здійсненого дослідження зазначимо, що питання

визначення ролі і характеристики значення соціального забезпечення

працівників поліції є новим для вітчизняної науки. Пояснити відсутність

наукових досліджень цієї сфери можна відносною молодістю цього явища.

Та все ж останніми роками спостерігається значний приріст наукової уваги

до питань, пов’язаних з діяльністю працівників поліції, а також їхнім

соціальним забезпеченням.
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1.2 Правове регулювання соціального забезпечення працівників

поліції

Трансформаційні процеси у контексті становлення соціально-

орієнтованої держави безпосередньо пов’язані з такими проєвропейськими та

міжнародними орієнтирами, як домінування загальнолюдських цінностей, а

також надання високого рівня соціального забезпечення громадянам. Тому

реальні демократичні перетворення свідчать про ефективне правове

регулювання реального, а не декларативного характеру і є показником того,

що Україна просувається до статусу держави з високими соціально-

правовими стандартами цивілізованого світового співтовариства.

Реформування правоохоронної системи, зокрема органів внутрішніх

справ, сучасної України призвело до появи нової категорії працівників –

поліцейських. Їх введено до національного правового поля як учасників

трудових відносин, на які роботодавцем – державою – в особі Національної

поліції України та її територіальних органів покладено виконання особливих

трудових функцій [38, с. 245]. Останні складають зміст трудової діяльності

цих працівників, яка визначається законом як служба в поліції. Вона являє

собою відмінний від попередніх вид суспільно корисної праці, а тому

обумовлює особливе юридичне становище її працівників у сфері трудових та

соціально-економічних відносин. Вони характеризуються як особи, наділені

дуальним соціально-правовим статусом, оскільки одночасно володіють

ознаками працівників та службовців певної відомчої структури. Спеціальний

статус поліцейських насамперед у площині їхніх трудових та соціальних

правомочностей гарантується на законодавчому рівні шляхом встановлення

різних форм соціального захисту. При цьому саме система юридичних

особливостей, притаманна поліцейським працівникам як повноцінним

суб’єктам трудового права, визначає специфіку їхнього соціального

забезпечення.
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Основним регулятором правовідносин у сфері соціального

забезпечення поліцейських працівників виступає Закон України «Про

Національну поліцію» [2], що ухвалений Верховною Радою України

02.07.2015. Цим нормативним актом визначаються основи механізму

соціального захисту працівників поліції. Передбачається, що вони на підставі

положення пункту 5 частини десятої статті 62 вказаного Закону

користуються гарантіями соціально-правого захисту, які закріплені актами

чинного законодавства, у повному обсязі. Ґрунтуючись на аксіомах про

спеціальне юридичне й соціальне-економічне становище поліцейських

працівників, розділом ІХ (статті 91 – 104) профільного закону визначається

система особливостей їхнього соціального захисту. Їхнє розуміння сприятиме

якісному та правильному правозастосуванню, а також подальшому розвитку

теорії й практики трудового права та права соціального забезпечення

працівників поліції.

Варто зауважити, що конкретні (спеціальні) особливості правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції проявляються в

окремих її видах. Вони детально показують всю існуючу специфіку

підтримки поліцейських з боку держави, яка виступає їхнім фактичним

роботодавцем.

Перш за все спеціальною особливістю розглядуваної проблеми є

гарантування працівникам поліції та членам їхніх сімей надання

комплексних медичних послуг на засадах альтернативності (варіативності).

Медичне забезпечення визначається законодавцем як першочерговий

вид соціального забезпечення осіб, які працюють в поліції. Такий підхід

варто розглядати виключно з позитивного й логічного поглядів, оскільки це

свідчить про соціальну спрямованість політики держави у сфері соціального

захисту поліцейських  та відповідає конституційному принципу, згідно з

яким людина, її життя, здоров’я, честь і  гідність є найвищою соціальною

цінністю, що визначає політику діяльності держави.
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Закон України «Про Національну поліцію» у статті 95 передбачає, що

медичне забезпечення надається працівникам поліції та членам їхніх сімей

[2]. При цьому встановлюються певні правила. Перш за все медичне

обслуговування поліцейських здійснюється на безоплатній основі у будь-

яких закладах охорони здоров’я України та за кордоном. За загальним

правилом це мають бути медичні заклади Міністерства внутрішніх справ

України. Водночас законом врегульовуються виключні, але цілком можливі

випадки, коли поліцейські можуть отримати медичну допомогу поза межами

відомчих лікувальних закладів, а саме в державних або комунальних,

приватних і навіть іноземних медичних закладах. Виникнення у працівників

поліції такого виключного соціального права можливе, зокрема, коли за

місцем безпосереднього виконання своїх трудових обов’язків, місцем їхнього

проживання або тимчасового перебування відсутні заклади охорони здоров’я

Міністерства внутрішніх справ України тощо [26]. З аналізу статті 95 нового

профільного закону вбачається, що законодавець не вказує на платність чи

безоплатність для працівників поліції послуг, отриманих у медичних

закладах державної чи комунальної форми власності. У зв’язку з цим слід

керуватися принципом аналогії закону і звернутися до частини третьої

статті 49 Конституції України, відповідно до якої у таких закладах «медична

допомога надається безоплатно» [26]. Доцільним видається все-таки

доповнити частину третю статті 95 Закону України «Про Національну

поліцію» словом «безоплатно», щоб не виникало жодних неоднозначних

висновків під час службово-трудової діяльності працівників поліції.

Лікування поліцейських за кордоном «здійснюється на загальних

підставах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» [2]. Це

означає, що питання лікування хворих поліцейських працівників вирішується

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для

лікування громадян України за кордоном» № 175 від 22.02.2017 [39], а також

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
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порядок направлення громадян на лікування за кордон» № 991 від 08.12.1995

[40]. Окрім того, під словосполученням «за рахунок бюджетних коштів»

маються на увазі джерела фінансування поліції. Тому лікування поліцейських

працівників за кордоном здійснюватиметься за рахунок коштів Державного

бюджету України або інших, не заборонених законом фінансових ресурсів.

Медичне забезпечення поліцейських включає також частково оплатне

«реабілітаційне, санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок

у медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку,

пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України»

[2]. Працівники поліції сплачують 25 відсотків собівартості путівки в таких

закладах, а інша частина оплачується за рахунок бюджетних коштів, які

визначені на утримання Міністерства внутрішніх справ України. Отже,

Законом України «Про Національну поліцію» офіційно визначається

комплекс медичних послуг, які обов’язково за необхідності повинні бути

надані працівникам поліції. Крім того, це свідчить і про те, що соціальне

забезпечення завжди супроводжується державним регулюванням, внаслідок

якого не тільки гарантується реалізація соціально-економічних прав

поліцейських, а й встановлюється контроль за виконанням цього завдання.

Закон України «Про Національну поліцію» також гарантує реалізацію

конституційних прав на вищевказані форми медичного забезпечення для

працівників з числа колишніх поліцейських, які були звільнені з поліцейської

роботи за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штату, та членів

сімей поліцейських, детально визнаючи коло їхніх осіб. Зокрема, до них

належать дружина (чоловік) працівника поліції, їхні діти до 18 років, а в разі

їхнього навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років; члени сімей

поліцейських, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під

час здійснення службово-трудової діяльності в поліції (у тому числі під час

участі в міжнародних миротворчих операціях). За певних, вказаних у законі,

обставин члени сімей поліцейських працівників реалізують свої права на

державну медичну підтримку на безоплатній або частково оплатній основі.
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Отже, медичне забезпечення згідно із Законом України «Про

Національну поліцію» є системною державною гарантією, яка включає

цілісний комплекс правових та соціально-економічних заходів з метою

охорони здоров’я поліцейських працівників під час і після трудової

зайнятості в поліції, а також членів їхніх сімей. На підставі цього правова

регламентація відносин у зазначеній сфері здійснюється ефективно, всебічно

й передбачає чимало альтернатив у разі недієвості певних медично-правових

інститутів.

Зміст наступної особливості складає пільгове житлове забезпечення

працівників поліції, яке не характерне для працівників інших сфер трудової

діяльності.

Так, гарантування та захист житлових прав працівників поліції

здійснюються завдяки такому виду соціального забезпечення – житлової

допомоги. Особливості надання останньої регламентуються статтею 96

Закону України «Про Національну поліцію», Житловим кодексом УРСР та до

02 лютого 2016 року наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про

надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового

і начальницького складу органів внутрішніх справ України» № 1039 від

10.09.2004 (втратив чинність) [41]. Вказані специфікації полягають у

закріпленні за поліцейськими працівниками та членами їхніх сімей певних

переваг та пільг у сфері житлового забезпечення. Ними є першочерговість,

позачерговість надання житла, забезпечення житловою площею у

гуртожитках чи службовим житловим приміщенням, залишення на обліку

громадян, що потребують поліпшення житлових умов, а також компенсація

за найм житла.

Механізм житлового забезпечення працівників поліції враховує

соціальне становище робітника, його реальну потребу в житлі. Держава

вважає своїм обов’язком піклуватися про поліцейських працівників і членів

їхніх сімей, що не можуть самостійно забезпечити себе житлом у зв’язку з

виникненням складних життєвих обставин. Визначення таких категорій
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працівників відбувається завдяки наданню їм у встановленому законом

порядку статусу таких, що потребують поліпшення житлових умов. Водночас

це є головною умовою отримання працівниками поліції та їхніми рідними

житла.

Підвищеному рівню соціального захисту підлягають працівники

поліції, які звільнені з роботи в поліції і визнані інвалідами І групи внаслідок

поранення, контузії, каліцтва, одержаних у процесі виконання службових

обов’язків під час трудової зайнятості у поліцейських органах, або

захворювання, одержаного під час роботи в поліції. Їм житлові приміщення

надаються позачергово. Також такий порядок характерний і для членів сім’ї

(дружини чи чоловіка, дітей) поліцейських працівників, які загинули під час

виконання визначених трудовим договором обов’язків, які згідно із законом

визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та на момент

загибелі цих осіб перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення

житлових умов, у відповідному населеному пункті [2]. Регламентація

соціального забезпечення виокремлює зазначені категорії осіб, показуючи,

що їм потрібна особлива державна соціальна підтримка та допомога.

Крім того, Законом України «Про Національну поліцію» охороняються

житлові права членів сімей деяких категорій поліцейських працівників. Це

пов’язано з тим, що внаслідок існуючих у службово-трудовій діяльності

ризиків та обмежень щодо зазначених працівників зачіпаються права,

свободи та інтереси членів їхніх сімей. Тому законодавець визначив норми,

які гарантують соціальне забезпечення та захист сімей працівників

правоохоронних органів, зокрема у сфері житлового забезпечення [35, с.

201]. На підставі цього профільним законом встановлюються так звані

житлові гарантії для поліцейських працівників, які перебували на обліку

громадян, що потребують поліпшення житлових умов, але були звільнені з

роботи в поліції за однією з підстав, а саме: за станом здоров’я, за віком чи у

зв’язку зі скороченням штату. У такому разі вони і надалі залишаються на

зазначеному обліку до одержання житла з державного житлового фонду чи
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до настання визначених законом підстав для зняття з нього. Щодо частини

четвертої статті 96 Закону України «Про Національну поліцію», якою

передбачається аналізоване положення, то її слід граматично уточнити,

оскільки точно не зрозуміло, до якого часу звільнені поліцейські

залишаються на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Така ситуація негативно впливає на порядок механізму реалізації житлових

прав поліцейських працівників.

Останнім елементом житлового забезпечення працівників поліції, який

варто розглядати як нововведення у службово-трудовій діяльності деяких

правоохоронних органів, виступає відшкодування у формі компенсації за

найм поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де

вони виконують свої трудові обов’язки, і винаймають житло на підставі

договору житлового найму, необхідного для проживання. На сьогодні

схожий вид державної соціальної допомоги передбачено статтею 12 Закону

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх

сімей» як грошова компенсація за належне отримання військовослужбовцями

та членами їхніх сімей житлового приміщення у визначеному чинним

житловим законодавством порядку [42]. Ця допомога надається

альтернативно та за бажанням вказаних осіб. Інший порядок виплати

компенсації за найм житла визначено у Законі України «Про Національну

поліцію». При цьому слід зауважити, що із суб’єктивної сторони отримання

таких компенсаційних виплат залежить саме від волі керівника поліцейських

органів, який повинен враховувати наявність для реалізації свого права

визначених законом об’єктивних критеріїв. До того ж законодавець вказує,

що компенсація за найм обмежена певним розміром: трьома мінімальними

заробітними платами, що визначаються на перше січня календарного року.

Також особливістю досліджуваної проблеми виступає своєрідна форма

державної соціальної підтримки звільнених поліцейських працівників:

пенсійне забезпечення та одноразова грошова допомога.
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Відповідно до статті 102 Закону України «Про Національну поліцію»

особлива форма державної соціальної підтримки представлена державним

пенсійним забезпеченням та одноразовою грошовою допомогою. Зазначена

норма є відсилочною, а тому порядок та умови здійснення цих форм

соціального забезпечення встановлюються Законом України «Про пенсійне

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

[43]. Це спеціальний закон стосовно Законів України «Про пенсійне

забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

які застосовуються до працівників підприємств. Зазначений нормативний акт

прийнятий ще 09.04.1992 та зазнав чимало законодавчих змін, що ускладнює

правозастосовну діяльність. На підставі цього існує гостра потреба у

розробці й прийнятті нового закону щодо режиму пенсійного забезпечення

саме працівників поліції.

Одноразова грошова допомога як вид соціального забезпечення

виплачується певним категоріям працівників у разі їх загибелі (смерті) чи

втрати працездатності [44, с. 211]. Цьому питанню Закон України «Про

Національну поліцію» приділяє особливу увагу, зокрема визначає поняття

одноразової грошової допомоги у разі виникнення вказаних обставин і

присвячує йому низку статей. Згідно зі статтею 97 профільного закону

одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), втрати працездатності

поліцейського є «соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку

держави, яка призначається і виплачується особам, які за цим Законом мають

право на її отримання…» [2]. За своєю сутністю така допомога є

матеріальною, а її законодавче встановлення має на меті дещо мінімізувати

соціально негативні наслідки для життя чи здоров’я поліцейських

працівників, які настали під час виконання ними трудових обов’язків. Вона є

обов’язковою для підтримання достатнього життєвого рівня постраждалих

поліцейських та членів їхніх сімей.

Приписами статей 97 – 101 цього Закону детально регулюється режим

одноразової грошової допомоги, який включає: 1) юридичні факти (підстави),
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за виникнення яких виникає право на отримання цієї допомоги (загибель,

смерть чи втрата працездатності); 2) перелік осіб, які мають право на

призначення та отримання допомоги; 3) розміри допомоги; 4) порядок її

призначення; 5) підстави нездійснення призначення й виплати допомоги. При

цьому порядок та умови виплати вказаної одноразової грошової допомоги

має бути визначено нормативно-правовим актом Міністерства внутрішніх

справ України, який на сьогодні відсутній.

Завершальною особливістю у системі соціального забезпечення

працівників поліції є надання їхнім дітям соціальних пільг у сфері освіти.

Цю спеціальну ознаку можна розуміти як своєрідну компенсацію

державою часу та сил, які були витрачені поліцейськими працівниками на

виконання службових обов’язків, а також здоров'я і/чи життя як найвищих

соціальних цінностей, що були присвячені для служіння українській державі

та українському народові.

Так, згідно зі статтею 103 Закону України «Про Національну поліцію»

за дітьми поліцейських працівників закріплюється право на державну

освітню допомогу. Сутність останньої полягає у переважному праві таких

осіб на зарахування або праві на вступ поза конкурсом у визначені законом

вищі чи професійно-технічні навчальні заклади. Також встановлюється строк

отримання освітньої допомоги, який становить три роки після здобуття

необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.

З вищенаведеного випливає, що, по-перше, обов’язковою умовою

реалізації переважного права на зарахування виключно до ліцеїв, які

підпорядковані Міністерству внутрішніх справ України, та вищих освітніх

закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку

поліцейських, є наявність в одного з батьків, який має чи мав правовий

статус поліцейського працівника, вислуги років в календарному обчисленні

20 і більше років. При цьому в Законі підкреслюється, що це можливо лише у

разі успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам

прийому до цих навчальних установ.
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Щодо терміна «специфічні умови навчання», то його зміст, як було

зазначено ще при розробці проекту, Законом «не розкривається, що не

узгоджується зі статтею 8 Конституції України, якою гарантовано дію в

Україні принципу верховенства права, складовою якого є вимоги правової

визначеності та ясності закону» [45]. Розробка регулятивних нормативно-

правових актів повинна обов’язково проводитися з дотриманням принципів

юридичної ясності та конкретності. Це є вимогою міжнародного

співтовариства, зокрема Європейського суду з прав людини. Тому

запропоноване законодавцем нововведення є абстрактним або оціночним

поняттям, що вкрай не допустимо у правовій регламентації соціального

забезпечення працівників поліції.

По-друге, Закон охороняє соціальні права дітей, у яких один з батьків

чи усиновлювачів був працівником поліції, проте він загинув чи визнаний у

судовому порядку безвісно відсутньою особою під час виконання ним

трудових обов’язків. Для цього розглядуваній категорії осіб надається право

на вступ поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і

комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України з

метою навчання, яке здійснюватиметься за рахунок коштів державного і

місцевого бюджетів.

1.3 Порівняльно-правовий аналіз правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції та міліції

Внаслідок реформи правоохоронних органів сформовано Національну

поліцію України. Для розуміння тенденцій подальшого розвитку правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції необхідно

здійснити ретроспективний огляд із цим питанням щодо працівників міліції,

які впродовж майже 25 років незалежної України дбали за безпеку громадян.

Це сприятиме розумінню інноваційної соціальної політики, а також
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виявленню позитивних моментів як результат такої організаційно-правової

діяльності нашої держави.

Порівняння особливостей працівників поліції та міліції у правовому

аспекті слід здійснювати шляхом виділення спільних (об’єднуючих) та

відмінних ознак.

Першою спільною ознакою досліджуваної проблематики є специфіка

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції й

міліції. Він має двоїстий характер, оскільки ґрунтується на комбінованому

методі, що включає поєднання імперативних та диспозитивних способів і

прийомів регламентації [46, с. 9]. Це проявляється у поєднанні суб’єктивних

прав працівників та юридичних обов’язків держави щодо їх реалізації та

гарантування у сфері соціального забезпечення. Так, згідно зі статтею 96

Закону України «Про Національну поліцію» «поліцейські забезпечуються

житлом на підставах і в порядку, визначених житловим кодексом» [2], а

відповідно до статті 22 Закону України «Про міліцію» було встановлено, що

«працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла… у порядку,

передбаченому законодавством України» [14]. Це означає, що працівники

поліції й міліції наділені конституційним правом на житло, а держава

зобов’язана виробити механізм здійснення такого права. Тобто у

нормативному регулюванні соціального забезпечення працівників

поліцейської й міліцейської служби спостерігається правове

кореспондування, що є істотною умовою встановлення соціальної

захищеності цих осіб.

Окрім того, соціальне законодавство із захисту прав працівників

органів внутрішніх справ та поліцейських містить приписи, якими

встановлюються пільги, компенсації, грошові забезпечення, виникнення яких

не залежить від волі цих осіб як одержувачів. Водночас передбачаються

приватноправові норми, які дозволяють вказаним суб’єктам обирати певну

поведінку, дотримуючись визначених законом меж.
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Другою спільною ознакою є спеціальний характер соціального

забезпечення працівників поліції й міліції.

Така ознака пов’язана з розумінням працівників поліції та органів

внутрішніх справ як особливих суб’єктів трудового права та права

соціального забезпечення. У зв’язку з виконанням специфічних службово-

трудових завдань, пов’язаних з реалізацією правоохоронної функції і

здійсненням державно-владних повноважень, вони наділяються

спеціальною трудовою правосуб’єктністю [8, с. 9]. З моменту укладення

відповідного службово-трудового договору працівники міліції ставали

учасниками не тільки трудових відносин, але й соціальних. На підставі

цього на них поширювався так званий службово-трудовий соціальний

захист [32, с. 5]. Останній, включаючи соціальне забезпечення, побудований

на принципі співрозмірної компенсації обмежень і ризиків працівників

поліції й органів внутрішніх справ. Як наслідок, соціальне забезпечення

характеризується компенсаційною спрямованістю [35, с. 200].  Воно є

спеціальним та призначене для здійснення компенсації обмежень і заборон,

які встановлені чинним законодавством у сфері праці поліцейських та

міліціонерів (раніше). Також, враховуючи те, що трудові правовідносини

цих працівників регламентуються за правилами диференціації, їхнє

соціальне забезпечення досить відмінне від форм державної соціальної

допомоги, яка передбачена для працівників інших сфер трудової зайнятості.

Насамперед це стосується різного роду пільг, переважних прав, посилених

гарантій тощо.

Третьою спільною ознакою є спрямованість соціального забезпечення

на особу працівника поліції та міліції, а також членів їхніх сімей.

Вказана риса зумовлена метою соціального захисту поліцейських і

міліцейських працівників. Її сутність полягає у всебічному забезпеченні

працівників органів поліції та органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей,

яке компенсувало б ті обмеження, що встановлені для цих працівників у

чинному законодавстві, та умови службо-трудової діяльності, притаманні
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цим правоохоронним органам. Так, для служби працівників поліції й міліції

«характерні значні фізичні, психологічні й емоційні перевантаження: це і

стресові ситуації, і реальна небезпека служби, оскільки вона часом пов’язана

з фізичним і психічним опором з боку правопорушників, який нерідко

переходить у відкрите зазіхання на життя і здоров'я працівників; це і

виконання трудових обов’язків в нічний час, у вихідні і святкові дні, і в

цілому – ненормованість робочого часу; виконання службо-трудових

обов’язків в екстремальних ситуаціях (під час стихійних лих, оголошення

надзвичайного стану, групових порушень громадського порядку тощо)» [47,

с. 8]. Саме тому призначенням механізму соціального забезпечення є

усунення зазначених негативних наслідків службо-трудової діяльності для

працівників поліції та міліції, надання їм комплексу соціальних прав та

соціально-правових гарантій їх безумовної реалізації.

Четвертою спільною ознакою є закріплення на законодавчому рівні

комплексу видів соціального забезпечення працівників міліції та поліції.

Окреслена риса базується на двох принципах соціального забезпечення

поліцейських і міліцейських працівників, які С. В. Лук’яненко визначає як

принцип диференціації та принцип багатоманітності видів і форм

соціального забезпечення. Перша засада визначає різноманітність напрямів

здійснення соціального забезпечення залежно від характеру і тривалості

трудової діяльності, рівня заробітної плати і розмірів страхових внесків таких

працівників. Тобто соціальне забезпечення має диференційовану систему

напрямів соціального забезпечення залежно від різних факторів, що

обумовлюють такі напрями, або страхових випадків. Згідно з другим

принципом соціальне забезпечення здійснюється в різноманітних видах і

формах залежно від диференціації умов і підстав такого забезпечення та

виходячи з доцільності та найбільшої обґрунтованості використання кожного

конкретного виду та форми соціального забезпечення [35, с. 200]. Названі

принципи знайшли своє  відображення у Законах України «Про Національну

поліцію» та «Про міліцію». Зазначеними нормативно-правовими актами
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передбачається надання працівникам органів поліції та міліції комплексного

й водночас диференційованого соціального забезпечення. Окрім того, як

підкреслює Т. А. Плугатар, соціальний захист включає в себе систему пільг,

матеріальне забезпечення й обслуговування вказаних працівників та членів

їхніх сімей під час службово-трудової діяльності та при виході на пенсію, в

разі хвороби, а також втрати працездатності та інше [48, с. 8]. На розвиток

цієї думки А. І. Суббот підкреслює, що «особливість соціального захисту

працівників правоохоронних органів полягає в тому, що їхнє матеріальне

становище не визначається лише розміром їхньої заробітної плати.

Матеріально-економічний статус правоохоронців включає: грошове

утримання; забезпечення речовим майном; продовольче забезпечення;

матеріальну допомогу і премії; надання соціальних пільг [49, с. 71]. Такі

постулати цілком відповідають Конституції України та означають, що

працівники міліції та поліції користуються усіма правами людини та

громадянина, у тому числі й у сфері соціального захисту [50, с. 182]. Ці

соціальні взаємопов’язані правомочності є основою для встановлення

відповідної системи соціального забезпечення, завдяки якій можна було б

реалізувати комплекс усіх цих прав на належному рівні. Виконання цього

завдання досягається саме завдяки установленню різноманітності видів

соціальної допомоги працівникам поліції та міліції.

П’ятою ознакою є обмежена різноманітність джерел фінансування

соціального забезпечення працівників поліції та міліції.

Практичне впровадження заходів соціального забезпечення працівників

органів поліції та органів внутрішніх справ можливе завдяки дієвості

механізмів фінансування, що складають їх основу. З цього приводу

А. І. Суббот зазначає, що «недостатнє фінансування правоохоронних органів

не дає змоги здійснити виплату в повному обсязі передбаченого

нормативними документами грошового забезпечення правоохоронців,

здійснити на належному рівні реалізацію інших соціально-економічних прав

працівників (наприклад, щодо виплати вихідної допомоги, страхових сум,
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забезпечення безкоштовної медичної допомоги та інших прав)» [51, с. 105].

Для подолання цієї проблеми на законодавчому рівні закріплюється перелік

альтернативних джерел фінансового забезпечення працівників поліції та

міліції. Так, згідно зі статтею 24 Закону України «Про міліцію» та статтею

105 Закону України «Про Національну поліцію» такими джерелами було

названо: 1) кошти державного бюджету; 2) інші фінансові ресурси, які не

заборонені законом. До їх переліку міліцейське законодавство додавало ще і

кошти, які  «надходять  на  підставі  договорів  від  міністерств,  інших

центральних   органів   виконавчої   влади,   державних   органів,

підприємств,  установ,  організацій  і  громадян,  а  також  інших джерел, не

заборонених законодавством» [14]. Отже, законодавче закріплення

варіативності джерел фінансування соціального забезпечення свідчить про

перевагу в його структурі саме бюджетних ресурсів. Це слід розглядати як

своєрідну гарантію реалізації трудових та соціально-економічних прав

працівників поліції та міліції, які перш за все працюють на благо суспільства

та держави.

Шостою спільною ознакою є пенсійне забезпечення поліцейських і

міліцейських працівників.

Система пенсійного забезпечення працівників поліції й міліції є

спеціальною та існує поряд з трирівневою загальною системою пенсійного

страхування. Перша запроваджена для окремих категорій громадян, які,

виходячи з певних обставин, потребують інших підходів у цій сфері [52, с. 8].

Такі твердження цілком відповідають міжнародним соціальним стандартам.

Згідно з Рекомендацією № R(2006) 13 Комітету Міністрів Ради Європи

Державам-членам Ради Європи про статус публічних службовців у Європі,

що прийнята 24.02.2000, на державу покладається обов’язок із забезпечення

публічних службовців соціальним захистом, у тому числі й пенсійним

забезпеченням, що представлений у вигляді як загальної системи, так і

особливих механізмів соціального й пенсійного забезпечення [53]. Зі змісту

статті 102 Закону України «Про Національну поліцію» та статті 23-1 Закону
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України «Про міліцію» стає зрозуміло, що для працівників поліції й міліції

передбачено забезпечення тільки спеціальним державним страхуванням,

однак вони можуть користуватися послугами недержавного пенсійного

забезпечення на визначених законодавством умовах.

Єдиним нормативно-правовим актом у сфері пенсійного забезпечення

працівників поліції, як і раніше для міліції, залишається Закон України «Про

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших

осіб». Ці працівники користуються такими видами пенсій: 1) основні (за

вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника) та 2) додаткові,

які можуть виплачуватися з недержавного пенсійного фонду відповідно до

умов пенсійного контракту. Крім того, за суб’єктом отримання пенсій їх

можна поділити на ті, які: 1) отримують поліцейські й міліцейські працівники

(за вислугу років, по інвалідності); 2) отримують члени їхніх сімей (пенсія в

разі втрати годувальника, право на яку набувають члени сімей працівників

поліції, які загинули чи померли або зникли безвісти); 3) можуть отримувати

як поліцейські, так і члени їхніх сімей на засадах спадкування згідно з

цивільним законодавством України (додаткові пенсії) [46, с. 13]. Отже,

пенсійне страхування осіб, які працюють у поліції, як раніше в міліції,

суттєво відмінне від пенсійного забезпечення інших категорій працівників,

має свій особливий режим здійснення, специфічні джерела фінансування та

своєрідну мету – підвищення життєвого рівня цих працівників. Це один із

важливих критеріїв, які визначають унікальність правового регулювання

працівників поліції та міліції.

Окремо необхідно зробити акцент на відсутності законодавчої

заборони на зменшення чи скасування обсягу соціальних прав працівників

поліції та міліції.

Встановлення такого обмеження на рівні закону цілком відповідає

статті 22 Основного Закону України. Згідно із зазначеною нормою

конституційні права і свободи гарантуються державою і не можуть бути

скасовані, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів
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не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав [26]. Це означає,

що зупинення пільг, компенсацій і гарантій без відповідної матеріальної

компенсації буде порушенням гарантованого державою права на соціальний

захист працівників поліції та міліції а також членів їхніх сімей [48, с. 12].

Натомість у Законі України «Про міліцію» тільки стверджувалося, що

«держава гарантує працівникам міліції соціальний захист» [14], а Закон

України «Про Національну поліцію» перетворює це правило у право

поліцейських працівників на користування встановленими законодавством

гарантіями соціально-правового захисту. Однак на практиці трапляються

ситуації, коли не виконуються зазначені аксіоми і соціально-економічні

права працівників правоохоронних органів істотно порушуються. З метою

запобігання таким випадкам К. Ю. Мельник вважав за необхідне «в Законі

України «Про міліцію» та в Положенні про проходження служби рядовим і

начальницьким складом органів внутрішніх справ України закріпити

положення такого змісту: «Обмеження гарантій соціального і правового

захисту працівників органів внутрішніх справ не допускається жодним

законодавчим та підзаконним нормативно-правовим актом» [54, с. 13].

Запропоновану дефініцію можна з цілковитою впевненістю запозичити і

внести як зміну у механізм правової регламентації соціального забезпечення

працівників поліції. У такому разі, з одного боку, буде проявлятися принцип

конституційності, а з іншого – поліцейські отримають ще одне соціальне

право, забезпечення реалізації якого для уповноважених органів держави є

безпосереднім та безумовним обов’язком. Крім того, підзаконні акти не

зможуть містити норми-заборони чи норми-обмеження з питань соціального

забезпечення поліцейських.

Підсумовуючи перелік спільних ознак, отриманих в результаті

порівняльно-правового аналізу особливостей соціального забезпечення

працівників поліції та міліції, можна стверджувати, що їх об’єднує: 1)

комбінований (імперативно-диспозитивний) метод правового регулювання

відносин у сфері соціального забезпечення таких працівників; 2) соціальний



56

характер забезпечувального механізму; 3) диференціація умов і норм

соціального забезпечення; 4) системність соціального їх забезпечення; 5)

наявність прогалин у правовій регламентацій соціального захисту цих

працівників; 6) відсутність достатніх конституційних гарантій захисту їхніх

трудових та соціально-економічних прав; 7) плюралізм джерел фінансування

соціального забезпечення працівників правоохоронних органів.

Щодо системи відмінних ознак в особливостях соціального

забезпечення працівників поліції та міліції, то вони є такими.

Першою відмінною ознакою є різне нормативне вираження

особливостей соціального забезпечення поліцейських і міліцейських

працівників у змісті відповідного регуляторного акта.

Зовсім нещодавно стрижнем правового регулювання соціально-

правового статусу працівників міліції був Закон України «Про міліцію» [14],

прийнятий ще 20.12.1990 [55, с. 212]. Його було ухвалено Верховною Радою

вже неіснуючої держави (Української Радянської Соціалістичної Республіки)

[29, с. 5]. Однак у зв’язку з реформуванням системи органів внутрішніх справ

та невідповідністю існуючого механізму нормативної регламентації

соціальних відносин працівників міліції потребам практики зазначений Закон

підлягав скасуванню, натомість замість нього введено в дію новаторський

Закон України «Про Національну поліцію».

Питання соціального забезпечення осіб, які працювали у міліції,

визначалися самостійним розділом V Закону України «Про міліцію» під

назвою «Правовий і соціальний захист та їх пенсійне забезпечення.

Відповідальність працівників міліції», Положенням про проходження служби

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України № 114 від 29.07.1991 [56], та іншими

численними нормативно-правовими актами. На думку М. С. Бидюкової, така

багатоманітність законодавства є вадою правового регулювання соціального

забезпечення працівників органів внутрішніх справ. Вчена виділяє такі

недоліки окресленої регламентації: 1) надзвичайно велика кількість правових
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актів у цій сфері як законодавчого, так і підзаконного рівня, нормативного та

індивідуального характеру; 2) невиконання приписів деяких нормативних

актів, зокрема і законодавчих, які регулюють правовідносини із соціального

забезпечення працівників органів внутрішніх справ; 3) досить часте внесення

змін та доповнень до нормативних актів у цій сфері, що ускладнює

правозастосовну практику тощо [46, с. 9]. Як стає зрозуміло з аналізу тексту

Закону України «Про міліцію», більшість його норм були відсилочними, а

їхній зміст часто обмежувався загальними фразами, конкретизацію яких

можна знайти тільки в інших нормативних актах. Як наслідок, виникала

ситуація, коли основним регулятором вказаних суспільних відносин виступав

не закон, а підзаконний акт. У такому випадку порушувалися принципи

конституційності, законності та верховенства права, а нормативна

регламентація питань соціального забезпечення працівників міліції ставала

неякісною й непослідовною.

Також з аналізу Закону України «Про міліцію» вбачається, що саме

найменування вищезгаданого розділу V не відповідало правилам юридичної

техніки. Не дотримані вимоги щодо логічності формалізації тексту, інтеграції

статей [57, с. 164], раціональної організації [58, с. 104], а також юридичної

ясності формулювання. Так, з першого погляду не зрозуміло, яких

працюючих осіб стосувався соціально-правовий захист і пенсійне

забезпечення. Цілком невдалим видається і включення до зазначеного

розділу статті про відповідальність працівників міліції. Правові положення

закону повинні групуватися за предметом правого регулювання. Це правило

також порушується при побудові аналізованого структурного елементу акта.

Зовсім протилежна ситуація спостерігається при розгляді Закону

України «Про Національну поліцію». Вищевказані юридичні помилки, які

були наявні у Законі України «Про міліцію», не властиві новому

законодавчому акту. Правове регулювання соціального статусу працівників

поліції здійснюється приписами окремого розділу ІХ «Соціальний захист

поліцейських», який комплексно закріплює державні соціальні й правові
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гарантії реалізації трудових й соціально-економічних прав і свобод

поліцейських, у тому числі й з питань соціального забезпечення цих

службовців.

На відміну від Закону України «Про міліцію», в якому практично усі

проблеми соціального захисту, за винятком виплати одноразової грошової

допомоги та пенсійного забезпечення, містилися в одній статті  22, новий

закон детально приділяє увагу кожній складовій соціального захисту

поліцейських. Так, окремими статтями регулюються інститути трудового

права й права соціального забезпечення. По-перше, ґрунтовно й у повному

обсязі визначається службовий час і час відпочинку, види і порядок

обчислення тривалості відпусток, механізм грошового забезпечення

поліцейських і порядок його індексації (статті 91 – 94) [2]. На противагу

цьому Закон України «Про міліцію» містив тільки вказівку щодо режиму

робочого часу. До того ж ним взагалі не регламентувався час відпочинку

працівників міліції. Також наголошується на невичерпності передбачених

законом соціальних гарантій для працівників міліції. Тому вони могли

додатково встановлюватися місцевими радами. Це не відповідає принципу

конституційності та юридичної визначеності, зумовлює свободу розсуду для

органів місцевого самоврядування  та так звану приховану залежність від них

працівників міліції, які все-таки отримували соціальні послуги на місцевому

рівні.

Ще одним аспектом аналізованої відмінної ознаки є побудова

механізму правового регулювання соціального забезпечення працівників

міліції на основі непрофільних актів. Як приклад, складовою медичного

забезпечення працівників як міліції, так і поліції, є їхній обов’язок щорічного

проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації), а також в

необхідних випадках – цільових медичних оглядів, психофізіологічних

обстежень та тестування у визначеному Міністерством внутрішніх справ

України порядку. Названі заходи мають на меті здійснення постійного

контролю за станом здоров’я цих службовців для його відновлення та



59

покращення. Якщо Закон України «Про Національну поліцію» приділяє

цьому питанню досить велику увагу, виражаючи це у формі нормативного

положення частини дев’ятої статті 95, то у Законі України «Про міліцію» не

містилося жодної вказівки чи посилання з цього приводу. Натомість до

працівників міліції застосовувалися зазначені медичні заходи відповідно до

Інструкції про організацію проведення попередніх та періодичних медичних

оглядів та диспансеризації в лікувально-профілактичних закладах МВС

України, затвердженої наказом цього Міністерства за № 1296 від 04.11.2003

(втратив чинність) [59]. До того ж вказаний акт був прийнятий тільки на

підставі вимог загальних законодавчих основ про охорону здоров’я без їх

вираження у законі щодо соціального статусу міліціонерів. Тому

справедливим та розумним слід вважати включення Законом України «Про

Національну поліцію» цього питання як безпосереднього предмета правого

регулювання у сфері соціального забезпечення працівників поліції. На

виконання зазначеного Закону це питання розкрито у Порядку проведення

обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації)

у закладах охорони здоров'я МВС від 01 листопада 2016 року.

Другою відмінною ознакою є відсутність компенсаційної допомоги у

разі завдання працівникам поліції майнової шкоди.

Особливістю правового регулювання соціального захисту працівників

міліції було і те, що «законодавець поширює його не тільки на особу

працівника органу чи підрозділу внутрішніх справ, але й на інших осіб та на

їхнє майно» [54, с. 14]. Поряд із забезпеченням одноразовою грошовою

допомогою за певних умов працівники міліції мали право на компенсацію

збитків, завданих майну, яке належить їм чи їхнім близьким родичам, за

рахунок відповідних бюджетних коштів. Сутність цієї соціальної гарантії

детальніше розкривається у пункті 25 постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і

начальницьким складом органів внутрішніх справ» № 114 від 29.07.1991 [56].

Так, завдана службовцям міліції під час виконання ними службових
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обов’язків майнова шкода компенсувалася у повному обсязі. Щодо

немайнової шкоди (шкоди здоров’ю), заподіяної працівникам міліції у

процесі проходження ними служби, то вказаним підзаконним нормативно-

правовим актом передбачалося, що вона повністю відшкодовується і не

залежить від розміру пенсійних виплат, призначених і нарахованих на такій

підставі. Джерелами відшкодування виступали бюджети певного рівня або

кошти міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, з якими

органи внутрішніх справ мали договірні зобов’язання. З самого початку

законодавчого регулювання соціального забезпечення працівників поліції

вказані права не передбачалися і питання було відкритим.

Третьою відмінною ознакою є недосконалість передбаченого Законом

України «Про міліцію» нормативного механізму захисту їхніх професійних

прав недержавними професійними об’єднаннями. Її слід також визначити як

суттєвий недолік у правовій регламентації соціального захисту працівників

міліції.

Закон України «Про міліцію» закріплював право осіб, які працюють у

міліції, на створення тільки професійних спілок, не передбачаючи

можливість утворювати інші об’єднання за трудовими й соціально-

економічними інтересами та брати участь у них. Водночас пункт 22

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про

проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх

справ» № 114 від 29.07.1991 особам рядового і начальницького складу міліції

надавав юридичний дозвіл на об’єднання у громадські організації з метою

охорони їхніх професійних, соціально-економічних та службово-трудових

прав [56]. Згідно з пунктом 5 частини першої Європейської соціальної хартії

«усі працівники та роботодавці мають право на свободу об’єднання у

національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і

соціальних інтересів» [27]. Враховуючи зазначені міжнародні стандарти, слід

зауважити, що викладене у приписі пункту 22 вищевказаної постанови

Кабінету Міністрів України формулювання нормативного правила було



61

неточним і нечітким. Хоча професійні об’єднання працівників міліції за

своєю правовою природою є громадськими організаціями, але згідно з

пунктом 5 частини другої статті 2 Закону України «Про громадські

об’єднання» на них не поширювалася дія цього Закону щодо утворення,

реєстрації, функціонування та припинення їхньої діяльності [60]. Слідуючи

вимогам міжнародної практики, Законом України «Про Національну

поліцію» положенням статті 104 поліцейським працівникам гарантується

право на утворення професійних об’єднань і професійних спілок з метою

захисту своїх прав та законних інтересів. Це означає, що поліцейські можуть

об’єднуватися не тільки у профспілки, але й в інші організації професійного

спрямування (творчі, наукові, спортивні тощо) протягом усього періоду своєї

трудової діяльності у відповідних органах. При цьому страйк у поліції суворо

заборонений.

Четвертою відмінною ознакою є неоднакове загальне визначення

Законами України «Про міліцію» та «Про Національну поліцію» видів

соціального забезпечення для поліцейських та міліцейських працівників.

Система соціального забезпечення, передбачена минулим міліцейським

законом, включала житлове забезпечення, медичне обслуговування, виплату

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва

працівника міліції та компенсацію заподіяння шкоди його майну, пенсійне

забезпечення та частково освітню допомогу. Законом України «Про

Національну поліцію» більш чіткіше визначаються види соціального

забезпечення поліцейських. Окрім того, вони розміщуються у логічній

послідовності, що видається досить зручним при пошуку нормативного

матеріалу та його використанні у практичних цілях. Водночас нове

поліцейське законодавство не включає деякі соціальні гарантії, властиві для

працівників міліції. Наприклад, це стосується відшкодування завданої

працівникам поліції майнової шкоди, збереження грошового та іншого

забезпечення за поліцейськими, що беруть участь у зоні проведення

антитерористичної операції, тощо.
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Так, Законом України «Про міліцію» у статті 19 вирішувалося питання

щодо грошового та інших видів забезпечення працівників міліції, які беруть

участь у зоні проведення антитерористичної операції на сході України [14].

За особами з працівників міліції, які були захоплені в полон, або стали

заручниками, чи визнані судом безвісно відсутніми, зберігалися зазначені

соціально-забезпечувальні права. Крім того, держава піклувалася про сім’ї

вказаних осіб. Вони мали право на щомісячне отримання грошової допомоги

з урахуванням додаткових і інших видів забезпечення. Розмір останніх

залежав від розміру відповідного забезпечення, виплачуваних конкретному

працівнику міліції, на день настання вищезазначених обставин. Закон

України «Про Національну поліцію» не містить відповідних положень, а

тільки передбачає у статті 97 виплату одноразової грошової допомоги у разі

участі поліцейських в антитерористичній операції. Це слід тлумачити з

негативного погляду, оскільки виникає прогалина правового регулювання у

сфері соціального забезпечення поліцейських працівників – учасників

антитерористичної операції та їхніх сімей, яку можна усунути виключно

законодавчими методами.

П’ятою відмінною ознакою є обмеженість сфери реалізації медичних

прав працівників міліції.

Правове регулювання медичного забезпечення працівників міліції було

недостатнім і поверхневим. Закон України «Про міліцію» порівняно з новим

профільним законом не охоплював усі правові аспекти обслуговування

працівників міліції у закладах охорони здоров’я. Працівники міліції та члени

їхніх сімей могли безкоштовно отримувати медичну допомогу лише у

підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України медичних закладах.

Також за ними у разі звільнення зі служби за віком, хворобою або вислугою

років зберігалося право на обслуговування цими ж закладами [14]. На

іншому принципі побудований механізм правового регулювання у сфері

медичного забезпечення працівників поліції за Законом України «Про

Національну поліцію». Він легально дозволяє поліцейським працівникам
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отримувати необхідні медичні послуги в структурних підрозділах медичного

профілю Міністерства внутрішніх справ України, а також у державних,

комунальних, приватних закладах охорони здоров’я та за кордоном. До того

ж згідно з новим законодавством розширюється перелік видів медичного

забезпечення поліцейських працівників. До останніх, крім медичного

обслуговування та санаторно-курортного лікування, що передбачені

нормативними актами для працівників міліції, належать пільгове

реабілітаційне лікування, оздоровлення та відпочинок в медичних

реабілітаційних центрах, будинках відпочинку, санаторіях, оздоровчих

закладах та пансіонатах Міністерства внутрішніх справ України.

Також відрізняється медичне забезпечення колишніх працівників

поліції й міліції. Положенням частини восьмої статті 95 Закону України «Про

Національну поліцію» [2] удосконалено порядок збереження за звільненими з

роботи в поліції на певних підставах поліцейськими права на отримання

медичних послуг у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ

України. Відповідно до нового Закону порівняно з пунктом 19 Положення

про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів

внутрішніх справ № 114 від 29.07.1991 [56] вносяться такі зміни: 1)

скасовується обов’язкова умова для реалізації зазначеного медичного права,

яка полягає у наявності в колишніх працівників вислуги 20 років і більше

років (в порядку пільгового обчислення); 2) чітко визначаються категорії

звільнених працюючих осіб, які є суб’єктами цього права: це працівники

поліції, які були звільнені з роботи в поліції за станом здоров’я, за віком, у

зв’язку зі скороченням штату; 3) об’єднуються такі підстави припинення

трудових відносин, як хвороба та обмежений стан здоров’я, в єдину підставу

– звільнення за станом здоров’я, за настання якої працівники мають право на

відомчу медичну допомогу; 4) роз’яснюється, за якими саме членами сімей

звільнених працівників також зберігається право на медичне забезпечення:

це дружина (чоловік) і діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих

навчальних закладах – до 23 років.
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Шостою відмінною ознакою є відсутність у законодавстві про

соціальне забезпечення поліцейських працівників достатніх юридичних

гарантій у сфері їх медичного забезпечення.

Так, позитивною тенденцією у практиці правової регламентації

відомчої медицини слід вважати нормативне встановлення у Законі України

«Про міліцію» заборони на зміну підпорядкування медичних і санаторно-

курортних закладів, які належать до структури Міністерства внутрішніх

справ України [14]. Ця соціальна гарантія з самого початку не передбачалася

в Законі України «Про Національну поліцію». І тому варто зберегти

зазначене законодавче положення, «адже це дозволить мінімізувати

можливість політичних спекуляцій у цій царині та гарантуватиме належний

рівень медичного та санаторно-курортного забезпечення працівників та

пенсіонерів системи МВС України» [61, с. 10]. Виключення окресленої

проблеми зі сфери нормативного регулювання соціального забезпечення

працівників поліції автоматично встановлює дозвіл на можливість зміни

відомчого підпорядкування медичних закладів, а також може негативно

вплинути на стан якості медичних послуг та спричинити виникнення

багатьох юридичних колізій.

Сьомою відмінною ознакою є новий порядок реалізації житлових прав

поліцейських згідно із Законом України «Про Національну поліцію».

Законом України «Про Національну поліцію» робиться нововведення

до системи правого регулювання соціального забезпечення працівників

поліції. Загалом воно передбачає безоплатне надання їм житлових

приміщень. Основною його умовою вважається обов’язкове перебування

поліцейських працівників на обліку осіб, що потребують поліпшення

житлових умов. Така ознака не характерна для уже нечинного закону про

статус працівників міліції. Останні не забезпечувалися безкоштовним

житлом, якщо не проживали у сільській місцевості чи селищах міського

типу. Однак «працівники міліції як представники державної влади могли

користуватись пільгами щодо забезпечення житлом, його сплатою, оплатою
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комунальних послуг, а також одержання кредитів на індивідуальне і

кооперативне житлове будівництво, придбання житла у власність» [32, с. 7].

За користування комунальними послугами та на придбання палива

працівникам міліції надавалася пільга у вигляді п’ятдесятивідсоткової

знижки. Механізм її здійснення, зокрема, визначався Порядком надання пільг

з придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з

державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України № 77 від 31.01.2007 [62]. Законодавче

невстановлення для поліцейських житлових кредитів та пільг по сплаті

комунальних послуг слід тлумачити як поширення на працівників поліції

загальних норм права соціального забезпечення. Також це можна пояснити

тим, що державою надається поліцейським працівникам житло на

безкоштовній основі незалежно від особливостей адміністративно-

населеного пункту, в якому вони виконують свої службово-трудові обов'язки.

Оскільки сьогодення показує постійну недостатність бюджетного

фінансування або іншої державної допомоги, то з метою забезпечення

працівників поліції житлом у повному обсязі, слід було все-таки врегулювати

питання надання їм певних пільг зі сплати комунальних послуг.

Восьмою відмінною ознакою є відсутність у працівників поліції права

на кредитне житлове забезпечення.

На відміну від Закону України «Про Національну поліцію», Закон

України «Про міліцію» передбачав таке соціальне право працівників міліції,

як право на отримання кредитів для індивідуального чи кооперативного

житлового будівництва [14]. Можна припустити, що констатована проблема

пов’язана з недосконалим механізмом її вирішення. Як підкреслює

О.П. Рябченко, житлове кредитування міліцейських працівників, що

здійснювалося відповідно до статті 22 Закону України «Про міліцію», не

вирішує проблеми житлового забезпечення працівників міліції, особливо в

умовах обмеженого бюджетного фінансування. При цьому нормативно не

передбачалося надання кредитів на самостійне придбання працівниками
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житлової площі. На підставі зроблених висновків вчений констатує, що: «…

Для більшості працівників органів внутрішніх справ як іпотечний кредит, так

і будь-який кредит є недостатньо ефективним способом вирішення

проблеми» [63, с. 3]. Шляхом вирішення останньої може стати заміна

житлових кредитів на безвідсоткові житлові позики, формування механізму

їх надання та залучення до цього процесу суб’єктів приватного права.

Оскільки зазначені наукові напрацювання не знайшли свого втілення у

законодавчій практиці, це питання і не врегульовується Законом України

«Про Національну поліцію». Як наслідок, таку ситуацію можна розглядати з

негативного погляду, проте тільки в загальному аспекті правого регулювання

соціального забезпечення поліцейських.

Дев’ятою відмінною ознакою є відсутність у членів сімей деяких

категорій поліцейських працівників права на житлову допомогу.

Правове регулювання відносин щодо житлового забезпечення членів

сімей поліцейських, які загинули чи померли під час виконання трудових

обов’язків у поліції, має прогалину. Сутність останньої полягає у тому, що

Законом України «Про Національну поліцію» не передбачено право таких

сімей на отримання житлової площі упродовж чітко встановленого строку,

що характерно було для Закону України «Про міліцію». Відповідно до статті

23 цього Закону членам сім’ї загиблого працівника міліції позачергово

надавалося житло у приватну власність протягом трьох місяців, які

обчислюються з дня загибелі працівника міліції [14]. Натомість у новому

Законі вказується тільки на те, що таким категоріям осіб житло надається у

позачерговому порядку. Проте не відомо, коли саме це соціальне право буде

реалізовано. Такі неточність і неясність не є виправданими, а для їх усунення

вимагається конкретизувати механізм здійснення позачергового надання

членам сімей загиблих (померлих) працівників поліції житла або у самому

законі, або уже на рівні підзаконних нормативно-правових актів.
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Десятою відмінною ознакою є запровадження Законом України «Про

Національну поліцію» нового виду соціального забезпечення поліцейських –

компенсації за найм.

Сутність компенсації за найм полягає у праві керівника поліцейських

працівників оплачувати вартість орендованого підлеглими житла за певних

умов. Таке нововведення слід оцінювати виключно позитивно та як прояв

диспозитивного начала. Хоча знову ж таки є декілька застережень. Вони

полягають у тому, що законом за керівником органів поліції закріплюється

свобода власного розсуду у вирішенні питання про компенсацію вартості

орендованого підлеглими працівниками житла, а по-друге, достатньо не

визначено механізм здійснення такого права. З припису частини п’ятої статті

96 Закону України «Про Національну поліцію» [2] не зрозуміло, за рахунок

яких фінансових джерел керівник-роботодавець буде здійснювати

відшкодування за найм житла. Законодавче вирішення означеної проблеми є

вкрай необхідним для належного правового регулювання у сфері житлового

забезпечення працівників поліції.

Одинадцятою відмінною ознакою є розширення змісту освітньої

соціальної пільги, яка надається працівникам поліції відповідно до Закону

України «Про Національну поліцію».

Законом України «Про міліцію» було передбачено, що працівникам

міліції також надаються пільги при влаштуванні дітей у дошкільні заклади у

визначеному чинним законодавством порядку [14]. При порівнянні

наведеного положення з приписами нового профільного закону слід

зауважити, що останній не передбачає пільги для дітей працівників поліції

при влаштуванні їх у дошкільні навчальні заклади. Натомість законодавство

про працю у поліції закріплює за дітьми поліцейських набагато ширші

правомочності. Вони полягають у наданні особам, один з батьків яких є або

був поліцейським, переважного права або права на вступ поза конкурсом до

вищих навчальних закладів поліцейського профілю чи за власним вибором –

до інших освітніх установ. Законодавче спрощення порядку здобуття вищої
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освіти вказаними особами на пільгових умовах розглядається як форма

вираження державної підтримки, яка все-таки існує і після припинення

поліцейськими трудових правовідносин. Це також означає, що держава бере

на себе зобов’язання із забезпечення піклуванням уразливих категорій

громадян у системі праці у поліцейських органах. Тим самим проголошена

Конституцією України норма-декларація про соціальний характер нашої

країни стає справжньою дійсністю і сприяє реалізації соціальних прав не

тільки поліцейських як працівників поліції, але і їхніх дітей, що потребують

посиленого соціально-правового захисту.

Дванадцятою відмінною ознакою є удосконалення порядку надання

одноразової грошової допомоги працівникам поліції.

Сутність цієї відмінності полягає у тому, що статтею 23 Закону

України «Про міліцію» закріплювався такий вид соціального забезпечення

працівників міліції, як одноразова виплата грошової допомоги у разі загибелі

(смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація за заподіяну шкоду

його майну.  Однойменна назва статті є надто громіздкою. Її вираження не

відповідає таким правилам законодавчої техніки, як «компактність

викладення правових норм при достатній глибині та всебічності

відображення їх змісту, точність та визначеність термінології, яка

використовується [58, с. 104]». Влучним можна вважати визначення

вказаного виду соціального забезпечення як одноразова грошова допомога в

разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, що

запропоноване законодавцем у новому законі. З такого формулювання чітко

стає зрозумілим, в яких випадках одноразова грошова допомога може

надаватися. Тобто у такому разі охоплюються усі випадки втрати

працівниками поліції здатності нормально працювати.

Іншим аспектом аналізованої ознаки є те, що Закон України «Про

Національну поліцію» у статтях 97 – 101 дещо змінює механізм і систему

виплати вищевказаної одноразової грошової дороги, деталізуючи увесь

процес. При цьому зберігається ясність та зрозумілість усіх процедур. Це не
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можна простежити у чинному законі щодо соціального-правого статусу осіб,

які працювали в міліції.

Тринадцятою відмінною ознакою є гарантування працівникам міліції

права на державне обов’язкове особисте страхування.

Зазначену рису слід розглядати як позитивне явище у механізмі

правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин колишніх

працівників міліції. У цьому випадку єдиним зауваженням слід вважати те,

що цей вид соціальної допомоги був передбачений не на рівні закону, а у

постанові Кабінету Міністрів України № 114 від 29.07.1991 [56].

Погоджуючись із М. С. Бидюковою, можна виокремити такі особливості

державного обов’язкового особистого страхування працівників органів

внутрішніх справ. «По-перше, кошти на його фінансування надходять із

відповідних бюджетів, а також на підставі договорів від міністерств,

відомств, підприємств, установ і організацій; по-друге, працівник ОВС

вважається застрахованим незалежно від його бажання; по-третє, воно діє без

обмеження строку і незалежно від сплати страхових внесків; по-четверте,

специфічний характер страхових ризиків та страхових випадків; по-п’яте, за

допомогою цього виду матеріального забезпечення держава надає додаткову

матеріальну допомогу працівникам ОВС або членам їхніх сімей у випадках

загибелі, поранення чи інвалідності; по-шосте, страховий період охоплює не

лише час, протягом якого працівник ОВС виконує службово-трудові

обов’язки, але й час, коли він перебуває поза службою (наприклад, коли на

нього здійснюється напад з метою помсти за його попередні службові дії, які

були пов’язані з припиненням правопорушення, затриманням чи викриттям

правопорушника)…» [46, с. 9]. Поліцейське трудове законодавство з самого

початку не регулювало питання особистого обов’язкового страхування

працівників поліції, що здійснюється на бюджетній основі. Така ситуація

сформувалась, незважаючи на те, що в Законі України «Про Національну

поліцію» міститься вказівка на користування поліцейськими гарантіями

соціального захисту, які передбачені цим Законом та іншими актами
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законодавства, у повному обсязі. Це не відповідає закріпленому в законі

принципу всебічного соціально-правового захисту працівників поліції, що

зумовлює обов’язкове внесення необхідних законодавчих змін.

Чотирнадцятою відмінною ознакою є гарантування саме на рівні

профільного закону виплати одноразової грошової допомоги звільненим

працівникам поліції.

Порівняно з працівниками міліції, які були звільнені з місця роботи в

органах внутрішніх справ, Закон України «Про Національну поліцію»

безпосередньо закріплює за звільненими працівниками поліції соціальне

право на одноразову грошову допомогу. В юридичній літературі така форма

державної підтримки іменується як одноразова матеріальна допомога [64, с.

8] або гарантійно-компенсаційна виплата [30, с. 10]. При цьому

передбачається, що порядок та умови виплати одноразової грошової

допомоги після звільнення поліцейських працівників з роботи в поліції

визначається Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб» [43]. Нормативна вказівка

тотожного або схожого змісту відсутня у Законі України «Про міліцію», хоча

звільненим працівникам міліції все-таки виплачувалася одноразова грошова

допомога, тільки уже на підставі закону у сфері пенсійного забезпечення

працівників органів внутрішніх справ. Назване уточнення в Законі України

«Про Національну поліцію» цілком вдале й точно окреслює особливість

соціального забезпечення працівників поліції. Окрім того, це ілюструє

законодавчо гарантовану державну підтримку працівників поліції після

припинення трудових відносин.

Підсумовуючи загальний перелік відмінних ознак, отриманих в

результаті порівняльно-правового аналізу особливостей соціального

забезпечення працівників поліції та міліції, можна стверджувати, що

розбіжність між ними існує за:

1) системністю викладу нормативного матеріалу в регуляторному акті з

питань соціального захисту таких працівників;
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2) комплексом видів їх соціального забезпечення;

3) змістом трудових та соціально-забезпечувальних гарантій їхньої

праці;

4) механізмом надання соціальної допомоги зазначеним працівникам.

Висновки до Розділу 1:

1. Сутність соціального забезпечення працівників поліції розкрито

через систему загальних особливостей, до яких належать такі:

1) зосередження в єдиному законодавчому акті, а саме у розділі ІХ

«Соціальний захист поліцейських» Закону України «Про Національну

поліцію», комплексу різних форм їх соціального захисту; 2) безперервність;

3) компенсаційно-гарантійна ознака; 4) законодавче закріплення права таких

осіб на професійні об’єднання; 5) системність.

2. Спеціальними ознаками правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції названо: 1) гарантування працівникам

поліції та членам їхніх сімей надання комплексних медичних послуг на

засадах альтернативності (варіативності); 2) пільгове житлове забезпечення

працівників поліції, яке не характерне для працівників інших сфер трудової

діяльності; 3) спеціальний механізм пенсійного забезпечення та виплати

одноразової матеріальної допомоги; 4) надання дітям працівників поліції

соціальних пільг у сфері освіти.

3. Медичне забезпечення згідно із Законом України «Про Національну

поліцію» є системною державною гарантією, яка включає цілісний комплекс

правових та соціально-економічних заходів з метою охорони здоров’я

поліцейських працівників під час і після трудової зайнятості в поліції, а

також членів їхніх сімей. На підставі цього правова регламентація відносин у

зазначеній сфері здійснюється ефективно, всебічно й передбачає чимало

альтернатив у разі недієвості певних медично-правових інститутів.
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4. До основних спільних ознак соціального забезпечення працівників

поліції і міліції належать такі: 1) комбінований (імперативно-диспозитивний)

метод правового регулювання відносин у сфері соціального забезпечення

таких працівників; 2) соціальний характер забезпечувального механізму;

3) диференціація умов і норм соціального забезпечення; 4) системність

соціального їх забезпечення; 5) наявність прогалин у правовій регламентацій

соціального захисту цих працівників; 6) відсутність достатніх

конституційних гарантій захисту їхніх трудових та соціально-економічних

прав; 7) плюралізм джерел фінансування соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів.

5. До основних відмінних ознак соціального забезпечення працівників

поліції і міліції належать такі:

1) системність викладу нормативного матеріалу в регуляторному акті з

питань соціального захисту таких працівників;

2) комплекс видів їх соціального забезпечення;

3) зміст трудових та соціально-забезпечувальних гарантій їхньої праці;

4) механізм надання соціальної допомоги зазначеним працівникам.
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РОЗДІЛ 2

ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

2.1 Система принципів соціального забезпечення працівників поліції

Здійснювана реформа правоохоронних органів, яка включає

переформатування міліції в Національну поліцію як концептуально нову

структуру у системі органів внутрішніх справ, спрямована на утворення

сучасного та ефективного органу з визначеними функціями та завданнями.

Фахівці та науковці у сфері права вже давно довели, що ефективність

функціонування елементів державного апарату знаходиться у кореляційній

взаємообумовленості з матеріальним та соціальним забезпеченням їхніх

працівників. Це правило поширюється і на працівників поліції, які виконують

надзвичайно важливі функції й завдання. Тому ставлячи за мету забезпечити

високий рівень професіоналізму, патріотизму, ефективності поліцейських,

необхідно усвідомлювати, що матеріальне та соціальне забезпечення цих

службовців повинно також знаходитись на принципово новому рівні з

урахуванням потреб таких осіб та їхніх сімей. Саме умови соціального

забезпечення працівників поліції, на нашу думку, є невід’ємною складовою

здійснюваних у цій інституції реформ.

Враховуючи проведені зміни в нормативно-правових актах, які

покликані врегулювати обрану нами для дослідження сферу, як уже

зазначалося, правове регулювання соціального забезпечення працівників

поліції зазнало суттєвих змін. З огляду на це, на нашу думку, суттєво

змінилася система принципів соціального забезпечення поліцейських,

особливо в частині спеціальних інституційних принципів, які поширюють

свій регулятивний вплив на досліджувані правовідносини. Вважаємо, що

спеціальне правове регулювання в цій сфері буде підлягати зміні надалі,

оскільки пошуки моделі забезпечення матеріальних потреб працівників
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поліції тривають, однак принципи соціального забезпечення повинні

залишатися стабільними, особливо ті, які стосуються високих стандартів

відповідного забезпечення з урахуванням особливостей трудо-правового

статусу поліцейських. Наведене зумовлює науково-практичну актуальність

здійснення розробок системи принципів соціального забезпечення

працівників поліції.

Суспільна значимість та прикладний характер цього елемента нашої

праці зумовлені у першу чергу важливістю реформ, які намагаються

здійснити в Національній поліції України. Ці реформи покликані забезпечити

становлення та розвиток новітньої та ефективної правоохоронної системи в

нашій державі. Однак проведені реформи повинні бути підкріпленими

системою принципів забезпечення працівників поліції, важливу частину

якого становить відповідне соціальне забезпечення. Тому виділення системи

принципів соціального забезпечення працівників поліції буде корисне як з

боку повного наукового осмислення об’єкта дослідження, так і з боку

створення теоретичної та практичної основи для подальшої оптимізації

соціального забезпечення працівників поліції. Принципи досліджуваної

категорії дозволяють надати відповідь на такі питання, як взаємозв’язок та

спрямованість забезпечення працівників поліції з їхнім статусом як найманих

працівників, функціями, які відіграють поліцейські в правоохоронній

системі, бажаними результатами реформ тощо.

Дослідженню соціального забезпечення працівників правоохоронних

органів присвячено багато досліджень фахівцями та науковцями. Це

стосується і принципів такого забезпечення. Серед науковців, кропіткі праці

яких є теоретичним орієнтиром для здійснення досліджень сучасної системи

принципів соціального забезпечення працівників поліції, можна виділити

таких, як Д.П. Богиня, Н.Б. Болотіна, І.А. Василенко, М.Р. Григорян,

М.І. Іншин, С.В. Ківалов, І.Ф. Корж, С.В. Лук’яненко, В.К. Малиновський,

Н.Р. Нижник, А.В. Оболонський, Н.В. Пададименко та багато інших. Проте

проведена реформа поліції зумовлює необхідність дослідити нову систему
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принципів у цій сфері, що склалася внаслідок ґрунтовного концептуального

оновлення правового регулювання. Усе вищенаведене свідчить як про

актуальність, так і про прикладне значення нового комплексного

дослідження системи принципів соціального забезпечення працівників

поліції в Україні.

У Словнику іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука термін

«принцип», який походить від латинського слова «principium», дослівно

перекладається як начало та основа. В українській мові цей термін прийнято

вживати як те, що лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє

переконання людини, основне правило поведінки [65, с. 461]. Така загальна

суть поняття «принцип» та його вживання в українській мові зумовлює

відповідне сутнісно-смислове навантаження, яке вживається у тих чи інших

суспільних науках. Подібне за змістом визначення надається в російському

тлумачному словнику В.І. Даля, де слово «принцип» тлумачиться як наукове

чи моральне начало, основа, правило, від якого не відступають [66, с. 431].

Отже, цей запозичений термін як в українській, так і російській мові

прижився у подібному розумінні та використовується як категорія

гуманітарних та технічних наук.

Особливо вищенаведене стосується науки філософії, у трактатах та

положеннях якої ця категорія набула широкого використання. Так,

Філософський енциклопедичний словник аналогічно вищенаведеним

тлумаченням розкриває принцип першопочатку – те, що лежить в основі

певної сукупності фактів, теорії, науки. Прийнято виділяти «принципи

буття» та «принципи пізнання». У сучасності «принцип» стає центральним

поняттям, основоположною ідеєю, що пронизує певну систему знання і

субординує його. У межах теоретичного знання «принцип» означає вимогу

розгортання самого знання у систему, де всі теоретичні положення логічно

пов’язані між собою і випливають певним чином одне з одного [67, c. 519]. З

наведеного випливає, що принцип як наукова та філософська категорія

позначає здебільшого основу певного явища як суб’єктивного, так і
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об’єктивного характеру. Ця категорія є центральною в онтології та

гносеології, особливо в частині пізнання та структурної побудови такого

соціального явища, як право та його елементи. Надзвичайно важливим

підкресленням є те, що теоретико-філософська розробка цього поняття

навела на таке твердження, що «принцип» як категорію буття та пізнання

доцільно використовувати в межах системності, розглядаючи його як

основний елемент побудови системи знань, або ж об’єктивних явищ. Тому в

нашому дослідженні, виходячи з цього філософського твердження, доцільно

мати на увазі те, що принципи соціального забезпечення творять систему, яка

поширює свій вплив на те чи інше явище.

Існує багато підходів та позицій щодо розкриття категорії системи,

серед яких: – сукупність сталих елементів, пов’язаних між собою єдиною

структурою; – сукупність сталих елементів, пов’язаних настільки органічно,

що у разі впливу на окремі елементи системи змінюються й інші; –

сукупність сталих елементів, що утворює так звану системну якість; –

властивості, які характеризують систему як цілісне утворення, проте не

притаманні її окремо взятим елементам [68, с. 190]; – сукупність елементів,

яка у відносинах і зв’язках один з одним утворює певну цілісність, єдність

[69, с. 584]; – об’єднання певного розмаїття в єдине й чітко розчленоване

ціле, елементи якого щодо цілого та інших частин посідають відповідні їм

місця [70, с. 415]; – порядок, зумовлений правильним, планомірним

розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь; – форма організації,

будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ

тощо); – сукупність будь-яких елементів, одиниць, частин, об’єднаних за

спільною ознакою, призначенням; – будова, структура, що становить єдність

закономірно розташованих і функціонуючих частин [71, с. 1320-1321; 72, с.

286]. Усі ці розуміння мають як спільні, так і відмінні риси, однак ці

розуміння, якщо підходити до їх аналізу за правилами формальної логіки,

можуть містити різні визначальні ознаки, що впливатиме на склад елементів

цього поняття. Можна резюмувати, що, незважаючи на значну кількість
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визначень поняття «принцип», загалом сутнісна основа залишається сталою,

що дозволяє за допомогою цієї категорії охопити один склад елементів цього

поняття.

Багато з вищенаведених розумінь принципів відображено у позиціях

теоретиків держави і права. Наприклад, В.Г. Афанасьєв вважає, що система –

це упорядкована сукупність елементів, взаємопов’язаних i взаємодіючих

один з одним, яка має відносну самостійність i органічну єдність,

характеризується внутрішньою цілісністю i автономністю функціонування

[73, с. 25]. Основною визначальною ознакою системи повинні бути ознаки

відповідних взаємозв’язків. В.М. Хропанюк вказує, що система – це певне

цілісне явище, що складається з частин (елементів), взаємопов'язаних і

взаємодіючих між собою. Як ціле неможливе без його складових, так і окремі

складові не можуть виконувати самостійні функції поза системою [74, с.

289]. Це тільки одні з небагатьох поглядів представників правових наук,

серед яких усіх в межах цього дослідження навести та охарактеризувати не

буде можливості. Тут потрібно резюмувати, що як і категорія «принцип»,

поняття «система» широко використовувалось в гуманітарних, технічних

науках та філософії, що зумовило його різне трактування. У цьому випадку,

на нашу думку, прийти до певного монізму у визначенні цього поняття буде

неможливим, проте потрібно мати певний орієнтир для розуміння його суті.

Таким орієнтиром можуть бути притаманні категорії «система» ознаки,

які властиві їй як цілому (матеріальному чи ідеальному): 1) певна якість; 2)

єдність; 3) цілісність. Саме такі ознаки виділені ключовими Я. Скалковою,

яка досліджувала це поняття крізь призму науки методології [75, с. 181]. З

цим варто погодитись, однак потрібно також пам’ятати, що єдність та

цілісність, які характерні для систем, можуть бути відносними. Тобто

необов’язково система складатиметься з нерозривно пов’язаних елементів.

Більш детально характеристика визначальних ознак, зокрема наведених,

описана у Філософському енциклопедичному словнику, в якому визначено

філософське та наукове значення наведеної категорії, а вкінці резюмовано
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щодо відсутності єдиного розуміння поняття «система» [67, с. 583-584]. Не

заглиблюючись у дискусію з приводу розуміння категорії «системи» у

правових науках, з урахуванням узагальнення наведених вище понять під

системою будемо розуміти відносно відокремлену взаємопов’язану

сукупність елементів з визначеною структурною будовою.

Повертаючись до аналізу основного складового елемента

досліджуваного поняття, зазначимо, що тлумачні словники розкривають такі

значення цього слова: 1) основне вихідне положення якої-небудь системи,

учення, теорії, ідеологічного напряму; 2) особливість, покладена в основу

створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення

чогось; 3) переконання, норма правило, яким керується хто-небудь у житті,

поведінці; 4) основне, вихідне положення якої-небудь наукової системи,

теорії, політичного устрою; 5) внутрішнє переконання, норма або правило

поведінки [76, с. 695-694; 77, с. 366]. Уся ця полісемантичність зумовлює

часте застосування поняття «принцип» у різних сферах. Саме тому,

здійснюючи дослідження тих чи інших принципів, необхідно в першу чергу

вказати, як у цьому конкретному випадку автор розуміє цю категорію. Щодо

правових інститутів чи іншої сукупності положень законодавства тут

розуміння принципів є похідним від категорій «принципи права».

З огляду на вищесказане, як приклад, наведемо поширені використання

категорії «принцип» у теоретичній правовій літературі. Так, О.О. Уварова

розглядає принципи права як систему вимог до належної і можливої

поведінки людей, які відображають визнані у суспільстві цінності й

утворюють спрямовану на регулювання суспільних відносин ієрархічну

єдність [78, с. 55]. Інше за змістом визначення цього поняття надає

О.В. Грищук: принципи права – вихідні правові ідеї, що відображають

засадничі загальнолюдські цінності, розкривають сутність права та

визначають зміст і спрямованість правового регулювання та розвитку

суспільства [79, с. 21]. Перше визначення більше схиляється до

нормативного вузького розуміння принципів права, яке зводиться до їх
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закріплення в положеннях законодавства, що мають засадничий характер. У

другому ж випадку йдеться про більш загальне праворозуміння цієї категорії.

У цьому контексті О.В. Старчук, який досліджував розуміння

принципів у правовій науці, на основі аналізу публікацій різних авторів

умовно виділив дві концепції. Перша концепція, яку, зокрема, підтримували

А.М. Васильєв [80, c. 236] та В.М. Ронжин [81, c. 3], передбачає розуміння

принципів як керівних ідей, які закріплюються в змісті правових норм. Згідно

з другою концепцією, серед прихильників якої можна назвати таких відомих

сучасних українських вчених, як О.Ф. Скакун [82, c. 221], П.М. Рабінович

[83, c. 93], Ю.А. Ведерніков [84, c. 79] та інші, принципи не обов’язково

прив’язані до конкретних норм права, а є першоосновою та визначають зміст

і спрямованість правового регулювання, відображають найважливіші

закономірності соціально-економічної формації [85, c. 40]. Необхідно

зазначити, що друга з наведених концепцій є панівною у сучасній українській

правовій доктрині. До такого широкого визначення складу категорії

«принципи права» ми також схиляємось, адже принципи можна

охарактеризувати не лише як основу упорядкування суспільних відносин та

керівні засади щодо правозастосування, але й також як основу правового

регулювання (у розумінні процесу), тобто наявні у правосвідомості

принципи, які існують автономно від положень законодавства, будуть

орієнтиром для прийняття нових нормативно-правових актів, у тому числі

законів. Хоча повною мірою розуміння першої концепції також відкидати не

можна, адже на її підтримку можна відзначити, що існують загальносоціальні

принципи та принципи права і саме загальносоціальні принципи визначають

спрямованість правового регулювання суспільних відносин.

З огляду на наведене, визначивши основні принципи соціального

забезпечення працівників поліції, отримаємо не лише наукову розробку

положень законодавства, але й орієнтир для змін правового регулювання в

майбутньому, за якого основні принципи повинні бути дотриманими. У

контексті вищенаведеного зазначимо, що однією з основних ознак принципів
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права та окремих правових інститутів є їхня стабільність. Цю ознаку,

визначаючи наше поняття, доцільно ще доповнити ознакою автономності –

тобто існування незалежно від закріплення в положеннях законодавства.

Варто також навести пов’язану категорію принципів правового

регулювання, яку А.М. Колодій визначав як принципи системи і структури

права, що змінюються у принципи правоутворення, правореалізації і

правоохороні, визнаючи при цьому особливу роль загально-правових

(основних) принципів [86, с. 44]. На нашу думку, принципи правового

регулювання за суттю та змістом можна розглядати у двох аспектах – як

принципи процесу творення норм та як основні ідеї, які повинні бути

враховані при правовому регулюванні. Саме друге розуміння цієї категорії,

яка випливає з її семантичної природи, буде використаним у нашому

дослідженні. За суттю ця категорія включатиметься в загальну систему

досліджуваних нами принципів як елемент та частина відповідної сукупності.

Для цілей цього дослідження під принципами права розумітимемо

взаємопов’язану сукупність керівних основоположних ідей, засад та

орієнтирів, що поширюють свій регулятивний як нормативний, так і

ненормативний вплив на структуру та процес реалізації положень

законодавства, інших правових актів, яка існує автономно від положень

законодавства та характеризується відносною стабільністю порівняно з усією

сукупністю правових норм, а також визначає ті основи суспільних правил,

які не повинні змінюватись навіть за умови змін у законодавстві.

Визначаючи принципи соціального забезпечення працівників поліції та

їх систему, необхідно розуміти важливу роль принципів права соціального

забезпечення в ній. Останні можна вважати складовою частиною

досліджуваного поняття, що зумовлює доцільність проаналізувати бачення

цієї категорії іншими фахівцями. Так, Б.І. Сташків під принципами права

соціального забезпечення розуміє зумовлені природними правами людини

основні положення, які виступають орієнтирами в правовому регулюванні

суспільних відносин у сфері соціального забезпечення фізичних осіб та
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визначають суть, зміст і механізм функціонування цієї галузі права [87, с.

120]. Цілком погоджуємось з автором, який акцентує увагу на ролі принципів

у побудові суспільних відносин з приводу соціального забезпечення, однак

до деяких частин цієї позиції ми б здійснили певні доповнення. Так,

науковець акцентує увагу на обумовленості принципів соціального

забезпечення природними правами людини, що є основою концепції

природного права. Однак незважаючи на те, чи притримуватись тієї або ж

іншої концепції, не можна не звернути увагу, що значна частина принципів

соціального забезпечення обумовлена саме нормативно-визначеними

суб’єктивними правами людини, що походять від позитивного права. На

нашу думку, даючи визначення загальній категорії, так щоб досягнути

універсальності та уникнути контроверсій, необхідно погодитися з

дуальністю походжень принципів соціального забезпечення. По-друге, варто

відзначити, що природа орієнтира в правовому регулюванні є лише одним з

аспектів принципів соціального забезпечення – останні також є орієнтиром в

правозастосуванні, реалізації дискретних повноважень у сфері соціального

забезпечення тощо. Переважно багатофункціональність принципів права

соціального забезпечення влучно окреслюється вченим у наданому

визначенні, до чого ми також схиляємось.

В.Л. Костюк визначає принципи права соціального забезпечення як

систему основних (керівних) засад (положень), які формуються під впливом

сучасних тенденцій розвитку суспільства та держави, з метою цілісності,

узгодженості, єдності права соціального забезпечення на основі належного

правового регулювання сучасних відносин в означеній сфері [88, с. 4].

Надане визначення досліджуваної категорії цього науковця має більш

універсальний характер і може бути застосоване як до нормативно

визначених принципів, так і тих, які існують у свідомості суб’єктів відносин

соціального забезпечення.

І.М. Сирота під принципами соціального забезпечення розуміє основні

ідеї та положення, які визначають напрям розвитку правових норм у
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конкретній сфері соціальних відносин, які відображені у правових актах, що

регулюють соціальне забезпечення [89, с. 70]. Це визначення відповідає

основним поглядам науковців, які стосуються цієї категорії, однак, як

неодноразово акцентувалося, принципи не тільки стосуються тих керівних

засад, які встановлені у положеннях законодавства. З іншого боку, ті

принципи, які встановлені у законодавстві, не завжди мають вплив на

подальше нормотворення, оскільки останні можуть зазнати суттєвих змін під

час реформування законодавства, як це було з принципами соціального

забезпечення працівників поліції під час прийняття нового Закону України

«Про національну поліцію» [2], внаслідок чого було змінено склад системи

відповідних принципів. Але ті, які існують автономно від положень

законодавства та відзначаються стабільністю, більшою мірою впливатимуть

на визначення правового регулювання. Відзначимо, що в цьому питанні наша

позиція ґрунтується на власному переконанні, однак розкрити концептуальні

питання першооснови принципів права межах цього дослідження неможливо

– ця проблематика лежить у призмі філософії та теорії права, а тому

однозначно не будемо спростовувати протилежні позиції, які також мають

право на існування, оскільки в таких глибоко теоретичних питаннях

уникнути плюралізму думок неможливо.

Більш близькими до досліджуваних нами понять є принципи

соціального забезпечення працівників правоохоронних органів. Хоча

соціальне забезпечення працівників поліції є видом цього поняття,

співвідносячись з наведеним як частина та ціле, однак його зміст є

наближеним. Так, Н.В. Пададименко зазначає, що принципи соціального

забезпечення працівників правоохоронних органів – це ті основні, керівні

начала, відповідно до яких здійснюється соціальне забезпечення

досліджуваної категорії працівників, з урахуванням особливостей,

притаманних саме цьому виду соціального забезпечення [90, с. 430].

Незважаючи на те, що науковцем було визначено саме принципи соціального

забезпечення працівників правоохоронних органів, воно характеризується
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високим рівнем універсальності та може бути застосованим рівною мірою до

сфери соціального забезпечення працівників поліції, що є вужчим предметом

соціально-забезпечувального правового регулювання. Тому, беручи за

основу загальне праворозуміння принципів соціального забезпечення, при

наданні власного визначення врахуємо усі визначальні ознаки досліджуваної

нами категорії, які були вказані вище у процесі аналізу більш широких

категорій.

Ще однією позицією, яку вважаємо за доцільне навести, є думка С.В.

Лук’яненка, який під принципами соціального забезпечення працівників

правоохоронних органів розуміє основні положення, які визначають суть і

зміст соціального забезпечення таких працівників, що зумовлені природними

правами людини, а також особливим соціальним статусом працівників

правоохоронних органів, і спрямовують правове регулювання на досягнення

мети максимально повного та всебічного забезпечення прав людини [35, с.

202]. Це розкриття поняття є максимально наближеним до нашого розуміння,

за винятком окремих визначальних ознак, які вважаємо за необхідне

додатково врахувати у визначуваній нами категорії. Важливим у наведеній

думці є те, що принципи соціального забезпечення конкретної категорії

працівників зумовлюються особливістю статусу таких працівників як

суб’єктів права соціального забезпечення. Враховуючи особливе правове

регулювання соціального забезпечення працівників поліції, можемо

підсумувати, що їм притаманна спеціальна особлива система принципів

права.

Підсумовуючи все вищенаведене, система принципів соціального

забезпечення працівників поліції – відносно відокремлена взаємопов’язана

сукупність керівних основоположних ідей, засад та орієнтирів, що

поширюють свій регулятивний як нормативний, так і ненормативний вплив

на структуру та реалізацію положень законодавства, інших правових актів,

що визначають основи, модель та структуру здійснення соціального

забезпечення працівників поліції; ця сукупність існує автономно від
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положень законодавства та характеризується відносною стабільністю

порівняно з усією сукупністю правових норм, а також визначає ті основні

стандарти соціального забезпечення та основоположні засади, які повинні

бути збережені за умови змін законодавства у цій сфері, тобто визначають

належні межі такого забезпечення в поліції.

Найбільш поширеним поділом на види принципів права є такий: 1)

загально-правові; 2) міжгалузеві; 3) галузеві 4) інститутів права [82, с. 261;

84, с. 78-79; 91, с. 147-150; 92, с. 53]. У цій частині думки вчених різняться

лише щодо виділення тих чи інших елементів, як-от не всі виділяють

інституційні або міжгалузеві принципи, або ж визначають загально-правові

принципи іншим словосполученням. Проте за змістом цей поділ є найбільш

поширеним.

У науці зустрічаються також інші класифікації принципів права: 1)

основні принципи, які диференціюються на загальносоціальні і спеціально-

юридичні; 2) міжгалузеві і галузеві принципи права; 3) принципи інститутів

права; 4) принципи правотворчості і правосуддя; 5) принципи законності і

правосвідомості; 6) принципи правового регулювання, зокрема міжгалузеві,

галузеві принципи права, а також принципи інститутів права [93, с. 145-207].

В основу відповідних поділів лягають різні підстави, які об’єднуються в

широку класифікаційну модель. Саме такі більш широкі класифікації

дозволяють повно та всебічно дослідити усі теоретичні характеристики

«принципів» як категорії правової науки. Зазначимо, що на рівні теорії права

в українській доктрині теоретичні положення розроблені на достатньо

високому рівні.

Одну з найбільш ґрунтовних класифікацій принципів права у своєму

дисертаційному дослідженні надає, а згодом удосконалює у більш сучасній

публікації А.М. Колодій: 1) принципи правосвідомості; 2) принципи

правоутворення; 3) принципи правотворчості, а серед них законотворчості і

нормотворчості; 4) принципи системи права: а) загально-правові (основні); б)

міжгалузеві; в) галузеві; г) принципи інститутів права; 5) принципи
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структури права: а) загальносоціального і юридичного; б) публічного і

приватного; в) регулятивного й охоронного; г) матеріального і

процесуального; д) об’єктивного і суб’єктивного; 6) принципи

правореалізації, а серед них принципи правозастосування; 7) принципи

правоохорони, а серед них особливо принципи правосуддя і юридичної

відповідальності [94, с. 21–22; 86, с. 42]. Вважаємо, що відповідний поділ є

обґрунтованим та правильним, оскільки виділені різні за своєю правовою

природою керівні основоположні ідеї, засади та орієнтири дійсно складають

систему принципів права, яка поширюється на ті чи інші відокремлені

інститути права, у тому числі інститут соціального забезпечення працівників

поліції. Однак, якщо слідувати класифікації професора А.М. Колодія,

виявиться, що одні і ті ж принципи підпадають під декілька поділів,

відповідаючи тим чи іншим критеріям. Це зумовить ускладнення в розкритті

структури системи принципів права. Тому, не заперечуючи проти усіх

вищенаведених класифікацій, візьмемо за основу найбільш поширений поділ

принципів, які наведений вчений визначив як «принципи системи права». Ми

б цей критерій визначили як «місце в системі принципів права».

Враховуючи вищенаведене, система принципів соціального

забезпечення працівників поліції за структурою складається з таких

видів принципів:

1) загально-правові принципи права (верховенства права,

законності, неупередженості, гарантій захисту тощо);

2) міжгалузеві принципи права (поєднання публічних та приватних

інтересів, економічної обґрунтованості, соціальної справедливості тощо);

3) галузеві принципи трудового права та соціального забезпечення

(соціального захисту у разі безробіття, втрати працездатності, у старості;

рівноправності; захисту трудових та соціально-забезпечувальних прав

профспілками; диференціації умов соціального забезпечення тощо);

4) спеціальні принципи соціального забезпечення працівників

поліції (співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з
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ризиками праці поліцейських; обумовленість здійснення соціального

забезпечення поліцейських з виникненням встановлених

законодавством обставин; турбота про сім’ї працівників поліції;

забезпечення економічної мотивації праці поліцейських).

Загально-правові принципи права – ті принципи, які характерні усім

інститутам та правовідносинам у правовій системі України. До них належать

ті основоположні ідеї, засади та орієнтири, які притаманні будь-яким

суспільним відносинам, наприклад принципи законності, верховенства права

тощо. Міжгалузевими є принципи, які властиві декільком галузям права

одночасно. Мова йде про ті принципи, які притаманні для окремих публічних

та приватних галузей, що мають спільні риси. Наприклад, соціальне

забезпечення як комплексна галузь права взаємопов’язана з положеннями,

що є предметом фінансового права в частині мобілізації грошових фондів-

коштів, а отже, можемо стверджувати, що цим галузям притаманні певні

спільні принципи.

Принципи трудового права та права соціального забезпечення є

найбільш наближеною сукупністю принципів, які впливають на соціальне

забезпечення працівників поліції. Щодо принципів трудового права можемо

зазначити, що останні мають надзвичайно великий вплив та взаємопов’язані

з принципами соціального забезпечення. В умовах вільного ринку праці,

коли змінилися механізми соціального забезпечення працівників,

розширилися напрями та сфери соціального забезпечення, про право

соціального забезпечення можна говорити як про комплексну окрему галузь

права, яка взаємопов’язана з трудовим правом та має ознаки самостійності.

Предмет цієї галузі розширюється за рахунок предмета правового

регулювання за допомогою нових положень, які відносимо до цієї галузі.

Проте це не виключає, що відповідні галузі матимуть як спільні, так і окремі

принципи. Детально усі вищенаведені принципи та їх природу розкривати не

будемо, оскільки останні були предметами інших комплексних наукових

розробок та вже визначені й досліджені на належному рівні. Доцільно
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зазначити, що останні входять в систему принципів соціального забезпечення

працівників поліції і поширюють свій вплив на відповідні суспільні

відносини.

Тому зосередимось на виділенні спеціальних принципів соціального

забезпечення. Позаяк Національна поліція України як центральний орган

виконавчої влади була сформована відносно недавно, у науці проблематиці

системи принципів соціального забезпечення поліцейських ще не було

присвячено значної уваги. Тому за основу візьмемо позиції вчених, які

розкривали основні найважливіші принципи соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів як найбільш суміжної категорії

працівників. Системи цих принципів є найбільш наближеними з урахуванням

нового правового регулювання забезпечення працівників поліції, які

зумовлені проведеною реформою.

С.В. Лук’яненко досліджував принципи соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів. До загальних принципів вчений

відносить: а) принцип всеосяжності соціального забезпечення; б)

різноманіття форм і видів соціального забезпечення; в) диференціацію

підстав і норм, на основі яких виникає право соціального забезпечення; г)

принцип забезпечення належного життєвого, культурного, духовного,

матеріального рівня, не нижче прожиткового мінімуму, працівників

правоохоронних органів; д) принцип участі працівників у здійсненні

соціального забезпечення через уповноважені органи державної влади та

громадські об’єднання; е) принцип гарантованості прав і законних інтересів

громадян на соціальне забезпечення; є) принцип наукової та економічної

обґрунтованості соціальних норм [35, с. 202]. Ідея виділення загальних

принципів полягає в тому, щоб встановити ті основні принципи соціального

забезпечення, які можна застосовувати до усіх суб’єктів соціально-

забезпечувальних відносин, а не лише працівників правоохоронних органів

чи поліції. Тому виділені науковцем принципи будуть притаманні рівною

мірою правовідносинам за участю працівників поліції, як і будь-яких інших
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працівників правоохоронних органів, а також виняткових суб’єктів з приводу

соціального забезпечення.

Натомість до спеціальних принципів соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів С.В. Лук’яненко відносить: а) принцип

співрозмірної компенсації обмежень і ризиків праці працівників

правоохоронних органів; б) принцип соціального захисту сімей працівників

правоохоронних органів; в) принцип стимулювання сумлінного та

неупередженого виконання обов’язків і унеможливлення корупції в

правоохоронних органах; г) принцип зв’язку та взаємообумовленості

характеру діяльності та особливостей соціального забезпечення [35, с. 202].

Саме ці принципи стосуються більшою мірою саме працівників

правоохоронних органів. Основні засади здійснення соціального

забезпечення цієї категорії громадян зумовлені їхнім статусом, а також

особливостями праці, яка часто може становити ризики для життя та здоров’я

правоохоронців та членів їхніх сімей. Усі ці принципи доцільно віднести і до

працівників поліції.

Н.В. Пададименко серед принципів соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів виділяє: 1) принцип державного

гарантування реалізації права на соціальне забезпечення працівників

правоохоронних органів та членів їхніх сімей; 2) принцип диференціації умов

соціального забезпечення працівників правоохоронних органів, 3) принцип

адресного характеру соціального забезпечення працівників правоохоронних

органів; 4) принцип захисту й охорони прав у сфері соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів із забороною обмежень цих прав; 5)

принцип соціальної справедливості [90, с. 431-432]. Очевидно, усі ці

принципи можуть стосуватися рівною мірою працівників поліції та входять

до досліджуваної нами системи, однак не усі наведені положення можна

вважати спеціальними принципами. Наприклад, принцип диференціації умов

соціального забезпечення можна віднести до галузевих, принцип захисту – до

загально-правових, а принцип соціальної справедливості до міжгалузевих



89

принципів. Тому, не заперечуючи проти того, що окреслені вище принципи

мають регулятивний вплив на працівників правоохоронних органів, ми

рекомендуємо розрізняти конкретні принципи залежно від їхнього місця у

системі принципів права. Тому резюмуємо, що, визначаючи принципи

соціального забезпечення працівників правоохоронних органів, необхідно

встановлювати такі визначальні ознаки кожному з елементів виділеного

переліку, які б дозволяли стверджувати, що цей принцип поширюється

виключно на ту чи іншу категорію працівників. Саме лише посилання, що

цей принцип стосується працівників правоохоронних органів, працівників

поліції чи іншої категорії осіб, на нашу думку, є недостатнім та хибним з

методологічного погляду.

М.Р. Григорян, досліджуючи більш широку категорію працівників з

особливим соціальним забезпеченням – державних службовців, також

виділяв певну сукупність принципів такого забезпечення. У цьому випадку

принципи соціального забезпечення працівників поліції та державних

службовців аналогічно співвідноситимуться як частина та ціле. Такими

принципами визначено: 1) загальність соціального забезпечення на

державній службі; 2) різноманітність підстав і видів соціального

забезпечення на державній службі; 3) диференціацію соціального

забезпечення державних службовців залежно від соціально значущих видів

діяльності; 4) забезпечення компенсації втрат державних службовців у

результаті накладених на них економічних обмежень; 5) забезпечення

привабливості державної служби порівняно з діяльністю в недержавному

(комерційному) секторі економіки; 6) співвідношення рівня соціального

забезпечення державного службовця і членів його сім'ї, у тому числі і після

смерті державного службовця [95, с. 187]. Вважаємо, що такий перелік

основних принципів соціального забезпечення державних службовців

здійснено надзвичайно вдало і відображає ключові засади, ідеї та орієнтири у

цій сфері. З урахуванням певних особливостей ця сукупність може стати

основою для виділення спеціальних принципів соціального забезпечення
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працівників поліції. Також з огляду на те, що багато науковців виділяють

різний перелік принципів, варто зазначити, що існує значна сукупність

різних думок з приводу того, які принципи вважати основними, які ж – ні.

Для того щоб дійти певного структурованого переліку спеціальних

принципів соціального забезпечення працівників поліції, необхідно

керуватися визначальними ознаками, серед яких особливо притаманні лише

цій категорії якість, стабільність, природа ключових засад та орієнтирів.

Резюмуючи, спеціальними принципами соціального забезпечення

працівників поліції є:

1) співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з

ризиками праці поліцейських;

2) обумовленість здійснення соціального забезпечення

поліцейських з виникненням встановлених законодавством обставин;

3) турбота про сім’ї працівників поліції;

4) забезпечення економічної мотивації праці поліцейських.

Саме такий лаконічний перелік принципів, на нашу думку, надає змогу

розкрити особливості керівних основоположних засад, ідей та орієнтирів, які

здійснюють регулятивний вплив на правове регулювання та суспільні

відносини з приводу соціального забезпечення працівників поліції. Також

останній не буде перегукуватись із більш загальними принципами, які

входять у систему соціального забезпечення. Тому розкриємо виділені нами

принципи поетапно.

Співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з

ризиками праці поліцейських. Цей принцип ще відображений у системі

принципів соціального забезпечення державних службовців загалом. Він

полягає в тому, що рівень ризику, який особа несе, виконуючи свої трудову

функцію та обов’язки, повинен бути компенсованим.

Особливість прояву наведеного принципу саме у праці поліцейських

полягає в тому, що рівень високого ризику будь-якого працівника поліції
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презюмується, що зумовлює більш високі стандарти соціального

забезпечення працівників поліції.

З наведеним погоджуємось ми та й практично усі дослідники,

визнаючи особливу сукупність ризиків на роботі, з якими стикаються

працівники поліції. При цьому переконані, що такі ризики стосуються не

лише оперативних співробітників, які виконують свої функції із забезпечення

правопорядку, протидії злочинності та охорони прав та свобод громадян

України на вулицях міст, але й також інших працівників, які виконують

іншого роду функції, що не пов’язані з оперативно-розшуковою та іншою

діяльністю за межами робочих місць. Друга категорія працівників підпадає

під ризик в тому плані, що вони можуть приймати важливі рішення, пов’язані

з виконанням їхніх повноважень. Саме внаслідок такої відповідальності на

таких працівників можуть здійснюватися тиск чи погрози, а в окремих

випадках можуть мати місце спроби завдати шкоди майну, життю чи

здоров’ю таких працівників чи членам їхніх сімей. Усе це зумовлює високий

рівень ризику праці усіх працівників поліції, на компенсацію якого

встановлюється високий рівень соціального забезпечення.

З аналізу стану речей у повсякденній роботі поліцейських можна

ствердно зазначити, що принцип співмірності високого рівня соціального

забезпечення працівників поліції з ризиками праці не є декларативним, а

дійсно має місце в досліджуваній сфері. Він, на нашу думку, є ключовим, і

виходячи з дотримання саме цього принципу побудована уся система

соціального забезпечення працівників поліції.

Другим принципом є обумовленість здійснення соціального

забезпечення поліцейських з виникненням встановлених

законодавством обставин. Цей принцип полягає в тому, що переважна

більшість соціально-забезпечувальних виплат здійснюється не усім

поліцейським рівномірно, а виплачується саме тим особам, в яких виникли

особливі обставини, з якими законодавство пов’язує здійснення таких

виплат.
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З аналізу Закону України «Про Національну поліцію» можна

встановити, що основний перелік соціально-забезпечувальних виплат та

гарантій пов'язаний саме з настанням таких випадків, як втрати

працездатності чи смерті, які настали під час або пов’язані з проходженням

служби в поліції [2]. Відповідно основна спрямованість соціального

забезпечення працівників поліції полягає у виплаті відшкодування

компенсації працівнику, який в міру виконання своїх обов’язків втратив

життя та/або здоров’я.

Тому в основному модель соціального забезпечення працівників поліції

побудована так, щоб компенсувати та перекрити реальні ризики, які виникли

та спричинили негативні для працівника обставини, а не бути певним

додатковим благом для усіх працівників. За аналогією таке забезпечення

можна порівняти з іншим забезпеченням, пов’язаним з виробничими

ризиками, яке здійснюється в порядку загальнообов’язкового державного

соціального страхування [96; 97]. Однак основною відмінністю є вищий

рівень соціального страхування ризиків та полегшена процедура доведення

взаємозв’язку виникнення обставин, які спричинили смерть чи втрату

працездатності, з проходженням служби в поліції. З аналізу основних

нормативно-правових актів у цій сфері [2; 98], на нашу думку, можна

стверджувати про наявність презумпції виникнення обставин смерті та/або

втрати працездатності з проходженням служби в Національній поліції.

Отже, переважно виплата соціального забезпечення працівникам

поліції обумовлена виникненням обставин, таких як втрата працездатності чи

смерть, які пов’язані з проходженням служби, що є ключовим в організації

усієї системи соціального забезпечення.

Одним з визначальних принципів соціального забезпечення є

турбота про сім’ї працівників поліції. Цей принцип характерний для

працівників озброєних інституцій держави, оскільки їхня робота пов’язана зі

значним ризиком для життя. Тому в цьому випадку необхідно забезпечити те,
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щоб внаслідок смерті чи інших обставин члени сімей поліцейських отримали

необхідну турботу зі сторони держави.

Проте цей принцип не обмежується лише виплатою одноразової

грошової допомоги членам сімей у разі смерті поліцейського, а відповідно до

Закону України «Про національну поліцію» має низку інших напрямів вияву

[2]. По-перше, це медичне забезпечення, яким користуються на пільгових

умовах чи безоплатно члени сімей поліцейських. До цього напряму також

належить санаторно-курортне лікування, яке можна визначити також певного

роду відпочинком. По-друге, це житлове забезпечення, яким користуються не

лише працівники поліції, а й члени їхніх сімей. Третім напрямом можна

визначити пільгові умови забезпечення освітніми послугами дітей

поліцейських, у тому числі тих, які загинули при виконанні обов’язків.

Тому принцип турботи про сім’ї поліцейських є особливо важливим

принципом соціального забезпечення працівників поліції. Він матиме вплив

як на самі правовідносини у сфері соціального забезпечення працівників

поліції, так і на правове регулювання цієї сфери надалі.

Четвертим принципом є забезпечення економічної мотивації праці

поліцейських. Як уже неодноразово зазначалось, праця працівників поліції

пов’язана зі значними ризиками. Крім цього, така робота не є легкою і в

поєднанні з високим рівнем професійної відповідальності потребує належних

компенсаційних заходів, щоб привабити фахові кадри.

Тому соціальне забезпечення відіграє не лише забезпечувальну

функцію, але й стимулюючу. Вся структура гарантій та виплат соціального

характеру є одним із засобів поряд із матеріальним забезпеченням, яка, по-

перше, робить роботу поліцейського привабливою з економічного погляду,

по-друге, компенсує всі ризики та недоліки такої роботи, по-третє, стимулює

сумлінно виконувати функції, які покладені на працівників поліції.

Визначений нами принцип полягає в тому, що соціальне забезпечення

повинно відігравати стимулюючу функцію та бути додатковим економічним
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мотиваційним елементом для вступу, проходження та сумлінного виконання

обов’язків в лавах Національної поліції України.

Хоча вважаємо, що цей принцип не повною мірою ще реалізований у

законодавстві України, він повинен бути визнаним науковими та фаховими

колами з метою його подальшого впливу та вияву у правовому регулюванні

системи соціального забезпечення працівників поліції.

Підсумовуючи все вищенаведене, зазначимо, що система принципів

соціального забезпечення працівників поліції є тією ключовою засадою, на

якій ґрунтуються як правове регулювання, так і соціально-забезпечувальні

правовідносини у цій сфері. Самі ж принципи виступають як у формі

правових положень – норм-принципів або можуть бути виведені із

сукупності правових норм, так і можуть існувати автономно від положень

законодавства. Як особливе правове явище вони здійснюють значний вплив

на досліджувані нами правовідносини.

З аналізу системи принципів права, які стосуються правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції, можна дійти

висновку, що вона складається із загально-правових, міжгалузевих, галузевих

та спеціальних принципів, кожні з яких матимуть вплив на окреслені нами

правовідносини. Якщо перші три види принципів матимуть загальний

характер, то останні є тими особливими принципами, які більшою мірою

притаманні відносинам соціального забезпечення працівників поліції.

Можна підкреслити, що в ідеалі принципи соціального забезпечення

працівників поліції повинні мати якнайбільший вплив на соціально-

забезпечувальні правовідносини за участю поліцейських та подальше

правове регулювання цієї сфери.

2.2 Класифікація функцій соціального забезпечення працівників поліції

Соціальному забезпеченню працівників поліції як невід’ємному

елементу їхнього трудо-правового статусу притаманні конкретні функції. Як
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напрям державно-владної діяльності та як сукупність правових положень

законодавства наш предмет дослідження є частиною загального

комплексного правового регулювання діяльності Національної поліції

України. Будучи елементом більш широкої суспільно-правової системи,

соціальному забезпеченню як і будь-якому іншому правовому інституту

притаманне особливе функціональне призначення, яке визначатиме

спрямованість відповідного правового регулювання.

Оскільки з утворенням нового Центрального органу виконавчої влади –

Національної поліції України, прийняттям Закону України «Про Національну

поліцію» [2], частковою реалізацією Стратегії розвитку органів внутрішніх

справ України [99] та Концепції першочергових заходів реформування

системи Міністерства внутрішніх справ [100], затверджених відповідним

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1118-р [101],

було змінено основні принципи діяльності таких органів та соціального

забезпечення працівників поліції, перегляду потребують також функції

відповідного соціального забезпечення. Варто підкреслити, що наведені вище

документи, зокрема стратегічні, серед заходів реформування національної

поліції визначають також зміну підходу до соціального забезпечення, що,

вочевидь, зумовлює зміну праворозуміння функціональної природи

соціального забезпечення працівників поліції. Отже, актуальним є перегляд

теоретичних основ системи відповідних функцій.

Важливість цього напряму розробок лежить у двох площинах. По-

перше, ґрунтовний аналіз та системний підхід до визначення різного роду

видів функцій соціального забезпечення працівників поліції матиме

теоретичне спрямування, яке зможе стати основою для наукових розробок

суміжної проблематики. У тому числі це буде внеском у теоретичне

осмислення функцій права соціального забезпечення загалом. По-друге,

визначення основних функцій соціального забезпечення працівників поліції

допоможе встановити основну та бажану спрямованість усіх складових

елементів такого забезпечення та положень законодавства, які його
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регулюють. Це зі свого боку дозволить надалі виявити, які напрями

потребують оптимізації, а які елементи соціального забезпечення взагалі

потрібно вилучити. Отже, відповідний напрям дослідження може стати

основою для здійснення практичних змін у відповідній сфері правового

регулювання та правовідносин. По-третє, визначення функцій дозволить

осмислити орієнтири для практичних аналітичних розробок того, які функції

соціального забезпечення реалізовані на належному рівні, а над реалізацією

яких ще потрібно працювати у теоретичній та практичній площинах.

Функції соціального забезпечення тією чи іншою мірою розглядали

такі вчені, як Г.О. Барабаш, Н.М. Вапнярчук, Т.В. Красюк, О.В. Москаленко,

Д.О. Ніконов, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, Б.І. Сташків,

О.В. Стремоухов, В.Ш. Шайхатдінов, М.М. Шумило, А.М. Юшко,

О.М. Ярошенко та інші. Кожен з них здійснив науковий внесок у розробку

проблематики функцій соціального забезпечення як права та як діяльності

держави. Результати наведених праць складають теоретичну основу

здійснюваного нами дослідження функцій соціального забезпечення

працівників поліції, перед яким ставимо за завдання усунути існуючі

прогалини в наукових поглядах та здійснити перегляд системи функцій

загального та спеціального соціального забезпечення поліцейських.

Термін «функція» походить від латинського слова «functio» –

виконання, звершення – та розкривається як обов’язок, коло діяльності,

призначення [102, с. 667]. Більш широко в українській мові функція

тлумачиться як явище, яке залежить від іншого явища, є формою його

виявлення і змінюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь,

обов’язок, коло діяльності когось, чогось, повинність, місія [72, с. 707].

Подібне розуміння категорії «функція» надається в іншому словнику:

виконання, здійснення; обов'язок, коло діяльності; призначення, роль;

діяльність, роль об'єкта в рамках системи, до якої він належить; вид зв'язку

між об'єктами, коли зміна одного з них призводить до зміни другого [71, с.

1152]. Отже, функцією узагальнено можна вважати або основний напрям
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діяльності того чи іншого суб’єкта, прояв властивостей об’єкта, які

впливають на інші елементи дійсності чи динамічний взаємозв’язок між

об’єктами та явищами, за якого одні змінюють інші. Така полісемантичність

терміна, у тому числі, його змістовне застосування у правовій науці є

обґрунтованим, оскільки усі надані значення розкривають різні аспекти цієї

категорії.

Найбільш повно, на нашу думку, етимологічне розуміння поняття

«функцій» надає «Тлумачний словник української мови» за редакцією Т.В.

Ковальової та Л.П. Ковриги, трактуючи термін «функція» як явище, яке

залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється

відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло

діяльності когось, чогось (наприклад, функції директора); специфічна

діяльність організму людини, тварини, рослин, їхніх органів, тканин і клітин

(наприклад, захисна функція); величина, яка змінюється зі зміною незалежної

змінної величини (аргументу) [103, с. 628]. Особливо звернемо увагу на

тлумачення «особлива діяльність …», яке можна влучно застосувати і до

правових норм, інститутів та явищ. Як до абстрактного об’єкта правової

дійсності до соціального забезпечення доцільно застосовувати саме

динамічний прояв властивостей. Відзначимо, що соціальне забезпечення

працівників поліції, на нашу думку, можна тлумачити і як сукупність

правових норм, і як особливу діяльність держави, а тому обидва

формулювання будуть застосованими коректно.

Цікаві погляди на природу функцій права надають представники інших

галузей правової науки. Так, О.В. Батанов вважає, що поняття «функція»

доцільно розглядати в його буквальному, первісному тлумаченні – як

відправлення, або як певну діяльність чи призначення, роль, або у його

філософському визначенні як «відношення двох об’єктів, у якому зміні

одного відповідає зміна іншого» чи «зовнішній прояв властивостей будь-

якого об’єкта в даній системі відносин» [104, с. 371]. Тобто науковець також

схиляється до того, що поняттю «функції» притаманні ті чи інші розуміння
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цієї категорії, використання кожної з яких є допустимим у правовій науці.

Однак необхідно звернути увагу на те, що з огляду на багатозначність

функції можуть ототожнюватися з такими суміжними категоріями як роль чи

значення. У цьому контексті ототожнення не буде коректним, оскільки роль

та значення – поняття, які характеризують місце та ціннісний вираз певного

правового явища для соціуму. Натомість функція як основний напрям

діяльності правових норм та інститутів визначає таку роль. Також функція як

категорія правової науки позначає напрями вияву та діяльності положень

законодавства і державних інституцій, а отже, є незамінною теоретичною

складовою дослідження та дії механізмів впливу положень законодавства і

здійснення на їхній основі діяльності відповідними державними

інституціями.

Оскільки функції соціального забезпечення працівників поліції рівною

мірою можуть стосуватися як сукупності правових норм, так і діяльності

органів державної влади та інших інституцій в цьому напрямі, доцільно

також навести окремі розробки праворозуміння функцій представниками

науки державного управління. Дуже влучним є виклад основних визначень

категорії функцій у тезах В.Я. Малиновського, який надає такі значення цієї

категорії: 1) стійкий спосіб активної взаємодії речей, при якому зміна одних

об'єктів спричиняє зміну інших; 2) роль, що виконується певним елементом

соціальної системи для здійснення цілей та інтересів соціальних груп і

класів; 3) залежність між різними соціальними процесами, яка виражається у

функціональній залежності змінних; 4) стандартизована соціальна дія, що

регулюється певними нормами і контролюється соціальними інститутами

[105, с. 200]. Незважаючи на те, що науковець є представником іншої галузі

правової науки, його визначення функції слугує належною основою

розуміння особливостей функцій соціального забезпечення. Наприклад,

«стійкий спосіб активної взаємодії речей» вказує на те, що під функціями

зазвичай прийнято розуміти не усі без винятку напрями діяльності, а саме ті

ключові аспекти та прояви властивостей одного предмета щодо впливу на
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інший, які характеризують основу того чи іншого правового явища. Влучно

характеризуються науковцем функції крізь призму соціальних систем, адже

правові положення та інституції створені та діють виключно в межах

суспільства. Таким чином, функції відповідного соціального забезпечення

будуть описувати основні напрями його впливу на працівників поліції та

соціум загалом. Також доцільно згадано про залежність між соціальними

процесами як праворозуміння функцій, однак у контексті правової науки в

такому вигляді останнє не розкриватиме спеціального розуміння цієї

категорії – розуміння функцій як залежності притаманне математичним,

економічним та іншим точним наукам, в яких функція має більш прикладне

значення, а не виступає певним абстрактним елементом. Також слід

підкреслити, що посилання на стандартизованість вказує на те, що функція

не є одиничним призначенням того чи іншого об’єкта, а як наукова та

методологічна категорія у праві покликана описати основні форми прояву та

впливу правового явища на суспільні відносини, які йому чи їм притаманні

та не вичерпуються конкретним випадком, дозволяючи при цьому

охарактеризувати стійкі тенденції та правову природу такого явища. Це

вкотре доводить важливу методологічну роль функцій у правових

дослідженнях.

З позиції А.С. Піголкіна випливає, що у теоретичній юридичній

літературі термін «функція» вживається для характеристики сутнісної

сторони державно-правових явищ і означає напрям, предмет діяльності того

чи іншого політико-правового інституту, зміст цієї діяльності та її

забезпечення [106, с. 152]. У цьому контексті наведена позиція теоретика

також підтверджує важливу методологічну та гносеологічну роль функції як

категорії правової науки та важливого методологічного елемента відповідних

наукових досліджень. Тому функція є категорією більш ширшою ніж «роль»,

«значення», «форми вияву», «напрями діяльності» та інші категорії, якими

науковці визначають досліджуване поняття.
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З огляду на сказане не дивним є відмінне узагальнене розуміння

функцій різними вченими у сфері права. Серед таких праворозумінь,

наприклад, позиція В.І. Прокопенка, який вважає, що термін «функція»

означає обслуговування, діяльність [107, с. 23]. Т.М. Радько трактує функцію

як виконання, компетенцію [108, с. 23]. А.Я. Риженков, твердить, що слово

«функція» означає здійснення. На погляд науковця, функція – це не

призначення, що визначається як сфера застосування чогось, а його

здійснення [109, с. 8]. Усі такі узагальнення для більш спрощеного розуміння

сутності «функцій» є допустимими та доцільними, однак, на нашу думку,

найбільш вдалим узагальнено розуміти функції в праві як основний напрям

вияву впливу того чи іншого правового явища на суспільні відносини.

У науці соціального забезпечення, як і в будь-яких правових науках,

функція як категорія також широко використовується, що зумовило

приділення наукової уваги вченими проблематиці функцій соціального

забезпечення. З цього приводу влучно зазначає С.М. Прилипко, що питання

визначення функцій права соціального забезпечення набули неабиякої

актуальності, стали предметом дослідження широкого кола науковців,

оскільки вони визначають межі дії галузі права, впливають на основні

тенденції розвитку законодавства про соціальне забезпечення. Тому

наведеній проблематиці присвячена увага таких науковців, як І. Карнер [110,

с. 5-7], В.І. Прокопенко [107, с. 23], Д.О. Ніконов, О.В. Стремоухов [111, с.

19-23], В.Ш. Шайхатдінов [112, с. 66] та інші [113, с. 43]. Усе це вказує на

важливість проблематики праворозуміння та визначення основних функцій

права соціального забезпечення, у тому числі більш вузької проблематики –

функцій соціального забезпечення працівників поліції.

Б.І. Сташків функції права соціального забезпечення визначав як

напрями впливу на процес формування відповідної галузі права та реалізації

її норм у суспільних відносинах у сфері соціального забезпечення з метою

здійснення мети і завдань держави щодо соціального забезпечення та захисту

населення [114, с. 22]. На нашу думку, в цьому випадку функції не дуже
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вдало визначено через напрями впливу на формування галузі права, однак

погоджуємося з другою частиною визначуваного поняття щодо розуміння

функцій як реалізації норм права соціального забезпечення. Тут необхідно

уточнити, що функції потрібно вважати саме напрямами реалізації положень

законодавства з приводу соціального забезпечення та здійснення їхнього

впливу на соціум.

Т.З. Герасимів у своєму підручнику оперував іншим поняттям «функції

соціального забезпечення», яке визначав як прояв його (соціального

забезпечення) ролі в суспільстві, як направлення його взаємодії на

суспільство в цілому та на окремі його компоненти [115, с. 77]. Очевидно, з

етимологічного погляду поняття функції соціального забезпечення та функції

права соціального забезпечення різняться, оскільки в першому випадку мова

йтиме про суспільний процес, в іншому – про галузь права як сукупність

правових норм. Однак, розглядаючи соціальне забезпечення як процес у

вузькому розумінні, нерозривно пов’язаному з положеннями права

соціального забезпечення, необхідно мати на увазі, що такий процес

нерозривно пов'язаний з відповідними положеннями законодавства,

внаслідок чого переважна більшість функцій цих категорій буде співпадати.

Проте необхідно здійснити застереження, що йдеться про функції різних

суспільно-правових об’єктів.

Враховуючи те, що йдеться про особливий вузький напрям соціального

забезпечення у нашому дослідженні – соціальному забезпеченні працівників

поліції, визначати досліджуване поняття також доцільно, обмеживши

соціально-правовий об’єкт, функції якого визначаємо. Однак це не

позбавлятиме універсальності праворозуміння функцій соціального

забезпечення, якщо б воно стосувалося іншої категорії працівників, що не

виключає можливість подальшого використання результатів нашого

дослідження в інших суміжних напрямах наукової розробки.

Враховуючи все вищенаведене, функції соціального забезпечення

працівників поліції – основні динамічні напрями прояву властивостей
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суспільної соціально-забезпечувальної діяльності та положень

законодавства, на яких вона ґрунтується, які полягають у їхньому

впливі на суспільні соціально-забезпечувальні відносини за участю

працівників поліції та на усе суспільство загалом.

Функції соціального забезпечення працівників поліції як широка

категорія містять у собі багато елементів – складових цього поняття. Крім

того, останні можуть стосуватися тих чи інших положень законодавства, які

регулюють соціальне забезпечення працівників поліції як загалом, так і

окремих аспектів діяльності з відповідного законодавства. Тому вважаємо за

доцільне розглядати функції соціального забезпечення працівників поліції як

класифікаційну систему, в межах якої на підставі різних критеріїв виділяють

ті чи інші види функцій, що відрізняються за природою та спрямованістю.

Такий спосіб подальшого здійснення дослідження також детермінований

багатозначністю досліджуваного терміна, який можна застосувати рівною

мірою до різних категорій. Підкреслимо, що дослідженню можливих

класифікацій функцій соціального забезпечення не приділено значної

наукової уваги, а тому на основі загальнотеоретичних напрацювань виділимо

основні критерії та види поділу досліджуваного нами поняття.

Однак в першу чергу визначимо, які функції (сукупність функцій)

визначаються спеціальними фахівцями у галузі соціального забезпечення. Це

дасть змогу встановити елементи, які підлягатимуть класифікації.

Попередньо слід зазначити, що, розглядаючи функції соціального

забезпечення працівників поліції системно, як і у випадку з відповідними

принципами, до цієї класифікації увійдуть як загальні, так і спеціальні

функції, що надаватиме виділеній класифікації ознак універсальності. Крім

цього, в міру незначної кількості вузьких розробок функцій соціального

забезпечення загалом та працівників поліції зокрема за основу будуть взяті

загальнотеоретичні напрацювання щодо функцій права.

Радянський вчений В.Ш. Шайхатдінов зазначає, що у правовій

літературі вирізняються 4 основні функції соціального забезпечення:
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економічна, соціально-реабілітаційна, політична й демографічна [116, с. 57-

75]. У більш сучасній праці, яка стосувалась соціального захисту вже в

Російській Федерації, науковець обґрунтовує ще й духовно-ідеологічну

функцію соціального забезпечення, у складі якої він виділяє ідеологічну,

моральну й соціально-психологічну підфункції [112, с. 66-67]. З наведеного

можна встановити, що у будь-якому випадку перелік функцій права не можна

вважати вичерпним, а основні напрями прояву його впливу на суспільні

відносини – дискусійне питання. На нашу думку, доцільно утриматись від

використання нової категорії «підфункції», оскільки самі ж «функції» згідно

з нашим визначенням вказують на основні напрями прояву впливу, а

категорія «підфункції», виходячи з її етимологічної природи, може вказувати

на певну другорядність напрямів такого впливу, що суперечитиме наданому

нами розумінню. Не заперечуємо проти виділених науковцем «підфункцій»,

однак у світлі вищенаведеного їх би виділити як функції другого порядку.

Не відступаючи від проведеного аналізу, зазначимо, що першим

критерієм поділу функцій соціального забезпечення працівників поліції є

сукупність напрямів виділених функцій, відповідно до якого досліджувані

функції поділяються на:

1) функції першого порядку;

2) функції другого порядку.

Їхня відмінність полягає у тому, що функції другого порядку

характеризують окремі напрями впливу, якщо більш загальна функція, яку

визначаємо як функція першого порядку, включає в себе декілька напрямів

прояву властивостей та здійснюваного впливу соціального забезпечення

працівників поліції як сукупності правових норм та напрямів діяльності.

Тому функції першого порядку є певним збірним поняттям, у межах

якого можуть знаходитись декілька функцій другого порядку, як це у

прикладі з наведеною вище позицією науковця щодо виділення підфункцій.

По суті в цьому випадку нами пропонується новий підхід до визначення цих

понять на заміну використання категорій «підфункції», яку хоч і повною
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мірою категорично не заперечуємо, однак вважаємо менш доцільною, ніж

запропоновану нами.

Якщо ж певна визначена науково функція описує лише один порядок

соціального забезпечення працівників поліції, таку функцію слід віднести до

категорії «функції другого порядку».

Продовжуючи дослідження наведених нами елементів, запропонуємо

для аналізу ще деякі думки науковців з приводу функцій права соціального

забезпечення. Наприклад, Л.П. Грузінова виділила такі: економічну,

демографічну, реабілітаційну [117, с. 6]. Більшість наукових публікацій та

праць, пов’язаних з правом соціального забезпечення, будуть визначати саме

такий сутнісний перелік функцій права соціального забезпечення [18, с. 24].

Однак вважаємо за доцільне навести більш широкий перелік функцій

соціального забезпечення, здійснений С.М. Прилипком. Опираючись на

наведених вище науковців, вчений виділяє такі функції соціального

забезпечення: 1) забезпечення прийнятного життя населення; 2)

перерозподілу доходів; 3) економічна, або економічної стабілізації; 4)

соціально-реабілітаційна; 5) політична; 6) демографічна; 7) виробнича; 8)

захисна [113, c. 43-47]. Можна цілком погодитись із відповідним переліком

функцій соціального забезпечення, наведеним науковцем, який

характеризується високим рівнем деталізації та обґрунтований у публікації

автора, на яку посилаємось. Цей більш широкий перелік видається нам

влучним та таким, що характеризує ширше можливі ключові напрями впливу

соціального забезпечення як права та діяльності органів державної влади.

Тому виділені науковцем функції є належно визначеною сукупністю

елементів, які підлягатимуть класифікації згідно з нашими критеріями та

можуть бути застосованими до функцій соціального забезпечення

працівників поліції.

Більш широку й відмінну з теоретичного погляду підставу для поділу

функцій соціального забезпечення виділив Б.І. Сташків у своїх публікаціях.

На думку автора, регулюючи суспільні відносини, право виконує дві основні
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функції: 1) фіксацію чи закріплення оптимальних правил поведінки людей у

нормах права; 2) втілення вимог норм права в суспільних відносинах. Перша

з них реалізується в процесі нормотворення, а друга – у правовідносинах

[118, с. 253; 114, с. 19]. На нашу думку, цю позицію можна екстраполювати

на наш предмет дослідження, продовживши окреслену думку науковця. Ці

основні функції, які згідно з попередньо виділеними нами видами можна ще

віднести до функцій першого порядку, можуть характеризувати те, функції

чого ми описуємо. Відповідно більш доцільно на підставі правового явища

як носія функцій було б виділити:

1) функції соціального забезпечення як сукупності правових норм;

2) функції соціального забезпечення як процесу, здійснюваного

органами державної влади.

Перші окреслені нами види функцій стосуватимуться суто правового

регулювання та його ролі в соціальному забезпеченні поліцейських та

соціумі загалом. Останні перегукуються з виділеними функціями фіксації та

закріплення правил поведінки у нормах права. Однак, на нашу думку, цим

такий вид функцій не обмежується. Вони також включають основні напрями

впливу норм права, які реалізуються у механізмі правового регулювання

положеннями права соціального забезпечення. Основна різниця в тому, що в

цьому випадку описуються функції норм права соціального забезпечення, в

іншому – функції самих правовідносин та відповідної діяльності, яка виникає

на підставі наведених положень. У будь-якому випадку першій категорії

функцій будуть притаманні ті загальні функції, які описують напряму прояв

властивостей та вплив правових норм і права загалом на суспільство.

Другий вид функцій визначатиме вже не загальні функції права, а

конкретний вияв впливу соціального забезпечення працівників поліції на

поліцейських, їхні сім’ї та соціум загалом шляхом впливу на трудо-правовий

статус працівників поліції з правового та суспільного поглядів. Тому до тієї

категорії функцій відносимо лише ці напрями впливу, які має відповідна

діяльність із соціального забезпечення, основу якої складають ті ж правові
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положення. Проте необхідно мати на увазі, що окремі функції в цій ситуації

можуть бути віднесеними як до першого, так і до другого виду функцій, тому

для правильного розмежування цих категорій потрібно в першу чергу дати

відповідь на питання: «Функції чого ми визначаємо в цьому випадку?» або ж

«Про функції соціального забезпечення працівників поліції як сукупності

положень законодавства чи соціально-правової діяльності йдеться?».

Як уже зазначалося, існує мало наукових розробок з науки соціального

забезпечення, присвячених поділу функцій цієї галузі права та її складових,

інститутів і підінститутів, а також відповідної класифікації. Тому звернемось

до позиції М.М. Руженського – вченого в галузі економіки. Науковець крізь

призму економічних наук класифікує функції подібної категорії –

соціального захисту населення. Хоч соціальне забезпечення працівників

поліції є лише частиною досліджуваної наведеним науковцем діяльності із

соціального захисту, однак у цьому випадку доцільно проаналізувати ідею

поділу відповідних функцій на загальні, спеціальні та допоміжні. Загальні

функції вчений визначає як такі, дія яких пов’язана з функціонуванням та

розвитком соціально-економічних відносин в цілому. Спеціальні – відносно

відокремлені напрями дії соціального захисту населення. Така ж позиція буде

справедлива до більш вужчої категорії – соціального забезпечення

працівників поліції. Натомість допоміжні функції досліджуваної категорії

визначаються як такі напрями діяльності, які сприяють здійсненню загальних

та спеціальних функції [119, c. 66-68]. Відмежувавшись від економічного

підтексту дослідження, візьмемо за основу саму ідею поділу відповідних

функцій. По-перше, загальні функції соціального забезпечення працівників

поліції як правової категорії будуть вважатися такими, дія яких притаманна

правовідносинам та системі права загалом. По-друге, в науці дуже часто

зустрічається поділ певних правових об’єктів та явищ на загальні та

спеціальні. Однак для більш коректної класифікації потрібно встановити

«спеціальні відносно чого?» будуть такі функції. Вочевидь, спеціальними є ті

функції, які притаманні як певним галузям законодавства, так і їхнім
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інститутам, субінститутам, комплексним сукупностям правових норм тощо –

це необхідно врахувати при подальшій класифікації. По-третє, будь-яка

класифікація повинна включати ті чи інші критерії. При цьому за

загальноприйнятими правилами поділу понять такий поділ на види повинен

бути здійсненим за одним критерієм, щоб уникнути формально-логічних

помилок [120, с. 162-165]. На нашу думку, критерій для поділу функцій на

загальні та спеціальні не включає в себе ще й підстав для виділення

«допоміжних» функцій – останні повинні бути виділені в межах інших

підстав поділу понять. Тобто автор, здійснюючи таку класифікацію, обрав

декілька підстав у межах одного поділу, виділивши «зайвий вид» діленого

поняття, який повинен був бути по суті виділеним у межах поділу за іншими

підставами, оскільки як  загальні, так і спеціальні функції можуть бути

«допоміжними».

У контексті проблем вирішення питання про спеціальність функцій

можна скористатись теоретичними напрацюваннями щодо поділу принципів

права, замінивши формулювання критерію поділу «місце в системі

принципів права» на «місце в системі функцій права». Адже системність як

підхід до наукового пізнання може бути застосовано рівною мірою як і до

принципів права, так і до відповідних функцій права.

Також, виділяючи функції соціального забезпечення працівників

поліції, варто звернути увагу й на те, що право соціального забезпечення,

його предмет правового регулювання є суміжними з трудовим правом, а

перше історично вважається похідним від другого [121, с. 6; 122, с. 161-162;

123, с. 117-118]. З цього можемо стверджувати, що праву соціального

забезпечення та трудовому праву будуть притаманними певні суміжні

функції, які вважатимуться міжгалузевими та такими, які притаманні цим

двом галузям права одночасно. Як приклад, наведемо основні функції

трудового права, які зазвичай виділяються в науці: 1) регулювальну; 2)

соціальну; 3) охоронну (захисну); 4) виробничу (економічну, управлінську);

5) виховну [124, с. 10]. Порівнюючи їх з основними функціями права
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соціального забезпечення, можна стверджувати, що за суттю такі функцій з

урахуванням несуттєвих змін притаманні також і соціальному забезпеченню

як відповідній галузі права. Хоча питання порівняння функцій трудового

права та права соціального забезпечення залишається відкритим та потребує

додаткового дослідження, однак цілком переконано можемо зазначити, що

значна частина таких функцій може бути визнана міжгалузевою.

Враховуючи вищенаведене, на підставі місця в системі функцій

права виділимо такі функції соціального забезпечення:

1) загальні функції права;

2) міжгалузеві функції трудового права та права соціального

забезпечення;

3) спеціальні функції права соціального забезпечення;

4) спеціальні функції соціального забезпечення працівників поліції.

Враховуючи також необхідність виокремити визначені вище

«допоміжні функції», на підставі ролі напряму впливу соціального

забезпечення працівників поліції можна виділити:

1) основні функції;

2) допоміжні функції.

При виділенні наступної підстави для класифікації влучно навести

позицію С.Ю. Янова, який зазначав, що, зважаючи на розуміння соціальних

наслідків, модифікується зміст функцій соціального забезпечення: 1)

пов’язана із системою заходів, які забезпечують мінімально необхідний дохід

в обмін на втрачений заробіток у зв’язку з настанням визначених строго

обмежених подій; 2) визначається як система забезпечення гідного рівня

життя всім громадянам незалежно від їхніх індивідуальних можливостей та

ступеня участі в суспільній трудовій діяльності [125, с. 6]. Цілком

погоджуємося з наведеною позицією вченого, оскільки справді як право

соціального забезпечення, так і врегульована ним система мають різну

змістовну спрямованість. Тому можемо стверджувати, що функції

соціального забезпечення працівників поліції матимуть різний змістовний
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напрям, який може стати підставою для поділу їх на види. При цьому саме

такий поділ буде більш характерним самій діяльності із соціального

забезпечення. Отже, вважаємо за необхідне продовжити наведену думку

вченого, доповнивши її новими видами змістовного спрямування

досліджуваних функцій та здійснивши частковий перегляд вже виділених

видів.

Тому функції соціального забезпечення працівників поліції на підставі

змістовної спрямованості можна поділити на:

1) функції компенсаційного характеру;

2) функції накопичувального характеру;

3) функції страхового характеру;

4) функції додаткового економічно-стимулюючого характеру.

Функції компенсаційного характеру соціального забезпечення

працівників полягатимуть у тому, що вони будуть спрямовані саме на певну

компенсацію, яка має економічно-вартісний характер відповідним

працівникам за особливі умови праці, які носять небезпечний характер та

мають низку інших особливостей, що роблять здійснювану роботу більш

складною порівняно з іншими професіями службовців чи умовами праці

найманих працівників. Для компенсації за відповідний ризик та складні

умови праці поліцейським та членам їхніх сімей надається додаткове

соціальне забезпечення, що повинно компенсувати з економічного погляду ті

обставини, які роблять працю поліцейського менш привабливою з суто

економічної сторони. Саме цей напрям впливу спеціального правового

регулювання соціального забезпечення праці поліцейських повинен бути тим

забезпечувальним фактором, який дозволить працівнику поліції сумлінно

виконувати свої обов’язки та керуватись основними принципами служби.

Хоча описаний нами напрям впливу, який є підставою для виділення

відповідних функцій, має також економічно-стимулюючий характер, однак,

враховуючи особливий ризик та значні обов’язки працівників поліції, які
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притаманні проходженню служби, вважаємо за доцільне виокремити цей вид

функцій в окрему категорію.

Функції накопичувального характеру полягають у тому, що певний

дохід від праці працівника поліції підлягає накопиченню та буде ним

використаний у майбутньому. Цей напрям соціального забезпечення є

загальним та притаманним не лише працівникам поліції, але й іншим

працівникам. Розкривали його багато науковців як у сфері права, так і

економіки. Наприклад, О.В. Москаленко, аналізуючи спеціальні функції

загальнообов’язкового соціального страхування, виділяв функції акумуляції

(накопичення), описуючи механізм здійснення соціального страхування

працівників [126, c. 249]. Продовжуючи результати дослідження, науковця

зазначимо, що функції накопичувального характеру полягають у відкладенні

частини заробітку конкретного працівника для її використання в

майбутньому цим конкретним працівником. Тому від цього виду функцій

слід відмежувати наступний виділений нами вид – функції страхового

характеру. які полягають у тому, що частина заробітку відкладається саме на

страхування від певних випадків, з настанням яких працівник може отримати

відповідне забезпечення, яке з економічного погляду складається з внесків

різних працівників. Цей останній вид функцій відображається у більшості

аспектів спеціального соціального забезпечення працівників поліції, адже

левова частина виплат та благ соціально-забезпечувального характеру

надаються поліцейському чи членам його сім’ї в разі настання випадку

страхового характеру.

Повертаючись до функцій накопичувального характеру, варто

підкреслити, що говорити про більш повну реалізацію цього виду функцій

соціального забезпечення можна буде із запровадженням систем

недержавного пенсійного страхування або ж поєднання державного та

недержавного пенсійного страхуванням. З огляду на наведене цей напрям

впливу соціального забезпечення є таким, що буде розвиватися в Україні у

майбутньому. Крім цього, може бути використаний досвід зарубіжних



111

держав, де на рівні локального правового регулювання та актів соціального

партнерства соціальне забезпечення поліцейських в частині майбутнього

приватного пенсійного забезпечення визначені додаткові переваги та гарантії

щодо високої пенсії та додаткових страхових виплат сім’ї загиблого

працівника поліції. Передовим у цій сфері буде досвід Великої Британії та

США, на що доцільно звернути увагу в окремих дослідженнях.

Визначений в останньому поділі вид функцій додаткового

економічно-стимулюючого характеру полягає в тому, що переваги

додаткового соціального забезпечення працівників поліції повинні бути

стимулом, який робить працю поліцейського більш привабливою з

економічного погляду. Інколи додаткові заходи соціально-забезпечувального

характеру є менш витратними для держави ніж суттєве збільшення заробітної

плати усім працівникам поліції, однак останні можуть бути вагомим

економічним аргументом для стимулювання фахівців проходити службу в

лавах Національної поліції України.

Не можна обминати у нашому дослідженні також загальний поділ

функцій на загальносоціальні та спеціально-юридичні. Його підтримав,

зокрема, у своєму дослідженні Л.В. Кулачок [127, с. 34]. Хоча в науці не

досягнуто монізму з приводу складу категорій загально-соціальних та

спеціально-юридичних функцій, однак відповідного поділу ігнорувати не

можна, у тому числі з огляду на те, що функції соціального забезпечення

працівників поліції можуть використовуватися й іншими науками, зокрема

економічними. Тому погодимося з найбільш загальним поділом функцій,

віднісши до категорії загальносоціальних ті функції, які у системі права

вважаються допоміжними. Критерієм поділу для цього виду визначимо

сферу засобів прояву властивостей у соціумі.

З урахуванням усього вище наведеного, узагальнивши виділені нами

види функцій соціального забезпечення працівників поліції, наша

класифікація за обраними критеріями буде мати такий вигляд.

Функції соціального забезпечення працівників поліції поділяються:
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1) на підставі сукупності напрямів виділюваних функцій на:

а) функції першого порядку;

б) функції другого порядку;

2) на підставі правового явища як носія функцій:

а) функції соціального забезпечення як сукупності правових норм;

б) функції соціального забезпечення як процесу, здійснюваного

органами державної влади;

3) на підставі місця у системі функцій права:

а) загальні функцій права;

б) міжгалузеві функції трудового права та права соціального

забезпечення;

в) спеціальні функції права соціального забезпечення;

г) спеціальні функції соціального забезпечення працівників поліції;

4) на підставі ролі напряму впливу соціального забезпечення

працівників поліції:

а) основні функції;

б) допоміжні функції;

5) на підставі змістовної спрямованості:

а) функції компенсаційного характеру;

б) функції накопичувального характеру;

в) функції страхового характеру;

г) функції додаткового економічно-стимулюючого характеру;

6) на підставі сфери засобів прояву властивостей у соціумі:

а) загальносоціальні функції;

б) спеціально-юридичні функції.

Визначені нами критерії поділу функцій соціального забезпечення

працівників поліції та самі види не є вичерпними, а тому наведену

класифікацію можливо надалі доповнювати та змінювати. Натомість виділені

на підставі обраних нами критеріїв функції можуть стати основою для
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подальших розробок вже конкретних функцій соціального забезпечення як

працівників поліції, так і інших категорій найманих працівників.

2.3 Гарантії соціального забезпечення працівників поліції

У суспільно-правовій системі соціального забезпечення працівників

поліції надзвичайно важливу роль відіграють гарантії здійснення такого

забезпечення. Саме ці гарантії, по-перше, є засобом, який уможливлює

здійснення впливу положень законодавства на суспільні відносини з приводу

соціального забезпечення, по-друге, є тими правовими засобами, які

дозволяють реалізувати суб’єктивні права та інтереси поліцейських з

приводу відповідного соціального забезпечення.

Цей напрям дослідження є актуальним з огляду на те, що для повного

дослідження проблематики соціального забезпечення працівників поліції,

включаючи положення нового законодавства, необхідно дослідити такий

важливий елемент механізму соціального забезпечення, як гарантії його

здійснення. Актуальність також зумовлюється відсутністю значної кількості

комплексних досліджень такої правової категорії, як гарантії, які стосуються

соціального забезпечення працівників поліції у контексті науки права

соціального забезпечення.

Важливість дослідження гарантій як категорії права соціального

забезпечення полягає в тому, що такі гарантії є незамінним елементом

механізму та системи соціального забезпечення поліцейських. Відповідно,

дослідивши гарантії соціального забезпечення працівників поліції, можна

буде отримати вихідний результат для подальших практично-прикладних

пропозицій щодо оптимізації сфери соціального забезпечення працівників

поліції. Тому це дослідження розкриватиме один з напрямів та основи для

подальшого підвищення соціальної захищеності поліцейських, їхніх сімей,

покращення їхнього соціального та правового статусу, а також підвищення

престижу служби в лавах Національної поліції в Україні.
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Загалом можна підкреслити, що юридичні гарантії більшою мірою є

категорією, яка досліджувалася в межах трудового права як науки та галузі

законодавства. Ця тематика хоч і менш активно, проте була об’єктом

наукової уваги зі сторони дослідників проблем науки права соціального

забезпечення. Загалом проблеми соціальних гарантій у трудовому праві та

праві соціального забезпечення торкалися такі науковці, як Т.В. Андрейчук,

О.А. Антон, Н.Б. Болотіна, В.В. Безусий, М.І. Іншин, О.Ю. Кісіль,

О.М. Костюков, Н.В. Кохан, М.М. Мацькевич, А.В. Міцкевич,

К.Ю. Мельник, Н.В. Пададименко, П.Д. Пилипенко, Т.А. Плугатар,

С.М. Прилипко, Ю.А. Свеженцева, Б.І. Сташків, П.М. Рабинович, В.А. Рудик.

Однак з огляду на незначну розробку цих проблем у контексті права

соціального забезпечення, з урахуванням необхідності повною мірою

дослідити сферу соціального забезпечення працівників поліції вважаємо за

доцільне окрему увагу приділити гарантіям у цих соціально-

забезпечувальних правовідносинах.

У контексті актуальності дослідження гарантій працівників поліції

доцільно навести позицію М.І. Іншина, який підкреслював необхідність

переосмислення таких гарантій у зв’язку з прийняттям нового Закону

України «Про національну поліцію», оскільки ним було запроваджено

додаткові гарантії соціального характеру для працівників поліції, які є

спеціальними відносно інших державних службовців [2] та порівняно з

попереднім Законом України «Про міліцію» [14] відповідають потребам та

вимогам нового часу. Підкреслюється, що чинною реформою системи

правоохоронних органів зроблено акцент на утвердженні нових та посиленні

попередніх соціальних і трудових гарантій стосовно працівників поліції, що

проявляється у збільшенні оплати праці, проведенні заходів щодо

оздоровлення працівників поліції та членів їхніх сімей тощо. Враховуючи

відсутність новітніх наукових розробок щодо соціального забезпечення

працівників поліції відповідно до реформованого законодавства, науковець

підкреслює актуальність обраної проблематики [24, с. 270-272]. Цілком
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погоджуючись та опираючись на думку вченого щодо актуальності обраного

напряму дослідження, продовжимо здійснювати комплексні науково-

практичні розробки у цій сфері. Доповнюючи наведену нами та вказаним

науковцем позицію щодо актуальності обраної проблематики, зазначимо, що

система гарантій соціального забезпечення працівників поліції має

надзвичайний вплив на суспільство, оскільки кількість працівників

національної поліції сягає 140 тисяч осіб, з яких 119 тисяч самі поліцейські, а

решта – інші працівники національної поліції [128]. З урахуванням колишніх

працівників поліції, членів сімей діючих та колишніх працівників поліції або

ж поліцейських, які загинули у зв’язку з виконанням службових обов’язків,

можна стверджувати про надзвичайно великий вплив гарантій соціального

забезпечення працівників поліції на все суспільство загалом. Саме тому такі

гарантії є надзвичайно суспільно важливим предметом дослідження.

Необхідно повною мірою погодитись із думкою О.В. Тищенко з

приводу того, що гарантії є основою соціального забезпечення та показником

якості соціальної політики загалом [129, c. 97]. Натомість гарантії

соціального забезпечення працівників поліції розкривають не лише якість

соціальної політики держави щодо конкретної категорії працівників, які

одержують заробітну плату та забезпечення за рахунок бюджетних коштів,

але й характеризують якість державної політики у таких важливих сферах як

безпека, протидія злочинності, забезпечення та охорона правопорядку, прав і

свобод громадян, держави та суспільства загалом.

Слово «гарантія» (від французького «garantie») у тлумачній літературі

розкривається в таких значеннях: 1) порука у чомусь; 2) забезпечення чого-

небудь; 3) умови, що забезпечують успіх чого-небудь [130, с. 113; 131, с. 481;

132, с. 29]. Саме ці три поняття вдало можуть бути екстрапольовані на сферу

права та суспільних відносин, які ним врегульовані, у тому числі щодо

соціально-забезпечувальних відносин за участю поліцейських. Так, у

значенні певної поруки «гарантії» можуть вживатись у розумінні того, що в

працівників поліції у соціально-забезпечувальних відносинах будуть наявні
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ті правові засоби, які дозволять їм реалізувати свої права чи вимагати їх

реалізації від держави та інших суб’єктів, якщо виникнуть обставини, які

таку реалізацію будуть унеможливлювати чи суттєво ускладнювати. По суті

це можливість задовольнити свої потреби у соціальному забезпеченні, або які

випливають із такого забезпечення, якщо їх задоволення передбачено

нормами чинного законодавства, проте зобов’язаний суб’єкт, яким можуть

бути як органи Національної поліції України, так і інші суб’єкти,

необґрунтовано у такому задоволенні відмовляє.

По-друге, згідно з таким розумінням, як «забезпечення чогось», у

правовій доктрині також розуміються ті правові засоби, які дозволяють

реалізувати відповідні права. При цьому слід розрізняти саме поняття

«соціального забезпечення», яке містить як правову, так і економіко-

соціальну складову у своєму розумінні, та поняття «забезпечення» як

загальну правову категорію, яка вживається у різних правових науках, маючи

вужче суто правове розуміння. Таке розуміння зводиться до тих правових

засобів та положень, які дозволяють реалізувати інші положення права, їхні

інститути, окремі елементи державної політики у певній сфері чи таку

політику загалом. Особливо часто поняття «забезпечення» може

застосовуватися в контексті прав, свобод та законних інтересів певної особи.

У нашому випадку буде йти мова про забезпечення таких прав та законних

інтересів працівників поліції у сфері соціального забезпечення. Звернімо

увагу, що за таких обставин виникає мовна тавтологія, однак з формального

погляду ці терміни вжиті правильно. Потрібно розуміти, що «соціальне

забезпечення» та «забезпечення» в цілому вжито у різних праворозуміннях,

хоч як перший, так і другий термін використовується у межах правової

науки. Проте в міру того, що галузь науки соціального забезпечення

використовує те ж поняття для окреслення усього комплексу суспільних

відносин, це розуміння буде мати як суто правовий, так і суспільний підтекст

та характеризуватиме складні соціальні, правові та економічні відносини за
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участю поліцейських з приводу окремих елементів їх соціального захисту,

забезпечення необхідними благами відповідно до законодавства тощо.

Третє ж розуміння, як «умови, що забезпечують успіх чого-небудь»,

можна влучно застосувати до механізму реалізації норм законодавства та/або

суб’єктивних прав осіб, які ними встановлені. Тому гарантії будуть тими

умовами, які встановлюють певний рівень соціального забезпечення

працівників поліції та дозволяють успішно реалізувати відповідні положення

законодавства у суспільстві та забезпечити їх дію. Такими гарантіями можуть

бути як умови, які лише потенційно захищають ті чи інші елементи

соціально-забезпечувальних відносин, так і ті, які застосовуються до

конкретних порушених прав поліцейських, забезпечують відновлення дії

норми законодавства на суспільні відносини тощо.

Проаналізувавши вищенаведені тлумачення слова «гарантія» в

українській мові, можемо стверджувати, що досліджуваний термін є збірною

категорією, яка включає в себе пов’язані елементи та означає ті юридичні та

соціально-забезпечувальні засоби, які встановлюють такі умови, за яких існує

найбільша ймовірність дотримання положень законодавства у сфері

соціального забезпечення працівників поліції, суб’єктивних прав та інтересів

таких працівників, виконання обов’язків щодо соціального забезпечення

уповноваженими суб’єктами, а також захисту та поновлення таких прав чи

усунення порушень законодавства у соціально-забезпечувальних відносинах.

Таке ж розуміння терміна гарантії наявне у російській мові [133, с.

130], що зумовлює можливість використання, зокрема, російськомовної

правової літератури у нашому дослідженні. Так, відповідно до тлумачень ще

радянського енциклопедичного правового словника гарантії визначаються як

забезпечення використання громадянами своїх основних прав і свобод [134,

с. 389]. На думку С.С. Алєксєєва, гарантіями є умови й особливі юридичні

механізми, покликані забезпечити фактичну реалізацію законоположень [135,

с. 135]. Якщо перше тлумачення у теоретичній площині розповсюджувало

застосування категорії гарантії лише на права та свободи, то згідно з другим
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баченням це поняття вже стосується «законоположень» як ширшої категорії,

оскільки суб’єктивні права, свободи та інтереси особи передбачаються

безпосередньо у положеннях законодавства. Це демонструє генезис

праворозуміння та використання цього терміна у суто правовому значенні в

науці.

У більш сучасній літературі існують також різні тлумачення терміна

«гарантії», які розкриваються у таких визначеннях: 1) система соціально-

економічних, політичних, юридичних організаційних передумов, умов,

засобів і способів, що створюють можливості для здійснення особистістю

своїх прав, свобод, інтересів [136, с. 275]; 2) система умов, способів та

засобів, що забезпечують усім та кожному рівні правові можливості для

реалізації своїх прав і свобод [137, с. 545]; 3) соціально-економічні умови, а

також політико-юридичні засоби, які забезпечують реальне відтворення прав

особи [138, с. 68]; 4) умови і конкретні засоби, які забезпечують фактичне

здійснення прав і свобод людини [139, с. 135]; 5) відповідні умови і засоби,

що сприяють втіленню в життя проголошених прав, свобод та обов'язків

[140, с. 156]; 6) система соціально-економічних, моральних, політичних та

юридичних умов, засобів та способів, що забезпечують їхню фактичну

реалізацію, охорону і надійний захист [141, с. 13-14; 82, с. 202; 142, с. 207;

143, с. 5], тощо. У будь-якому випадку ті, чи інші особливості визначень за

наявності такої значної кількості авторських розумінь визначуваної категорії

можуть бути предметом дискусій, однак вважаємо, що найбільш коректним

буде максимально розширити це поняття, опираючись на наведені

визначення, оскільки, як уже зазначалося, гарантії є широкою збірною

категорією, а з відповідних визначень можна встановити, що кожне з них

містить певний елемент, який розширює досліджувану категорію.

Підсумовуючи, опираючись на теоретичне розуміння цього правового

явища, можна встановити таке. Спільним у визначеннях є тлумачення

гарантій як «умов». Це є правильним, однак доцільно доповнити визначення

ще такими поняттями, як передумови й засоби. Натомість використання
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категорії способу як форми та зовнішнього прояву дії при визначенні

гарантій, як пропонувалося деякими з наведених науковців, є надмірним та,

на наш погляд, необґрунтованим. По-друге, більшість сучасних теоретико-

правових досліджень спираються на думку, що гарантії є тією категорією,

яку доцільно застосовувати саме до прав, свобод та інтересів особи, а в

нашому випадку – працівників поліції та членів їхніх сімей. Однак ми більше

схиляємось до менш поширеної та ширшої думки про природу гарантій у

праві, яка висловлена ще С.С. Алексєєвим. Відповідно до останньої гарантії

можна застосовувати не лише до прав, свобод та законних інтересів, але й до

реалізації законоположень загалом [135, с. 135]. Це відповідає нашому

попередньо висловленому погляду на природу цієї категорії. Також,

виходячи із запропонованого вченим висновку, слід доповнити склад

визначуваної категорії поняттям «юридичні механізми», що було

запропоновано ним самим. Адже, гарантії лише тоді будуть дієвими, коли

останні будуть мати дієвий механізм реалізації у суспільних відносинах.

Підтримуючи думку О.Ю. Кісіль, яка підкреслювала, що проблематика

соціального забезпечення поліцейських тісно пов’язана з реалізацією ними

права на працю [144, c. 116], можемо вказати, що гарантії у трудовому праві

та праві соціального забезпечення мають спільне начало та наближене

розуміння. У трудовому праві юридичні гарантії визначаються як правові

(головним чином норми права) та організаційно-правові (в основному

діяльність, яка має правове значення) засоби та способи, за допомогою яких у

суспільстві забезпечуються вступ у трудові правовідносини, безперешкодна

реалізація, охорона і відновлення (у випадку порушення) трудових прав,

наданих працівникам законодавством [145, c. 113]. І.І. Яцкевич, визначаючи

«трудові юридичні гарантії» як закріплені нормативно-правовими актами

обов’язкові правила поведінки, які забезпечують реалізацію, охорону та

захист трудових прав, резюмує, що трудові юридичні гарантії є одним із

видів норм трудового права [146, c. 97]. Вважаємо, що відповідні розуміння

поняття можна застосувати до прав та правоположень у сфері соціально-
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забезпечувальних правовідносин. Важливою серед наведеного є теза, що

гарантії є особливим видом норм трудового права. Доповнивши цю думку,

можна зазначити, що гарантіями зазвичай виступають не окремі норми права,

а інститути загалом, що становлять юридичні механізми, спрямовані на

реалізацію суб’єктивних трудових прав, свобод та законних інтересів, а

також забезпечення дії законоположень у відповідних сферах. Саме ці

механізми створюють умови для ефективної реалізації відповідних положень

у суспільстві.

Однак у світлі вищенаведеної позиції щодо того, що юридичні гарантії

є певним особливим видом норм, виникає логічне питання: як визначити, які

положення законодавства чи відповідні інститути є гарантіями, а які – ні,

тобто як відрізнити гарантії від інших механізмів та положень

законодавства? Н.В. Кохан з цього приводу зазначає, що юридичні гарантії

відіграють службову роль щодо прав та обов’язків, які складають ядро

правового статусу особи. Сутність гарантій, на думку вченої, полягає у

забезпеченні здійснення прав і виконання обов’язків та встановленні

ефективного механізму їх захисту і охорони [147, с. 16]. Тому цілком влучно

описана обслуговуюча роль юридичних гарантій, яка є підставою для

віднесення норм та інститутів до цієї теоретичної категорії. До цієї

надзвичайно вдалої думки можна надати єдине доповнення: ця категорія

стосується не лише суб’єктивних прав, свобод та інтересів, але й сукупності

законоположень загалом. Тобто гарантії у сфері соціального забезпечення

працівників поліції є не лише гарантіями того, що належне соціальне

забезпечення, на яке мають право ці особи відповідно до положень

законодавства, буде отримане, але й того, що усі інші норми, які регулюють

відповідні соціально-забезпечувальні правовідносини, будуть реалізовані у

практичній дійсності.

У самій же ж науці права соціального забезпечення ще не повною

мірою визначено місце категорії «гарантії» та її застосування. Наприклад,

О.Є Мачульська розуміє соціальне забезпечення як сукупність гарантій з
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охорони праці і здоров’я працівників, навколишнього середовища та

мінімальних стандартів оплати праці [148, с. 25-26]. А.В. Пшонка зазначає,

що під соціальним забезпеченням слід розуміти систему соціальних гарантій,

які забезпечують задоволення матеріальних і духовних потреб та

компенсують певні обмеження, встановлені законодавством щодо цієї

категорії осіб [149, с. 293]. Отже, з наведеного можна встановити, що

соціальне забезпечення чи-то поліцейських, чи-то будь-яких інших найманих

працівників ототожнюється із сукупністю або системою гарантій, які

надаються тим чи іншим людям. Таке ж ототожнення щодо більш ширшої

категорії – соціального захисту, можна віднайти у підручнику за загальною

редакцією О.М. Ярошенка [18, c. 15-16]. За таких умов увесь предмет

правового регулювання права соціального забезпечення, відповідна

діяльність державних органів та інших зобов’язаних суб’єктів у сфері

соціально-забезпечувальних відносин, сукупність відповідних суб’єктивних

прав особи ототожнюватиметься із сукупністю гарантій. Вважаємо такий

підхід щодо ототожнення не зовсім правильним. Останній, на нашу думку,

спричинений етимологічною близькістю слів «гарантія» та «забезпечення» в

українській мові, про що нами зазначалося вище.

Вірне розмежування цих понять лежить, по-перше, у правильному

визначенні складу поняття, про яке ведемо мову, по-друге, у визначенні виду

гарантій. Нами неодноразово підкреслювалося, що гарантії можна вживати у

різних значеннях щодо різних об’єктів. Тому в першу чергу потрібно

визначитися з питанням: про гарантії чого йде мова? По-друге, чи йде мова

про гарантії як загальносоціальний термін, чи це стосується суто юридичних

гарантій. У наведених вище прикладах, в яких було здійснено ототожнення

сукупності гарантій із соціальним забезпеченням, ймовірно, йшла мова про

загально соціальні гарантії у найбільш широкому розумінні.

Як орієнтир можна навести визначені основні види гарантій, які

наведені у праці Б.І. Сташківа. Загальні гарантії – це ідеологічні, політичні,

економічні, соціальні та організаційні передумови (фактори, умови), що
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безпосередньо правом не регламентуються, але є базовими або складають

фундамент для системи правових гарантій у процесі реалізації норм права на

конкретний вид соціального забезпечення. Юридичні гарантії – це система

взаємообумовлених і взаємопов’язаних правових засобів, способів, процедур,

тощо, за допомогою яких особа може безперешкодно реалізувати свої права у

сфері соціального забезпечення. Їм, як зазначається, притаманні такі ознаки,

як нормативність, системність, комплексність, постійний характер, юридична

надійність, реальність, загальність [150; с. 38]. Гарантії соціального

забезпечення працівників поліції можна вживати як у першому більш

загальному значенні, так і у суто юридичному розумінні. Однак у сфері

правової науки предметом детальних досліджень є саме юридичні гарантії, а

усі інші досліджуються як додаткові, похідні, або ж другорядні. Виходячи з

цього, юридичні гарантії розуміються як умови, передумови, засоби та

юридичні механізми, які дозволяють реалізувати в нашому випадку

положення законодавства та встановлені ними суб’єктивні права працівників

поліції. Саме у такому контексті доцільно визначати поняття гарантій

соціального забезпечення працівників поліції. В іншому ж випадку саме

поняття соціального забезпечення буде по суті ототожнюватися з загально-

соціальними гарантіями.

Цитований вище Б.І. Сташків визначає гарантії права на соціальне

забезпечення як систему взаємопов’язаних економічних, політичних,

ідеологічних, соціальних та організаційних передумов, за наявності яких

спеціальними (юридичними) засобами забезпечуються кожному рівні правові

можливості для фактичної реалізації у повному обсязі належного особі права

на конкретний вид соціального забезпечення. Науковець продовжує, що

право на соціальне забезпечення може бути тільки тоді реалізоване, коли

йому відповідає чийсь обов’язок його забезпечити. Наостанок резюмується,

що гарантії по суті і є обов’язками держави та її посадових осіб щодо такого

конституційного права, як право на соціальне забезпечення (соціальний

захист) [150, c. 35]. Вочевидь, погоджуємося, що реалізація будь-якого права
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вимагає наявності кореспондуючого обов’язку в іншого суб’єкта, без чого

неможливо вести мову про певні гарантії. Однак висновок щодо того, що

гарантіями є лише обов’язок держави та її посадових осіб щодо соціального

забезпечення, є не повним. Вважаємо, у цьому контексті необхідно звернути

увагу, що у соціальному забезпеченні бере участь не лише держава, але й

роботодавець у частині сплати страхових внесків та багатьох інших аспектах.

Хоч роботодавцем щодо поліцейських є орган державної влади –

Національна поліція України, тут необхідно мати на увазі, що цей орган у

першу чергу виступає роботодавцем, а вже в другу – органом державної

влади. Крім цього, здійснюючи перехід до ринкової економіки, значний обсяг

соціально-забезпечувальних послуг та функцій можуть здійснювати особи

приватного права. Прикладом може бути приватне пенсійне страхування,

страхування життя, що здійснюється приватними страховиками, або ж

реалізація змішаної моделі (державної та приватної) обов’язкового

соціального забезпечення в порядку соціального страхування тощо. Тому

можна прослідкувати збільшення ролі установ, підприємств та організацій

приватного права у соціально-забезпечувальних відносинах. У цьому

контексті перспективним буде у порядку надання додаткових гарантій

забезпечувати вищий рівень соціального забезпечення поліцейських, які

можуть надаватися за кошт роботодавця – асигнувань, передбачених на

утримання національної поліції України.

На думку Ж.М. Пустовіт, суттю гарантій права на соціальний захист є

умови, що створюються державою для реалізації права на соціальний захист.

Змістом є заходи, які вживаються державою для забезпечення цього права.

Формою є пенсії та інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним

джерелом існування і забезпечують рівень життя не нижче від установленого

прожиткового мінімуму [151, с. 30]. Ці тези рівною мірою повинні

стосуватися також гарантій соціального забезпечення як елементу складу

більш широкого поняття. Тут необхідно підкреслити, що справді такі гарантії

створюються державою зазвичай у формі прийняття та виконання
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законодавства, однак у цьому процесі роботодавець також може надавати

додаткові гарантії соціального забезпечення у трудових договорах. Позаяк

роботодавець для поліцейських по суті є державою в особі уповноваженого

органу, можна констатувати особливу роль держави у соціально-

забезпечувальних правовідносинах за участю працівників поліції.

Враховуючи наведене, гарантії соціального забезпечення

працівників поліції – передумови, умови та юридичні засоби та механізми,

які спрямовані на забезпечення якнайповнішої реалізації положень

законодавства, яким регулюються соціально-забезпечувальні правовідносини

за участю працівників поліції, зокрема встановлені суб’єктивні права,

свободи та законні інтереси поліцейських, членів їхніх сімей, а також

забезпечується неухильне дотримання обов’язків держави та інших суб’єктів

щодо соціального забезпечення цієї категорії службовців, встановлюються

ефективні механізми захисту та поновлення відповідних порушених

суб’єктивних прав, свобод чи законних інтересів.

Гарантії як широка категорія включають у себе значну кількість

елементів, а тому зазвичай їх розглядають як певну класифікаційну систему,

що дозволяє досліджувати сукупність юридичних та інших гарантій більш

комплексно. Гарантії соціального забезпечення працівників поліції можуть

бути як універсальними, так і такими, що стосуються лише цієї категорії.

Тому розглянемо класифікації гарантій, які наявні у науці, а також

сукупність відповідних спеціальних гарантій, які характеризуються певними

особливостями щодо працівників поліції.

Один із поширених загальних поглядів на види гарантій полягає в їх

поділі на такі форми: а) політико-правовий режим, у якому реалізуються

основні права, свободи й обов’язки людини і громадянина; б) матеріальні

джерела – економічні, політичні та соціально-моральні (загальні) гарантії; в)

юридичні гарантії [152, с. 57]. Вочевидь, такий підхід до виділення видів

гарантій є прийнятним, однак сам політико-правовий режим є надзвичайно

широкою категорією, яка включатиме в себе елементи наступних двох видів.
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Тому у найбільш широкому вигляді краще користуватись загальноприйнятим

поділом гарантій на загально-соціальні та юридичні.

Цікавою є класифікація гарантій О.А. Ситницької за такими критеріями:

а) юридична сила – конституційні, міжнародні та галузеві; б) ступінь

конкретизації – універсальні та спеціальні; в) сфера дії – загальні та

додаткові; г) форма вираження юридичних гарантій, тобто за характером

приписів, які містяться у правових нормах, – гарантії-дозволи, гарантії-

обов’язки, гарантії-заборони та гарантії-обмеження дій, які негативно

впливають на реалізацію особою суб’єктивних прав, гарантії-санкції [153, с.

6]. Хоч науковець здійснює цей поділ щодо трудових гарантій, однак у міру

універсальності критеріїв поділу та виділених видів останні цілком можуть

бути застосованими щодо гарантій соціального забезпечення працівників

поліції.

Найбільш широко гарантії права на соціальне забезпечення були

класифіковані Б.І. Сташківим [150, с. 39-41]:

- залежно від функціональної спрямованості на: 1) гарантії реалізації

(відповідні умови і засоби, які сприяють реалізації кожним закріпленого у

законодавстві права на конкретний вид соціального забезпечення); 2) гарантії

охорони (встановлення меж здійснення однойменного права, його

конкретизація в законодавстві; встановлення процедур, засобів заохочення,

стимулювання, пільг для ініціативної реалізації права, встановлення засобів

профілактики запобігання правопорушенням у сфері соціального

забезпечення); 3) гарантії захисту (конституційний нагляд, контроль,

відповідальність правопорушника; встановлення заходів відповідальності

винних за порушення відповідного права людини; встановлення заходів

захисту прав, відновлення порушеного права);

- залежно від форми закріплення на: 1) конституційні (система правових

засобів, закріплених у Конституції України); 2) галузеві (правові засоби, що

закріплені у поточному законодавстві);
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- за способом захисту чи залежно від статусу органів, які залучаються до

захисту права на соціальне забезпечення на: 1) судові; 2) позасудові;

- за способом викладення в нормативно-правових актах прав у сфері

соціального забезпечення на: 1) прості (система засобів і умов, передумов і

факторів, що закріплені у правових нормах і забезпечують охорону і захист

прав особи чітко визначеного виду); 2) складні (система засобів, умов,

передумов, факторів, що закріплюються в законі та забезпечують охорону і

захист прав і окремої особи, і певної категорії осіб); 3) змішані (система

засобів, умов, передумов, факторів, що закріплюються у законодавстві та

забезпечують охорону і захист одночасно комплексу прав і свобод людини та

певних категорій осіб);

- за видами правового статусу особи на: 1) загальні (стосуються всіх

осіб); 2) спеціальні (стосуються окремих категорій вразливих груп

населення);

- за субординацією норм у правовому регулюванні суспільних відносин

у сфері соціального забезпечення на: 1) матеріальні; 2) процесуальні та

процедурні;

- за способом дії на: 1) прямі (безпосередні); 2) опосередковані;

- за ступенем державного забезпечення на: 1) державні; 2) громадські;

- за ступенем конкретизації на: 1) основні; 2) спеціальні (особливі);

- за підставою правового становища особи на: 1) загальні; 2) спеціальні;

3) індивідуальні;

- залежно від основного суб’єкта забезпечення гарантій права на

соціальне забезпечення на: 1) державні гарантії, які забезпечуються

державою в особі органів державної влади; 2) міжнародні гарантії, які

забезпечуються міжнародними інституціями; 3) гарантії, які забезпечуються

державою за участю відповідних об’єднань громадян; 4) гарантії, які

забезпечуються державою за участю самих громадян.

Наведений вище поділ здійснювався науковцем на основі різних позицій

вчених, загальнотеоретичних правових джерел та спеціальної літератури. На
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думку Б.І. Сташківа, вказує, що перспективним є поділ гарантій права на

соціальне забезпечення залежно від виду соціального забезпечення: 1)

гарантії здійснення права на пенсійне забезпечення; 2) гарантії здійснення

права на забезпечення соціальними допомогами; 3) гарантії права на

забезпечення соціальними послугами [150, с. 39-41]. З цим погоджуємося,

адже кожні гарантії в межах конкретного виду соціального забезпечення є

перспективним напрямом дослідження, зокрема в частині відповідних

гарантій працівникам поліції.

Однак не з усіма аспектами наведеної вище класифікації можемо

погодитись. Наприклад, критично відносимось до виділення на підставі форм

закріплення поряд з конституційними ще й галузевих гарантій. На нашу

думку, більш доцільно було б сформулювати такий поділ, як: конституційні,

законодавчі, підзаконні, гарантії, встановлені в актах соціального

партнерства, гарантії, встановлені у внутрішніх актах роботодавця, гарантії,

встановлені у положеннях трудового договору. І в цьому випадку підставу

«форма закріплення» доцільніше було б сформулювати як «юридична сила

акта, в якому гарантії закріплюються».

Також деякі з інших виділених видів доцільно було б розширити,

включивши туди гарантії на захист юрисдикційними адміністративними

органами та гарантії на захист профспілковими та іншими організаціями

тощо. У будь-якому випадку як універсальні теоретичні, так і спеціально

галузеві гарантії зберігають можливість бути у перспективі розширеними.

Цікаво навести також позицію М.І. Іншина, який до гарантій соціального

забезпечення працівників поліції, що визначені у новому Законі України

«Про національну поліцію», відносив: 1) зарахування стажу в органах поліції

до страхового стажу; грошове забезпечення та інші компенсаційні виплати

відповідно до законодавства України (пункт 4 частини десятої статті 62); під

час виконання поліцейських повноважень користуються безоплатно всіма

видами громадського транспорту приміського та міського сполучення (пункт

7 частини десятої статті 62); позачергове придбання квитків і розміщення у
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готелі під час виконання службових повноважень (пункт 7 частини десятої

статті 62); безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я

Міністерства внутрішніх справ України (частина перша статті 95); пільгове

санаторно-курортне лікування, відпочинок для поліцейських та членів їхніх

сімей (частина п’ята статті 95); щорічний психофізичний і фізіологічний

диспансерний огляд (частина дев’ята статті 95); позачергове отримання права

на поліпшення житлових умов в разі каліцтва, інвалідності або смерті

поліцейського поліцейським, або членам їхніх сімей (частина друга статті

96); отримання компенсації у розмірі до 3 мінімальних заробітних плат за

найм житла в іншому населеному пункті у зв’язку з проходженням служби

(частина п’ята статті 96); одноразова грошова допомога у разі смерті,

інвалідності або каліцтва поліцейського (стаття 100); зарахування поза

конкурсом до системи навчальних закладів Міністерств внутрішніх справ

дітей поліцейських із відповідним стажем роботи (частина перша статті 103)

[24, c. 274, 2]. Вказаний перелік становить сукупність законодавчо

визначених гарантій соціального забезпечення працівників поліції. По суті у

цьому випадку йде мова про гарантії соціальної захищеності поліцейських як

певного стану та елементу їх статусу як більш широкий зміст категорії

«гарантії соціального забезпечення працівників поліції». Тому більшою

мірою мова не про гарантії реалізації вже наявних суб’єктивних прав, а про

загальну гарантію того, що поліцейський буде забезпеченим. Цю сукупність

ми б визначили як гарантії трудо-правового статусу працівників поліції.

Продовжуючи наведене дослідження, також слід підкреслити, що

М.І. Іншин особливу увагу приділяє додатковим гарантіям працівникам

поліції у зв’язку з проведенням антитерористичної операції у Донецькій та

Луганській областях. З урахуванням Закону України «Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту» вчений виділяє такі особливості

соціального забезпечення, зокрема: збереження пільг з оплати житла;

безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів

та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; безоплатне
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першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних

металів); безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного

лікування [24, c. 274; 154]. Тому доцільно відзначити те, що з урахуванням

участі працівників поліції в антитерористичній операції, в загальній системі

соціального забезпечення вкрай важливими стали ті додаткові гарантії, які

можуть бути застосованими до відповідних осіб. Автором їх влучно

визначено більш широко як «соціальні гарантії», з чим не можна не

погодитись. Однак самі умови для реалізації цих соціальних гарантій,

відповідні засоби запровадження суб’єктивних прав будуть здійснюватися

системою загальних та спеціальних суто юридичних гарантій соціального

забезпечення працівників поліції.

Очевидно, що з огляду на широкий зміст гарантій у праві соціального

забезпечення їх усіх детально дослідити не можливо. Крім цього, конкретні

гарантії як універсальні, так і спеціальні з огляду на громіздкість цієї

проблематики будуть виділятися по-різному кожним з дослідників. На нашу

думку, доцільно виділити такі основні гарантії соціального забезпечення

працівників поліції: 1) гарантії стабільності законодавства у сфері

соціального забезпечення працівників поліції; 2) гарантії судового та

юрисдикційного захисту прав на соціальне забезпечення працівників

поліції; 3) гарантії отримання спеціальних виплат особисто чи членами

сім’ї у разі настання випадків, пов’язаних з ушкодженням здоров’я або ж

смертю; 4) соціально-забезпечувальні гарантії, пов’язані з житловими

правами, правом на медичне обслуговування, тощо; 5) гарантії

фактичного забезпечення належного матеріального становища та

соціального статусу як для працівників поліції особисто, так і для їхніх

сімей. Очевидно, виділений перелік не є вичерпним, однак саме ці гарантії є

певним правовим стрижнем, який забезпечує фактичну та реальну

можливість забезпечити гідний соціальний захист та матеріальну винагороду

для поліцейських за складну та небезпечну роботу.
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Гарантії стабільності законодавства у сфері соціального

забезпечення працівників поліції є надзвичайно важливим елементом

юридичних гарантій. За рівнем реалізації такі гарантії можуть поділятися на

закріплені у Конституції України та ті, які закріплені в законодавстві. Саме

законодавчий рівень встановлення основних умов соціального забезпечення

працівників поліції є гарантією їх стабільності, адже положення

законодавства змінити складніше, ніж положення підзаконних нормативно-

правових актів, що зумовлює гарантію стабільності передбаченого

соціального забезпечення. Тому в ідеалі треба, щоб обсяг та основні умови

належного соціального забезпечення працівників поліції мали своє

відображення у Законі України «Про Національну поліцію України» [2] чи в

інших законодавчих актах. Загалом таких засад при прийнятті нового Закону

було дотримано.

Вищим виявом наведених гарантій є закріплення цих гарантій у

Конституції України. На думку З.Р. Кісіль, в Україні правова основа

соціального захисту працівників ОВС закріплена у статті 17 Конституції

України [155, c. 69]. У цьому положенні зазначається, що держава гарантує

соціальний захист громадян, які перебувають на службі в Збройних Силах

України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей [26].

Ми натомість не вважаємо, що це положення має пряме відношення до

працівників поліції, адже Національна поліція не визначена у новому Законі

[2] як збройне формування, на відміну від попереднього акта, в якому міліція

визначалась як державний озброєний орган виконавчої влади [14]. З

наведеного аналізу можна стверджувати, що відповідна думка втратила свою

актуальність. Продовжуючи, можна доповнити, що основними

конституційними гарантіями можна вважати положення статті 46 (загальний

соціальний захист та пенсійне забезпечення зокрема), статті 47 (гарантії

права на житло), статті 48 (конституційна гарантія достатнього життєвого

рівня), статті 49 (гарантії медичного забезпечення) тощо [26]. Однак

вищеперелічені гарантії мають загальний характер і надані усім громадянам
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України. Тому спеціальні більш деталізовані гарантії соціального

забезпечення працівників поліції знаходять своє відображення у більш

вужчих Законах України. Але потрібно зазначити. що конституційні гарантії

відіграють важливу роль у системі загальних гарантій соціального

забезпечення працівників поліції та інших осіб.

Крім суто юридичних, гарантувати стабільність законодавства у сфері

соціального забезпечення працівників поліції можуть також політичні та

економічні чинники, які зумовлюють стабільність у цій сфері. Тому тут

потрібно вести мову про сукупність гарантій, центральне місце серед яких

має закріплення в Конституції України відповідних положень та їх

деталізація у законодавстві.

Отже, у сфері соціального забезпечення працівників поліції стабільність

законодавства, яке регулює відповідні соціально-забезпечувальні відносини,

є запорукою належної фактичної реалізації відповідної діяльності.

Гарантії судового та юрисдикційного захисту прав на соціальне

забезпечення працівників поліції є загально-правовою гарантією, яка також

поширюється на соціально-забезпечувальні відносини.

Ключовими у цьому випадку є положення частин другої та третьої

статті 55 Конституції України, які встановлюють таке: «Кожному

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових

осіб; кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини». Також частина друга статті 124

Конституції України визначає, що юрисдикція судів поширюється на будь-

який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У

передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи [26].

Тому загальна гарантія захисту прав поліцейських у сфері соціально-

забезпечувальних відносин є надзвичайно важливою, оскільки без

відповідних механізмів не було б достатніх гарантій реалізації положень

законодавства в будь-яких сферах. Не менш важливою є можливість
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позасудового оскарження рішень, дій та бездіяльності органів Національної

поліції та інших органів з приводу соціально-забезпечувальних

правовідносин, оскільки останні характеризуються меншою

формалізованістю та витратністю порівняно з відповідним судовим

розглядом.

Підсумовуючи, можливість працівників поліції захищати свої права у

сфері соціально-забезпечувальних відносин в судовому та адміністративному

порядку є невід’ємними гарантіями дотримання їхніх прав з приводу

соціального забезпечення.

Гарантії отримання спеціальних виплат особисто чи членами сім’ї у

разі настання випадків, пов’язаних з ушкодженням здоров’я або ж

смертю, складають ключову сукупність відповідних гарантій у новому

законодавстві.

При цьому такими гарантіями є не лише самі положення, які

встановлюють таке право, але й процедурні аспекти отримання відповідної

допомоги. Поряд з іншою сукупністю гарантій вони забезпечують те, що

працівник поліції чи його родичі отримають необхідну їм допомогу

грошового характеру при настанні таких випадків. Саме цей аспект

соціального забезпечення та захисту загалом з огляду на небезпеку праці

поліцейських є дуже важливим.

Соціально-забезпечувальні гарантії, пов’язані з житловими

правами, правом на медичне обслуговування, є тими особливими

перевагами соціально-забезпечувального характеру, якими користуються

працівники поліції порівняно з іншими працівниками. Останні, на наше

переконання, є деталізацією конституційних гарантій, які виконує держава

перед тими особами, які більшою мірою знаходяться на її утриманні, за кошт

платників податків.

Ці гарантії є незамінним елементом системи спеціальних гарантій у

сфері соціального забезпечення, що надаються поліцейським, та тим
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необхідним мінімумом, який може належним чином компенсувати складні

умови праці.

Останні найбільш широкі гарантії фактичного забезпечення

належного матеріального становища та соціального статусу як для

працівників поліції особисто, так і для їхніх сімей пов’язані з тим, що

працівників поліції зобов’язана забезпечувати держава.

Якщо щодо більшості громадян держава зобов’язана лише створити

належні умови, які б дозволили громадянам своєю працею забезпечити себе

самим, то працівники поліції, як і інші державні службовці, отримують

винагороду безпосередньо з державних коштів, крім того, їм заборонено

займатися іншими прибутковими видами діяльності, а держава має приділяти

особливу увагу соціальному забезпеченню таких осіб.

Серед юридичних гарантій в цьому випадку не менш важливими є

економічні гарантії, адже необхідно створити умови для фактичної

можливості забезпечувати фінансовими ресурсами працівників поліції, щодо

чого неодноразово висловлювались різні науковці [48, с. 6-7; 24, с. 273]. Тому

такими гарантіями є не лише положення права соціального забезпечення, але

й фінансове та бюджетне законодавство, в якому повинно бути гарантоване

належне утримання Національної поліції України.

Підбиваючи підсумки дослідження гарантій соціального забезпечення

працівників поліції, потрібно зазначити, що останні є тими умовами, за яких

державна політика у сфері соціального захисту поліцейських буде

відповідати задекларованим цілям та завданням. Основною науковою

проблемою, яка виникає, є розмежування суто юридичних гарантій від

загальносоціальних, оскільки як перші, так і другі широко використовуються

понятійно-категоріальним апаратом права соціального забезпечення. У

процесі дослідження було вирішено наведену проблему.

Суто юридичні гарантії соціального забезпечення працівників поліції є

надзвичайно широкою категорією, а отже, їх більш доцільно розглядати крізь

призму класифікаційних моделей. Загалом більшість відповідних гарантій
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будуть мати універсальний загальний характер та можуть бути використані

як працівниками поліції, так і будь-якими іншими працівниками. Проте з

урахуванням особливостей правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції можна встановити також наявність спеціальних гарантій,

які залишаються відкритими для подальших досліджень та оптимізації. Тому

наукова робота в цьому напрямі буде залишатись актуальною.

Щодо основних гарантій соціального забезпечення працівників поліції

ними вважаємо такі гарантії, які складають основу соціально-

забезпечувальних відносин та відіграють настільки значну роль, що без неї

механізм реалізації положень законодавства та державна політика загалом

були б неефективними та не дали б очікуваного правового, економічного та

соціального результату. До відповідних гарантій можуть відноситись рівною

мірою як загальні, так і спеціальні гарантії соціального забезпечення

працівників поліції. Саме такі основні гарантії є основою діяльності із

соціального забезпечення працівників поліції відповідно до

загальноприйнятих в українському суспільстві переконань про належність

такого забезпечення.

І наостанок слід вкотре підкреслити небезпечність, складність та

важливість праці, яку несе кожен працівник поліції, проходячи відповідну

службу. В сучасних умовах з кожним роком ця праця є щораз то

небезпечнішою з огляду на збройну агресію Російської Федерації,

збільшення терористичної загрози, загрози національній безпеці, погіршення

криміногенної обстановки в державі, зокрема через Закон України «Про

внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення

порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк

покарання» [156], який ще отримав популярну назву в народі як «Закон

Савченко», збільшення кількості незаконної зброї в населення та невиважену

кримінально-правову політику загалом. Тому вкрай важливо, щоб держава в

особі уповноважених державних органів та українське суспільство належно

оцінили таку працю і забезпечили відповідну віддачу у вигляді високого
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матеріального та соціального забезпечення працівників поліції. Ці заходи

можна реалізувати, зокрема, шляхом надання додаткових та більш високих

гарантій поліцейським. Переконані, що такі заходи надалі будуть мати

позитивний вплив на державу та суспільство і завдяки ним можна буде

найближчим часом спостерігати позитивну тенденцію у криміногенній

ситуації в Україні.

Висновки до Розділу 2

1. Система принципів соціального забезпечення працівників поліції –

відносно відокремлена взаємопов’язана сукупність керівних основоположних

ідей, засад та орієнтирів, що поширюють свій регулятивний як нормативний,

так і ненормативний вплив на структуру та реалізацію положень

законодавства, інших правових актів, що визначають основи, модель та

структуру здійснення соціального забезпечення працівників поліції; ця

сукупність існує автономно від положень законодавства та характеризується

відносною стабільністю порівняно з усією сукупністю правових норм, а

також визначає ті основні стандарти соціального забезпечення та

основоположні засади, які повинні бути збережені за умови змін

законодавства у цій сфері, тобто визначають належні межі такого

забезпечення в поліції.

2. Враховуючи вищенаведене, система принципів соціального

забезпечення працівників поліції за структурою складається з таких видів

принципів:

1) загально-правові принципи права (верховенства права, законності,

неупередженості, гарантій захисту тощо);

2) міжгалузеві принципи права (поєднання публічних та приватних

інтересів, економічної обґрунтованості, соціальної справедливості тощо);

3) галузеві принципи трудового права та соціального забезпечення

(соціального захисту у разі безробіття, втрати працездатності, у старості;
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рівноправності; захисту трудових та соціально-забезпечувальних прав

профспілками; диференціації умов соціального забезпечення тощо);

4) спеціальні принципи соціального забезпечення працівників поліції

(співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з ризиками праці

поліцейських; обумовленість здійснення соціального забезпечення

поліцейських з виникненням встановлених законодавством обставин;

турбота про сім’ї працівників поліції; забезпечення економічної мотивації

праці поліцейських).

3. Спеціальними принципами соціального забезпечення працівників

поліції є:

1) співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з ризиками

праці поліцейських;

2) обумовленість здійснення соціального забезпечення поліцейських з

виникненням встановлених законодавством обставин;

3) турбота про сім’ї працівників поліції;

4) забезпечення економічної мотивації праці поліцейських.

4. Функції соціального забезпечення працівників поліції – основні

динамічні напрями прояву властивостей суспільної соціально-

забезпечувальної діяльності та положень законодавства, на яких вона

ґрунтується, які полягають у їхньому впливі на суспільні соціально-

забезпечувальні відносини за участю працівників поліції та на усе

суспільство загалом.

5. Функції соціального забезпечення працівників поліції поділяються:

1) на підставі сукупності напрямів виділених функцій на:

а) функції першого порядку;

б) функції другого порядку;

2) на підставі правового явища як носія функцій:

а) функції соціального забезпечення як сукупності правових норм;

б) функції соціального забезпечення як процесу здійснюваного

органами державної влади;
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3) на підставі місця в системі функцій права:

а) загальні функцій права;

б) міжгалузеві функції трудового права та права соціального

забезпечення;

в) спеціальні функції права соціального забезпечення;

г) спеціальні функції соціального забезпечення працівників поліції;

4) на підставі ролі напряму впливу соціального забезпечення

працівників поліції:

а) основні функції;

б) допоміжні функції;

5) на підставі змістовної спрямованості:

а) функції компенсаційного характеру;

б) функції накопичувального характеру;

в) функції страхового характеру;

г) функції додаткового економічно-стимулюючого характеру;

6) на підставі сфери засобів прояву властивостей у соціумі:

а) загальносоціальні функції;

б) спеціально-юридичні функції.

6. Гарантії соціального забезпечення працівників поліції – передумови,

умови та юридичні засоби та механізми, які спрямовані на забезпечення

якнайповнішої реалізації положень законодавства, яким регулюються

соціально-забезпечувальні правовідносини за участю працівників поліції,

зокрема встановлені суб’єктивні права, свободи та законні інтереси

поліцейських, членів їхніх сімей, а також забезпечується неухильне

дотримання обов’язків держави та інших суб’єктів щодо соціального

забезпечення цієї категорії службовців, встановлюються ефективні механізми

захисту та поновлення відповідних порушених суб’єктивних прав, свобод чи

законних інтересів.

7. Основними гарантіями соціального забезпечення працівників поліції

є: 1) гарантії стабільності законодавства у сфері соціального забезпечення
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працівників поліції; 2) гарантії судового та юрисдикційного захисту прав на

соціальне забезпечення працівників поліції; 3) гарантії отримання

спеціальних виплат особисто чи членами сім’ї у разі настання випадків,

пов’язаних з ушкодженням здоров’я або ж смертю; 4) соціально-

забезпечувальні гарантії, пов’язані з житловими правами, правом на медичне

обслуговування, тощо; 5) гарантії фактичного забезпечення належного

матеріального становища та соціального статусу як для працівників поліції

особисто, так і для їхніх сімей.
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РОЗДІЛ 3

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

3.1 Проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції

Однією з нагальних потреб нинішнього суспільства є необхідність

компетентного та кваліфікованого захисту з боку правоохоронних органів.

Серед них особливу увагу привертає до себе нова поліція. Перетворення у

державно-правовій системі української держави свідчать про необхідність

комплексного дослідження проблемних питань та шляхів вдосконалення

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції.

Передусім кожен поліцейський – людина, на яку покладений найвищий

обов’язок, а саме захист прав та інтересів громадян. Досить часто при

виконанні своїх службових обов’язків поліцейські ризикують своїм

здоров’ям та життям. Тому важливим є створення надійної системи

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції.

Соціальне забезпечення поліцейських є передумовою для створення єдиної

моделі соціального забезпечення поліції та підвищення інтересу до цієї

професії. Зі свого боку розуміння правового регулювання соціального

забезпечення поліцейських надасть змогу створити впорядковану певним

чином сукупність нормативно-правових актів, які повністю охарактеризували

особливості правового регулювання соціального забезпечення працівників

поліції.

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності всебічного

аналізу проблемних питань та шляхів вдосконалення правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції.

Окремі аспекти цього питання досліджувалися вченими-правознавцями

теорії держави та права, конституційного права, адміністративного права та
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трудового права, серед яких: В. Б. Авер’янов, Л. В. Авраменко,

М.О. Баймуратов, О. М. Бандурка, В. В. Баштанник, Н. Б. Болотіна,

К.Г. Волинка, Є. О. Гіда, Д. І. Голосніченко, О. Б. Горова, С. Д. Гусарєв,

М.І. Іншин, А. М. Зленко, Р. А. Калюжний, А. М. Колодій, В. В. Копейчиков,

О. Л. Слюсаренко, А. Ю. Олійник, П. Д. Пилипенко, О. В. Петришина,

П.М. Рабінович, Т. І. Тарахонич, М. В. Цвік та інших. Однак, не

применшуючи значимості робіт цих науковців, варто відмітити, що ними не

було здійснено цілісного та комплексного дослідження питання проблем та

шляхів вдосконалення правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції, що й обумовлює потребу більш ґрунтовного аналізу.

Дослідження є досить новою для юридичної науки тематикою, адже в

Україні нещодавно з’явився інститут працівників поліції [157, с. 119]. Досить

довгий час планувалася реформа правоохоронних органів, розроблялися

проекти законів. Основу правового регулювання складає Указ Президента

України «Про хід реформування кримінальної юстиції та правоохоронних

органів» [158], у якому було започатковано створення нової поліції. Ми

вважаємо, що з врахуванням обов’язків, які покладені на поліцейських, та з

метою реалізації їхньої основної функції, а саме захисту основоположних

конституційних прав і свобод людини і громадянина, необхідним є створення

підґрунтя для соціальної захищеності працівників поліції.

Правове регулювання соціального забезпечення поліцейських

здійснюється на основі Конституції України [26] та Закону України «Про

Національну поліцію» [2]. Зокрема, Закон України «Про Національну

поліцію» виступає як спеціальний нормативно-правовий акт, що врегульовує

особливості соціального забезпечення поліцейських в Україні [2]. Так, до

системи правового регулювання соціального забезпечення працівників

поліції входить медичне, грошове, житлове, пенсійне забезпечення, навчання

дітей та захист прав та інтересів поліцейських. Всі вищезазначені гарантії є

підґрунтям для соціального забезпечення поліцейських в Україні. Дотичними

питаннями є час відпочинку, службовий час, відпустки.
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Аналіз законодавства у сфері правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції дає змогу виокремити низку проблемних

питань правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції,

серед яких:

- неможливість впорядкованого правового регулювання питання

грошового забезпечення поліцейських у зв’язку з відсутністю законодавчого

закріплення порядку Кабінету Міністрів України щодо виплати грошового

забезпечення поліцейським;

- неврахування при призначенні розміру грошового забезпечення

для поліцейських та їхніх сімей факту виконання поліцейським своїх

службових обов’язків;

- недостатня кількість бюджетних асигнувань для отримання

поліцейськими кваліфікованої медичної допомоги;

- неурегульованість питання щодо обов’язкового медичного

страхування для всіх категорій поліцейських;

- застарілість норм чинного Житлового кодексу України та

спеціальних законів, які врегульовують окремі категорії житлових питань,

зокрема щодо працівників поліції в Україні;

- відсутність конкретизованої норми, на основі якої здійснюється

правове регулювання житлового забезпечення працівників поліції в Україні

та надання відповідного житлового приміщення;

- недостатність бюджетних асигнувань з боку української держави

для визнання працівників поліції такими, що потребують покращення

житлових умов;

- неузгодженість нормативно-правового регулювання житлового

забезпечення поліцейських, зважаючи на те, що регулювання здійснюються

тими самими нормами, що стосуються міліції в Україні;

- розбіжності щодо визначення кола осіб, які мають право на

призначення та отримання такої соціальної виплати, зокрема це стосується

правил, різних нормативно-правових актів, а саме Сімейного кодексу
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України та Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб».

Особливої уваги заслуговує грошове забезпечення поліцейських як

різновид соціального забезпечення поліцейських. Відповідно до статті 94

Закону України «Про Національну поліції» розмір грошового забезпечення

поліцейських визначається залежно від посади, строку служби в поліції,

спеціального звання, умов та інтенсивності служби, наявності наукового

ступеня або вченого звання та кваліфікації. Відповідно до законодавства

Міністр внутрішніх справ України визначає порядок виплати грошового

забезпечення. Грошове забезпечення поліцейським виплачується у

національній валюті, у разі проходження служби за територією України за

поліцейськими зберігається виплата грошового забезпечення у національній

валюті, крім того, може виплачуватися винагорода в іноземній валюті в

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [2]. Специфіка правового

регулювання цього питання полягала у тому, що до 06 квітня 2016 р. не було

прийнято цього порядку, все ж прийнято саме наказ МВС [159].

Крім того, при врахуванні розміру грошового забезпечення

поліцейським та їхнім сім’ям необхідно брати до уваги сам факт виконання

поліцейським своїх службових обов’язків, незважаючи на місце, час та

характер виконання. Зазначені факти носять другорядний характер при

визначенні розміру грошової допомоги.

Тобто розмір та виплата грошової допомоги поліцейським не повинні

залежати від того, в якій ситуації при виконанні службових обов’язків

загинув поліцейський.

Також є недоцільним призначення виплати грошового забезпечення

залежно від виконання «основних» завдань поліцейських, адже не

врегульовано перелік, що належить до так званих «основних» завдань, та не

надається визначення і переліку «додаткових» завдань для поліцейських.

Такий підхід до правого регулювання грошового забезпечення поліцейських

створює певні правові колізії та невизначеність.
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Для кожної людини в житті найважливішим фактором роботоздатності

є здоров’я. Конституція України встановлює право кожного громадянина на

отримання безоплатної медичної допомоги [2]. Враховуючи підвищені

ризики та особливий характер службово-трудової діяльності працівників

поліції, особливу увагу привертає до себе медичне забезпечення для

поліцейських. Аналізуючи нормативно-правову базу, увагу привертає

стаття 95 Закону України «Про Національну поліцію», яка на законодавчому

рівні врегулювала особливості медичного забезпечення поліцейських. Зі

сторони держави поліцейським гарантується надання безоплатної медичної

допомоги при Міністерстві внутрішніх справ України. У разі виникнення

ситуації, за якої відсутній відповідний заклад охорони здоров’я Міністерства

внутрішніх справ України, невідкладне медичне забезпечення має надаватися

відповідними державними та комунальними закладами охорони здоров’я.

При необхідності для поліцейських є змога отримання безоплатної медичної

допомоги за рахунок коштів приватного або іноземного закладу охорони

здоров’я. Умовами надання такої медичної допомоги є відсутність

спеціалізованого медичного обладнання, спеціалізованих медичних відділень

та фахівців відповідної категорії. Для направлення поліцейського до

відповідного медичного закладу на лікування необхідним є висновок

компетентного закладу охорони здоров’я [2]. Ця перспектива є досить

примарною, адже по суті за реальних умов отримання кваліфікованої

медичної допомоги в Україні ускладнюється відсутністю відповідних

бюджетних асигнувань.

Крім того, право на безоплатне обслуговування у медичних закладах

Міністерства внутрішніх справ мають право члени їхніх сімей, а саме:

чоловік, дружина, діти до 18 років, також члени їхніх сімей, у разі дії

непереборної сили під час виконання службових обов’язків в поліції. До того

ж поліцейським та членам їхніх сімей надається право на пільги. Систему

пільг складає виділення бюджетних коштів на санаторно-курортне та

реабілітаційне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторіях,
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пансіонатах, реабілітаційних центрах, будинках відпочинку тощо. Порядок

надання таких привілеїв встановлюється Міністерством внутрішніх справ

України у розмірі 25 та 50 відсотків собівартості путівки в такі заклади.

Обов’язковою вимогою для поліцейських з боку держави є проходження

комплексного медичного огляду в порядку, визначеному Міністерством

внутрішніх справ України [2]. Зважаючи на те, що відповідно до Основ

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування встановлюються види загальнообов’язкового державного

соціального страхування [160], на нашу думку, все ж таки до проблемних

питань медичного забезпечення працівників поліції належить

неурегульованість щодо обов’язкового медичного страхування для всіх

категорій працівників поліції, зважаючи на особливий характер їхніх

службових обов’язків.

Серед шляхів вирішення та вдосконалення зазначеного проблемного

питання є:

- розробка та прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове

медичне страхування». У Законі прописати загальні положення, створення,

права та обов'язки спеціально уповноваженого органу, права, обов'язки та

відповідальність страхувальника та застрахованих осіб, встановити види

загальнообов’язкового медичного страхування і по кожному з видів

розписати порядок реалізації права на медичне страхування, регламентувати

нагляд та контроль у сфері загальнообов’язкового медичного страхування.

Прийняття цього нормативно-правового акта значно підвищить якість

надання та отримання медичної допомоги, впровадить нові більш ефективні

механізми та оптимізує можливість отримання медичної допомоги.

Результатом прийняття цього нормативно-правового акта стане підвищення

соціальної захищеності громадян у сфері надання медичних послуг.

Наступним кроком після створення правового підґрунтя має стати:

- прийняття та затвердження Міністерством внутрішніх справ

Інструкції про порядок загальнообов’язкового медичного страхування
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працівників поліції в Україні. В Інструкції визначити загальні положення,

необхідність загальнообов’язкового медичного страхування поліцейських,

порядок отримання медичних страховок поліцейськими тощо.

Одним з проблемних питань законодавчого закріплення соціального

забезпечення працівників поліції є житлове забезпечення поліцейських.

На сьогодні правове регулювання житлового забезпечення

поліцейських здійснюється на основі статті 96 Закону України «Про

Національну поліцію». Так, відповідно до вказаної норми поліцейські

забезпечуються житлом у порядку, визначеному житловим законодавством

[2]. Вказане правове визначення є досить суперечливим з огляду на

застарілість норм чинного Житлового кодексу України [161] та спеціальних

законів, які врегульовують окремі категорії житлових питань. Відносно

Житлового кодексу України Закон України «Про Національну поліцію» є

спеціальним нормативно-правовим актом. Загальні положення відсилочного

характеру викладені у диспозиції статті Закону України «Про Національну

поліцію», тобто практичне застосування такої норми безпосередньо залежить

від інших чинних нормативно-правових актів. Також проблемним є питання

особливостей надання житла поліцейським, адже відсутня конкретизована

норма, на основі якої здійснюється правове регулювання житловим

забезпеченням поліцейських в Україні. Тобто, на наше переконання,

необхідним є прийняття нормативно-правового акта, який би врегулював

особливості забезпечення житлом працівників поліції. Такою нормою може

стати затверджена Міністерством внутрішніх справ Інструкція про

особливості та порядок забезпечення житлом працівників поліції. У

зазначеній нормі прописати загальні положення, порядок та умови надання

житлових приміщень поліцейським, компетенцію органів державної влади,

особливості надання житлових приміщень на пільгових умовах та в кредит

тощо.

Крім того, до проблемних питань відносимо недостатність бюджетних

асигнувань з боку української держави для визнання поліцейських такими,
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що потребують покращення житлових умов, що прослідковується ще з 2015

року [162]. На нашу думку, вирішення житлового питання для представників

органів державної влади, поліції має належати до виключної компетенції

держави. Тобто будівництво такого житла має фінансуватися за рахунок

державного бюджету.

Також проблемним питанням є неузгодженість нормативно-правового

регулювання житлового забезпечення поліцейських, адже проаналізувавши

нормативно-правові акти, розуміємо, що регулювання здійснюються тими

нормами, що стосуються міліції в Україні. Таке явище є правовою колізією,

адже поліція є новоствореним органом правопорядку і визначення житлового

забезпечення для них має відповідати вимогам сучасних реалій, а не

засновуватися на застарілому законодавстві.

Шляхами вирішення зазначених проблемних питань мають стати:

- переформатування законодавства у сфері житлового забезпечення для

поліцейських та членів їхніх сімей;

- прийняття порядку визначення категорій поліцейських, що

потребують поліпшення житлових умов та порядку надання житла, житлових

субсидій для поліцейських та їхніх сімей;

- прийняття порядку надання житлових приміщень поліцейським в

гуртожитках та службових житлових приміщеннях;

- виділення достатньої кількості державних коштів для забезпечення

поліцейських необхідними житловими умовами;

- внесення змін до законодавства в питаннях, що стосуються житлового

забезпечення працівників поліції.

Серед гарантій соціального забезпечення поліцейських чільне місце

займає надання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи

втрати працездатності поліцейського. Згідно зі статтею 97 Закону України

«Про Національну поліцію» такий вид допомоги являє собою соціальну

виплату з боку держави. Закон чітко врегулював, у яких випадках виникає

право на отримання такої виплати, зокрема право виникає у разі: 1) загибелі
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поліцейського за визначених законом обставин або смерті працівника поліції

внаслідок поранення (іншого тілесного ушкодження), отриманого внаслідок

певних обставин; 2) у випадку смерті поліцейського під час виконання ним

службових обов’язків; 3) призначення поліцейському інвалідності протягом

шести місяців, з дня звільнення його з поліції через певні причини, у разі

отримання інвалідності під час виконання основних завдань та службових

обов’язків; 4) призначення поліцейському інвалідності протягом шести

місяців після звільнення з поліції через захворювання, що беззаперечно

пов’язане з проходженням служби в поліції; 5) отримання поліцейським

тілесних ушкоджень під час проходження служби в поліції, наслідком якого є

часткова втрата працездатності без призначення йому інвалідності; 6)

отримання поліцейським тілесних ушкоджень, пов’язаних з виконанням

службових обов’язків, наслідком якого є часткова втрата працездатності без

призначення інвалідності. Відповідно виплата одноразової грошової

допомоги встановлюється на основі порядку та умов, що визначаються

Міністерством внутрішніх справ України [2]. Відповідно до статті 98 Закону

України «Про Національну поліцію» до осіб, що отримують право на виплату

одноразової грошової допомоги, належать члени сім’ї, батьки та утриманці

загиблого (померлого) поліцейського [2]. Правовою основою визначення, хто

належить до членів сім’ї та батьків загиблого (померлого) поліцейського, є

Сімейний кодекс України [163], щодо утриманців основу складає Закон

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та

деяких інших осіб» [43]. У випадку відмови однієї із зазначених осіб від

отримання одноразової грошової допомоги її частка поділяється між

особами, що мають право на отримання такої частки [2]. Зі свого боку

правове регулювання здійснення пенсійного забезпечення поліцейських та

виплати одноразової грошової допомоги після звільнення з поліції

реалізується відповідно до статті 102 Закону України «Про Національну

поліцію» [2], порядок визначається згідно із Законом України «Про пенсійне

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
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[43]. Проблемним питанням правового регулювання виплат одноразової

грошової допомоги працівникам поліції є загальна засада щодо визначення

кола осіб, що мають право на призначення та отримання такої соціальної

виплати, зокрема це стосується правил, різних нормативно-правових актів, а

саме Сімейного кодексу України [163] та Закону України «Про пенсійне

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

[43]. Шляхом вдосконалення зазначеного проблемного питання є здійснення

систематизації різних нормативно-правових актів у логічно узгоджений

нормативно-правовий акт у сфері виплат одноразової грошової допомоги

працівникам поліції. Затвердження Міністерством внутрішніх справ

Інструкції про порядок та умови надання одноразової грошової допомоги в

разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського врегулює

окремі аспекти надання такої допомоги. Зокрема, в цьому нормативно-

правовому акті визначити загальні положення, особливості, порядок та умови

отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати

працездатності поліцейського, прописати, хто має право на її отримання, до

компетенції яких органів державної влади входить вирішення цього питання,

перелік документів, які потрібні для призначення виплати в разі загибелі

(смерті) чи втрати працездатності поліцейського, тощо.

Основою для реалізації питання про надання грошової виплати у разі

загибелі поліцейського має бути факт перебування члена сім’ї на утриманні у

поліцейського або отримання від нього грошової допомоги, що забезпечує та

є єдиним джерелом для його існування. За таких умов у разі загибелі

поліцейського така допомога має надаватися його утриманцям, а порядок

здійснення пенсійного забезпечення осіб, у тому числі у разі втрати

годувальника, відбуватися на основі Закону України «Про пенсійне

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Також варто зауважити, що стосовно безпосередньо діяльності

працівника поліції, то наявні такі проблемні аспекти:
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- відсутність чіткого законодавчого визначення, які саме категорії

поліцейських підпадають під норму щодо службового часу у святкові та

вихідні дні, позмінно, з нерівномірним графіком та в нічний час;

- відсутність чіткого розмежування та розкриття сутності таких

правових категорій, як «особливий характер служби», «певні категорії

поліцейських» та «служба з нерівномірним графіком»;

- не проведено розмежування робочого графіка на рівномірний та

нерівномірний;

- відсутнє правове регулювання питання часу перерви для

поліцейського впродовж дня;

- не чітке врегулювання питання щодо класифікації додаткових

відпусток для працівника поліції.

Одним із проблемних питань правового регулювання працівників

поліції є відсутність чіткого законодавчого визначення, які саме категорії

поліцейських підпадають під норму щодо службового часу у святкові та

вихідні дні, позмінно, з нерівномірним графіком та в нічний час. Розпочнемо

зі службового часу. Відповідно до Закону України «Про Національну

поліцію» у зв’язку з особливим характером служби поліцейських законом

визначено спеціальні умови для певних категорій поліцейських, а саме

службу у святкові та вихідні дні, позмінно, з нерівномірним графіком та в

нічний час [2]. У той же час чіткого законодавчого визначення, які саме

категорії працівників поліції існують, не наводиться. Тому доцільним є

визначення та розподіл категорії працівників поліції, на яких поширюється

зазначена норма.

Крім того, на наше переконання, наступним проблемним питанням

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції є

відсутність чіткого розмежування та розкриття сутності таких правових

категорій, як «особливий характер служби», «певні категорії поліцейських»

та «служба з нерівномірним графіком». При цьому важливим є здійснення

розподілу робочого графіка поліцейських на рівномірний та нерівномірний.
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Щодо служби з нерівномірним, то в законодавстві не визначено, що

необхідно розуміти під зазначеним правовим поняттям, та не зазначено

критеріїв тривалості робочої зміни та робочого графіка. Ми вважаємо, що

важливим є поділ робочого графіка на рівномірний та нерівномірний на

кшталт європейських стандартів у діяльності поліцейських. А також з метою

забезпечення конституційних прав поліцейських необхідним є законодавче

закріплення та надання їм стандартного і гнучкого графіка, за якого

поліцейський має право обрати час початку та закінчення робочої зміни.

До шляхів удосконалення зазначеного проблемного питання у сфері

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції є:

- внесення змін до законодавства України щодо сутності правових

питань, а саме «особливий характер служби», «певні категорії поліцейських»

та «служба з нерівномірним графіком»;

- визначення та проведення паралелей між рівномірним та

нерівномірним графіком у діяльності працівників поліції;

- визначення критеріїв та структуризація тривалості робочої зміни та

робочого графіка, а саме кількості часу служби поліцейського, тривалість

робочої зміни, робочого графіка та загальної тривалості служби

поліцейського за тиждень.

Науковий та практичний інтерес викликає питання часу відпочинку

поліцейських. Законом України «Про Національну поліцію» визначено дні

відпочинку – вихідні, святкові та неробочі дні. Обмеження стосуються тих

поліцейських, що залучені до службових обов’язків, яким нараховується

компенсація за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні [2]. Водночас не

закріплено час перерви для поліцейського впродовж дня. Тобто проблемним

є питання законодавчого закріплення часу перерви для поліцейського

протягом кожного дня. За загальним правилом встановлюється тривалість

перерви, що не перевищує двох годин [9]. На цей час не регламентовано

законодавчо тривалість часу перерви для працівників поліції. Важливо чітко

регламентувати час відпочинку для поліцейських, адже, виходячи з аналізу
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зазначеної норми, стає незрозумілим, який порядок надання час відпочинку

для поліцейських. На наше переконання, встановлення часу перерви для

працівника поліції є соціальною гарантією, бо ж у процесі виконання

службових обов’язків витрачається велика кількість енергії, яку необхідно

поповнювати. Навіть на випадок неможливості встановлення сталого часу

для обідньої перерви такий час може бути плаваючим упродовж дня і

залежно від графіка роботи. Тобто необхідним є внесення змін до Закону

України «Про Національну поліцію» та встановлення часу для перерви

поліцейських. Зокрема, закріпити статтю із зазначенням часу для перерви

працівника поліції упродовж дня. Мінімальний час перерви має становити не

менше однієї години для відпочинку та харчування.

Окрему увагу привертає порядок отримання відпусток поліцейськими,

адже, виходячи з аналізу закріпленої Законом України «Про Національну

поліцію» норми, не досить чітке врегулювання питання щодо класифікації

додаткових відпусток для поліцейських. Відповідно до Закону України «Про

Національну поліцію» встановлюється порядок отримання відпусток

працівниками поліції [2]. З огляду на аналіз зазначеної норми поліцейські

мають право на отримання щорічної чергової оплачуваної відпустки та

додаткових відпусток і визначено порядок обчислення тривалості зазначених

відпусток для поліцейських Так, проведено класифікації надання додаткових

відпусток, пов’язаних з навчанням, а також творчих, соціальних, без

збереження грошового забезпечення відпусток та інших видів відпусток, що

регламентуються законодавством про відпустки. Також окремої уваги

заслуговує правове регулювання соціальних відпусток, а саме пов’язаних з

вагітністю та пологами й інших видів відпусток, визначених Законом

України «Про відпустки» [164]. Особливо зазначене проблемне питання

стосується жінок-поліцейських. Вчений-правознавець В. В. Романова,

досліджуючи окремі аспекти соціального забезпечення жінок-поліцейських,

звертає увагу, що сучасна нормативно-правова база є недосконалою і

наповненою низкою непродуманих рішень, адже не приділяє увагу
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особливостям сумісництва жінкою-поліцейським службових та сімейних

обов’язків, а також характером залучення жінок-поліцейських у складних

ситуаціях, при виконанні службових обов’язків із застосуванням зброї чи

бойових навичок [165, с. 6]. Безперечно, ми погоджуємося з автором, адже

відповідно до українського та міжнародного законодавства основною

функцією жінки репродуктивного віку є материнство. Жінка-поліцейський

потребує більшого соціального захисту з боку держави. На нашу думку,

необхідною є розробка спеціального законодавства, яке стосувалося б

особливостей правового регулювання соціального забезпечення жінок у

поліції і зокрема специфіки їхньої трудової діяльності. Вони б мали

визначати загальні положення та засади, порядок прийняття, просування і

проходження служби жінкою-поліцейським, права та обов'язки, соціальне

забезпечення та відповідальність жінок-поліцейських і прикінцеві

положення. Служба в поліції та виконання службових обов’язків, участь в

екстремальних службових ситуаціях ставить під загрозу життя та здоров’я

жінок-поліцейських і відповідно материнство, що ще раз підтверджує

необхідність розробки спеціальних норм правового регулювання соціального

забезпечення жінок у поліції.

Серед шляхів вдосконалення цього проблемного питання ми

виокремлюємо такі:

- правове закріплення порядку визначення додаткових відпусток,

які пов’язані з перебуванням поліцейськими у відрядженнях, у тому числі за

межами України; поліцейськими, що залучені до діяльності інших органів

влади; відпусток за сімейними обставинами без збереження заробітної плати;

- внесення відповідних змін до законодавства у сфері діяльності

поліції щодо порядку надання окремих видів додаткових відпусток;

- гарантування отримання зазначених відпусток з боку керівника

територіального органу поліції;

- розробка та прийняття спеціальних норм щодо соціального

забезпечення поліцейських жіночої статі.
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Отже, слід зазначити, що правове регулювання соціального

забезпечення працівників поліції базується на нормативно-правових актах, на

основі яких і здійснюється правове регулювання, а саме: Конституції

України, Закону України «Про Національну поліцію», інших законів та

підзаконних нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів.

Основу системи правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції складають саме зазначені норми права. Безперечно,

аналіз законодавства про поліцію показує недосконалість окремих аспектів

правового регулювання соціального забезпечення поліцейських, хоча в

цілому правове закріплення та відображення у єдиному для поліції законі дає

підстави для подальшого вдосконалення зазначеної сфери правових відносин

шляхом внесення змін, доповнень до існуючих норм, а також прийняття

нових нормативно-правових актів. Адже соціальне забезпечення

поліцейських є гарантією соціальної захищеності з боку української держави

та дає змогу на отримання привілеїв, пільг, інших соціальних гарантій. У

своєму комплексі соціальне забезпечення поліцейських включає в себе

різноманітні правові галузі, а саме пенсійне, житлове, матеріальне, соціальне

та інші види забезпечення. Звичайно, з врахуванням системи нормативно-

правових актів в Україні очевидним є те, що кожна із зазначених галузей має

свою ієрархічну систему нормативно-правових актів, відповідно до яких

здійснюється правове регулювання. Але це не повинно бути перешкодою для

соціальної забезпеченості працівників поліції, які мають особливий характер

служби та повною мірою повинні бути захищеними.

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що проблемні питання та шляхи

вдосконалення правового регулювання соціального забезпечення працівників

поліції є надзвичайно актуальною темою для проведення досліджень. Надалі

вирішення проблемних питань правового регулювання соціального

забезпечення поліцейських дасть змогу створити дієвий організаційно-

правовий механізм правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції.
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Проблемні питання правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції потребують якнайшвидшого вирішення шляхом

прийняття відповідних нормативно-правових актів, які б систематизували

правове регулювання у сфері соціального забезпечення працівників поліції та

дали змогу створити правове підґрунтя для реалізації всі основоположних

завдань, покладених на поліцію.

Крім того, комплексне дослідження та врегулювання проблемних

питань правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції,

а також виокремлення шляхів удосконалення дасть змогу підвищити

зацікавленість до роботи в поліції, зважаючи на соціальну захищеність.

Майже всі сфери соціального забезпечення працівників поліції

потребують цілісного правового регулювання. Це стосується як внесення

змін у вже чинні нормативно-правові акти, так і прийняття нових норм та

проведення шляхом систематизації законодавства у сфері соціального

забезпечення поліцейських у відповідність до сучасних реалій та

особливостей виконання поліцією своїх службових обов’язків.

На сьогодні реалізація чинного Закону України «Про Національну

поліцію» не є справжньою гарантією для повноцінного правового

регулювання соціального забезпечення поліцейських та носить здебільшого

декларативний характер. Однозначно вирішення проблемних питань

правового регулювання соціального забезпечення поліцейських

ускладнюється низкою соціальних, фінансових, політичних та економічних

чинників, але пошук компромісів та шляхів удосконалення дасть змогу

реалізувати ідеї законодавця, закладені в основі правового регулювання

соціального забезпечення працівників поліції, а саме Конституції України та

Законі України «Про Національну поліцію».
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3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції: шляхи запозичення в Україну

Виконання наданих та гарантованих державою обов’язків неможливе

без надійної та найголовніше ефективної правоохоронної системи, особливо

зважаючи на те, що на останню якраз і покладена основна частина цих

функцій. Насамперед мова йде про виконання завдань поліції стосовно

забезпечення громадського порядку, безпеки, боротьби зі злочинністю,

виховання свідомості та правової культури населення і, звісно ж,

найголовніших соціально-спрямованих завдань з охорони життя та здоров’я

населення.

Якість, ефективність та оперативність виконання усіх вищеперелічених

функцій безпосередньо залежить від комплектації поліції і її особового

складу, тому тут держава повинна докласти всіх зусиль та створити

максимально дієвий механізм належного соціально-правового захисту

працівників поліції.

Зважаючи на сучасний стан та враховуючи усі кризові й негативні

явища у цій сфері стосовно цього питання, а саме: скорочення видатків на

фінансування, зупинення раніше наданих пільг працівникам поліції,

призупинення надання компенсацій – це все в сукупності спричинило відтік

професійних кадрів, погіршення престижу поліції та спотворення її

морально-етичного образу як такого.

Економічна й політична нестабільність, безробіття, розвиток ринкових

відносин та підвищення рівня криміногенної обстановки, а також рівня

недовіри населення до поліції, у тому числі агресивного і цинічного

ставлення, спричинили напруженість не лише у стосунках між населенням,

але й довели необхідність впровадження нових реформ у цій сфері. Таким

чином, це все поставило на перший план необхідність термінового

врегулювання питання соціального забезпечення працівників поліції.
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Також, беручи до уваги великий відсоток смертності працівників при

боротьбі зі злочинністю, задля охорони прав і свобод громадян, а також

плинність кадрів, наявність випадків суїциду та звільнення з роботи через

вищевказані негативні моменти ще раз довели критичність ситуації та

необхідності як впровадження реальних змін у вигляді реформ матеріального

характеру, так і вдосконалення законодавства, що має бути першим кроком у

сфері соціально-правового захисту працівників поліції.

Велика кількість колізій, у тому числі норм суперечливого та

відсильного характеру, відсутність їхньої чітко окресленої системи,

подолання всього цього має стати наступним кроком до забезпечення

економічного підґрунтя та механізму реалізації відповідних програм.

Сьогодні владі України потрібно повернути втрачену довіру народу

якнайшвидше. Але для цього необхідно вирішити комплекс проблем

правового, політичного та соціального характеру. Реформа силових структур

– це перший крок до формування справжньої європейської країни.

Невпинне прагнення країни стати повноправним членом світового

співтовариства доводить те, що ці реформи направлені саме на забезпечення

конституційних норм та світових стандартів дотримання прав і свобод

людини.

Для ефективної роботи правоохоронних органів потрібні

концептуально нові підходи: зміни в організаційно-правових засадах

функціонування поліції, підвищення її авторитету, встановлення

партнерських відносин між поліцією та народом, ефективні механізми

запобігання корупції в силових структурах та інші.

Всі ці підходи можна втілити в життя, але за умови розробки

ефективної програми організаційно-правових засад, зокрема підвищення

рівня соціального забезпечення працівників органів поліції.

Дослідження зарубіжного досвіду дозволить знайти позитивні моменти

правового регулювання соціального регулювання соціального забезпечення

працівників поліції, узагальнити їх та сформувати пропозиції до
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впровадження позитивного досвіду до українського законодавства [166, с.

156].

Щодо забезпечення квартирами працівників поліції в Литовській

Республіці, то це питання регулюється законом Литовської республіки «Про

поліцію».

Відповідно до основних положень закону поліцейські повинні бути

забезпечені квартирами згідно з процедурами, встановленими у чинних

законах Литовської республіки, а саме: працівники підприємств, установ та

організацій, які перебувають на черзі придбання квартири за місцем роботи,

при вступі до поліції Литовської Республіки повинні передати лист

очікування на отримання квартири до органу місцевого самоврядування у

відповідному місті (районі) за новим місцем працевлаштування.

Особи, які звільнилися з попереднього місця роботи, щоб приєднатись

до поліції, не можуть бути виселені з власного місця проживання, у тому

числі з гуртожитків чи офіційного житла, без надання таким особам іншого

жилого місця.

Зарплата співробітників поліції включає базовий оклад заробітної

плати та розраховується відповідно до рангу, кваліфікаційної категорії та

залежно від тривалості служби, а також здійснюються додаткові виплати за

роботу у вихідні дні, свята, за роботу у нічний час та понаднормовий час

[167].

Крім того, співробітникам поліції передбачаються додаткові виплати за

місце та умови праці, за знання іноземної мови, а також виплати у зв’язку з

переїздом та надання сімейної допомоги [168].

Також Литовська Республіка гарантує соціальний захист співробітників

поліції, які стали інвалідами через виконання службових обов’язків, та

гарантує страхування від нещасних випадків.

Робочий тиждень поліцейського складається з 40 годин. Лише за

необхідності головний офіцер органу поліції може перевищити цей
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установлений стандарт. Для осіб, що здійснюють покладені на них обов’язки

в понаднормовий час, передбачена винагорода.

Річна відпустка працівника поліції залежить від тривалості роботи в

органах поліції:

- до 10 років – 30 календарних днів;

- від 10 до 15 років – 35 календарних днів;

- від 15 до 20 років – 40 календарних днів;

- більше 20 років – 45 календарних днів.

На території Литовської республіки поліцейські можуть

використовувати громадський транспорт (міський та приміській транспорт на

відстані не більше 100 кілометрів) безкоштовно, за винятком повітряного

транспорту і таксі [167].

Поліцейські мають право на відшкодування витрат на ліки, санаторно-

курортні путівки та лікування в санаторіях з коштів державного соціального

страхування.

У випадку, якщо поліцейський загинув при виконанні службових

обов’язків, його сім’ї виплачується одноразова допомога, еквівалентна 10

рокам (120 місяцям) заробітної плати померлого.

Поліцейському, який знаходиться на лікуванні, надається виплата від

12 до 60 місячних зарплат, залежно від тяжкості травми.

Проаналізувавши законодавство Литовської республіки стосовно

їхнього правового регулювання соціального забезпечення співробітників

поліції та відповідно до вище описаних норм щодо компенсацій та нагород

працівників поліції Литовської республіки, доцільно було б запозичити до

нашого законодавства деякі позитивні аспекти, а саме додати до статті 96

Закону України «Про Національну поліцію» [2] норму такого змісту: «Окрім

того, співробітникам поліції повинні передбачатись додаткові виплати у

зв’язку з переїздом, транспортуванням побутової техніки та наданням

сімейної допомоги, якщо це необхідно».
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Зарплата працівників поліції Естонії складається з

диференційованих окладів, система яких налічує від 1 до 10 рангів і сума якої

повинна відповідати офіційному рангу поліцейського.

Мінімальна ставка заробітної плати в шкалі окладів співробітників

поліції становить 4200 крон. Заробітна плата співробітників поліції, що

займаються спостереженнями, за винятком офіцерів Департаменту поліції

безпеки, збільшена на 10 – 50 відсотків, тому поліцейські, включені до цього

списку, не отримують додаткову винагороду за понаднормову роботу або за

роботу у вечірній чи нічний час, у вихідні чи святкові дні [169].

Якщо при зміні ставки окладу співробітника поліції нова заробітна

плата є нижчою від попередньої, поліцейський повинен продовжувати

отримувати колишній розмір заробітної плати, але не більше ніж протягом

двох років.

Додаткова винагорода може виплачуватись працівнику поліції, що

здійснює інструктаж курсантів поліції в їх практичній підготовці, в сумі, що

дорівнює 5 відсоткам окладу від розміру заробітної плати співробітника

поліції.

Якщо поліцейський загинув при виконанні своїх обов’язків, держава

повинна виплатити членам сім’ї загиблого одноразову допомогу в сумі,

рівній десятьом рокам заробітної плати померлого [169].

Вартість похорону поліцейського, загиблого при виконанні своїх

обов’язків або у зв’язку зі службою в поліції, несе держава.

Поліцейському, якого оголошено непрацездатним у зв’язку з

виконанням своїх обов’язків або зі службою в поліції, виплачується

одноразова допомога у зв’язку з:

1) частковою втратою працездатності, яка не призвела до

звільнення від служби в поліції, в розмірі одного року заробітної праці;

2) частковою втратою працездатності, в результаті якої працівника

звільнили від служби в поліції, в розмірі двох років його заробітної плати;
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3) повною втратою працездатності, в розмірі семи років заробітної

плати.

Поліцейський, який при виконанні своїх обов’язків отримує тілесне

ушкодження або зазнає шкоди власному здоров’ю, що не призводить до

постійної непрацездатності, виплачується одноразова допомога в сумі, що

дорівнює одному місяцю заробітної плати.

Медичні витрати і вартість лікарських засобів, понесених

поліцейськими, які одержали травми або захворіли при виконанні службових

обов’язків, несе держава [170].

Поліцейський, тривалість служби якого складає не менше 20 років, має

право на отримання пенсії для поліцейських у разі досягнення ним 50-

річного віку в розмірі 50 % від останньої зарплати поліцейського або

найбільш сприятливої зарплати, яка відповідає його становищу.

Поліцейський, який звільнений від служби у зв’язку з віком, станом

здоров’я і який за датою його звільнення від служби досяг 55-річного віку,

має право на отримання пенсії для поліцейських у розмірі 30 % від останньої

зарплати.

Розмір пенсії поліцейського повинен бути збільшений за кожен рік, за

яким тривалість поліцейської служби офіцера поліції перевищує тривалість

послуг, що надаються в підрозділі, в сумі, еквівалентній до 2,5 % від

заробітної плати, на підставі яких була розрахована пенсія поліцейського,

проте максимум до 75 % від відповідного окладу.

Пенсія поліцейського надається на все життя. Поліцейським, які мають

право на отримання кількох державних пенсій, надається один клас

державної пенсії за їхнім вибором [170].

Держава відшкодовує поліцейському прямі майнові витрати, якщо він

постраждав при виконанні обов’язків, або членам його сім’ї.

Держава забезпечує поліцейських безкоштовними та регулярними

медичними оглядами.
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Поліцейські повинні бути забезпечені житлом за рахунок роботодавця,

якщо це необхідно. Органи самоврядування можуть надавати поліцейським,

які служать у відповідній волості або місті, житло відповідно до умов та

порядку, встановлених для надання житла роботодавцем.

Поліцейські, які не забезпечені відповідним одягом, повинні отримати

компенсацію в розмірі, рівному вартості форми [169].

Проаналізувавши законодавство Естонії щодо правового регулювання

цього питання, варто виділити та запозичити до нашого законодавства норму,

яка регулює особливості виплати нагороди працівникам поліції, а саме:

статтю 94 Закону України «Про Національну поліцію» [2], що стосується

питання грошового забезпечення поліцейських, доповнити таким змістом:

«Додаткова винагорода може виплачуватись працівнику поліції, що здійснює

інструктаж курсантів поліції в їх практичній підготовці, в сумі, що дорівнює

не менше 5 відсоткам окладу від розміру заробітної плати співробітника

поліції».

Це нововведення буде стимулювати поліцейського до належної

підготовки молодих співробітників та їх ефективнішого навчання, що

забезпечить поліцейський корпус професійними кадрами та покращить якість

і оперативність завдань, виконуваних поліцією.

Заробітна плата співробітника поліції Азербайджану включає

основну зарплату, виплати за офіційний пост і спеціальне звання, а також

надлишкові платежі, передбачені законодавством для вихідних, свят, нічного

часу і понаднормових робіт. Поліцейський має право на додаткові виплати,

премії та інші винагороди за несприятливі умови праці.

Життя і здоров’я співробітника поліції страхуються за рахунок

державного бюджету.

Шкода, завдана майну співробітника поліції під час служби,

відшкодовується за рахунок державного бюджету [171].
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Окрім того, вживаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити

вимоги розміщення поліцейських, які потребують поліпшення житлових

умов, і тих, хто був переведений на службу в іншій області.

Поліцейський, який не має житлового приміщення у зв’язку з

переходом в інший регіон і сплачує орендну плату, має право на отримання

допомоги [172].

Поліцейські у процесі виконання своїх обов’язків мають право

користуватись всіма засобами громадського транспорту (за винятком таксі і

міжміських перевезень) безкоштовно в межах Азербайджанської Республіки.

У тому числі, співробітники мають право на першочергове придбання

квитків на всі види транспортних засобів та користування готелем.

Поліцейський і члени його сім’ї мають право на безкоштовну медичну

допомогу.

Приміщення для поліцейських служб повинні безкоштовно надаватись

органами виконавчої влади у випадку потреби, а також безкоштовно

надаватись послуги підприємствами залізничного, повітряного і морського

транспорту працівникам транспортної поліції [172].

Наше законодавство є дуже близьким до проаналізованого, проте в

Законі «Про Національну поліцію» не вказана особливість використання

послуг, які необхідні для виконання завдань працівниками поліції, а саме

було б доцільним доповнити статтю 96 цього Закону [2] таким змістом: «У

тому числі, співробітники поліції мають право на першочергове придбання

квитків на всі види транспортних засобів та користування готелем».

У разі пониження співробітника поліції Республіки Словенії до

більш низької позиції співробітнику виплачується заробітна плата

попередньої позиції. Поліцейський, який офіційно переведений на посаду,

має право на відшкодування витрат на проїзд та витрат у зв’язку з переїздом.

Для кожного року служби в поліції за перші п’ять років офіцер поліції

має право на 0,5 % основного окладу для забезпечення власних гарантій

володіння житлом.
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Роки служби, виконаної зі статусом уповноваженої посадової особи,

будуть включені в число років служби [173].

Прогресивні положення у контексті соціального забезпечення

працівників поліції містилися в Законі про поліцію Словенської республіки,

який був прийнятий ще 1998 р. Відповідно до нього співробітник поліції з

мінімумом 30 (чоловіки) або 25 (жінки) років служби для цілей пенсійного

забезпечення, у тому числі не менше 15 років служби зі статусом

уповноваженої посадової особи або зі статусом поліцейського, якому як

мінімум 45 (чоловіки) або 40 (жінки) років, має право на пенсію через шість

місяців після подачі заяви на пенсію.

При поліції функціонує медичний комітет, який оцінює здатність

поліцейських до нормального виконання покладених на них обов’язків.

Медичний комітет створюється генеральним директором поліції і

складається з п’яти членів, принаймні троє з яких є лікарями.

У випадку, коли цей комітет вважає поліцейського не в змозі

виконувати роботу, але в здатності служити в іншій позиції, – офіцер буде

переданий до неї відповідно до рівня його здоров’я.

Якщо зниження здатності до виконання робіт є результатом роботи за

завданнями, поліцейський буде отримувати зарплату від його попередньої

позиції. Якщо ж комітет визначає поліцейського не в змозі виконувати

роботу на його поточній або будь-якій іншій позиції, співробітник має право

на страхування по інвалідності.

Поліцейський, який не застрахований, має право на окрему

компенсацію на додаток до права на пенсію по інвалідності в разі травми при

виконанні службових обов’язків, в результаті якої це призвело до смерті

поліцейського або до втрати працездатності.

У разі постійної втрати працездатності кількість спеціальної

компенсації залежить від ступеня втрати працездатності. Якщо ж

поліцейський загинув, спеціальна компенсація надходить дружині загиблого



164

або членам його сім’ї. Також держава покриває витрати, пов’язані з

похоронами, в місці, обраному сім’єю поліцейського.

Сім’я померлого офіцера поліції має право на одноразову грошову

допомогу, яка є сумою всіх заробітних плат, одержаних співробітником

поліції, як мінімум, протягом останніх шести місяців до смерті і, як

максимум, протягом останніх десяти [174].

За тимчасової відпустки у зв’язку з хворобою, травмою та інших

причин, визначених правилами охорони здоров’я, поліцейський отримує

компенсацію, еквівалентну повній зайнятості, за винятком бонусів за роботу,

виконаних за особливих обставин.

Поліцейські зі спеціальними знаннями та навичками, які проходять

спеціальне навчання для особливих доручень поліції, і поліцейські, які

працюють на завданнях з високим ступенем ризику, мають право на

додаткові виплати.

Деякі позиції зайнятості, які вимагають особливих професійних знань

або спеціальної підготовки і мають особливе значення з погляду

ефективності поліції, класифікуються урядом у більш високому кронштейні

окладу, ніж це передбачено загальними правилами як виняток [174].

Виходячи з цієї системи соціального забезпечення поліцейських,

доцільним було б включення такої норми до української системи

законодавства, а саме доповнити статтю 97 Закону України «Про

Національну поліцію» [2] таким пунктом: «Поліцейський, який не

застрахований, має право на окрему компенсацію на додаток до права на

пенсію по інвалідності в разі травми при виконанні службових обов’язків, в

результаті якої це призвело до смерті поліцейського або до втрати

працездатності».

Включення цієї норми забезпечить зміцнення соціальної захищеності

поліцейського та створить ще одну реальну гарантію для співробітників, які

дійсно сумлінно виконують свої обов’язки, та зважаючи на рівень

небезпечності таких обов’язків, це потребує здійснення заходів як
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стимулювання до ефективного здійснення працівниками їхніх функцій, так і

захисту від негативних явищ та наслідків, які можуть настати в процесі

такого виконання.

Поліцейський Польщі на дійсній службі має право на житлове

приміщення в населеному пункті, де виконується служба, або в сусідньому

населеному пункті. Комфортабельність цих приміщень повинна відповідати

кількості членів сім’ї [175].

Працівник поліції має право на відшкодування витрат, пов’язаних із

проведенням ремонтних робіт у наданому житловому приміщенні.

Також співробітник поліції має право на виплату грошового

еквіваленту у випадку, коли він або члени його сім’ї через відсутність

житлових приміщень в населеному пункті або поблизу місцевості орендують

житло.

Працівник поліції, що проживає в місцевості, яка знаходиться на деякій

відстані від місця працевлаштування, має право на повернення витрат,

витрачених на проїзд.

Право на одержання винагороди працівником поліції виникає з

моменту призначення його на відповідну посаду [176].

Винагорода працівника складається з основної суми та додаткових

платежів. Сума основної винагороди залежить від посади та тривалості

стажу. Також співробітник має право на додатковий бонус у зв’язку з його

поліцейським рангом.

Працівник поліції, якому доручено виконання обов’язків в управлінні

або на виконавчій посаді, має право на спеціальний бонус. Також

співробітники поліції можуть отримувати додаткові винагороди за володіння

спеціальними навичками, вміннями або за особливі умови та місце

виконання покладених на них обов’язків [177].

Працівникам поліції можуть бути надані нагороди за особливі

досягнення в службі та нарахування ювілейних нагород за вислугу років:

1) після 20 років служби – 75 %;
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2) після 25 років служби – 100 %;

3) після 30 років служби – 150 %;

4) після 35 років служби – 200 %;

5) після 40 років служби – 300 %.

Співробітник поліції, що звільнений від служби, має право на

отримання таких переваг:

- грошового еквіваленту невикористаного відпочинку або

додаткового часу відпустки;

- повернення працівнику поліції або членам його сім’ї

вартості перевезення побутової техніки на нове місце проживання у зв’язку зі

вступом працівника на посаду офіцера поліції [177].

Проаналізувавши польське законодавство стосовно цього питання,

можна побачити величезну кількість схожих норм, які також відображені у

національному законодавстві.

Проте незважаючи на це, доречним було б доповнити дев’ятий розділ

Закону України «Про Національну поліцію» [2] статтею, що б регулювала

можливість виплати працівникам поліції ювілейних нагород за вислугу років,

та викласти її у такій редакції: «Працівникам поліції можуть бути надані

нагороди за особливі досягнення на службі та нарахування ювілейних

нагород за вислугу років у розмірах, передбачених видатками державного

бюджету на відповідний рік».

Відповідно до законодавства Мальти заробітна плата співробітника

поліції базується на тому, що включає основну зарплату, виплати за

офіційний пост і спеціальне звання, а також надлишкові платежі, передбачені

законодавством для виплати за роботу у вихідні дні, свята, за роботу у нічний

час і за понаднормові роботи. Також поліцейський має право на додаткові

виплати, премії та інші винагороди за несприятливі умови праці.

На території Мальти поліцейські можуть використовувати громадський

транспорт (міський та приміський) безкоштовно, за винятком повітряного

транспорту і таксі.



167

Поліцейські мають право на відшкодування витрат на ліки, санаторно-

курортних путівок та лікування в санаторіях з коштів державного

соціального страхування [178].

У випадку, якщо поліцейський загинув при виконанні службових

обов’язків, його сім’ї виплачується одноразова допомога, еквівалентна 10

рокам заробітної плати померлого.

Стосовно пенсійного забезпечення працівників поліції, то пенсія

надається будь-якому офіцерові поліції у випадку його виходу на пенсію або

в будь-якому з таких випадків:

- після досягнення ним віку п’ятдесяти п’яти років або якщо він

завершив службу після двадцяти п’яти років роботи в поліції;

- у випадку скасування його повноважень;

- у зв’язку з медичними доказами, які вказують на неможливість

виконання обов’язків і така втрата працездатності є постійною.

Пенсія офіцера поліції не перевищує двох третин найвищих зарплат,

ним отриманих під час служби в поліції.

Пенсія у зв’язку з травмою не може перевищувати однієї шостої сум,

найбільших пенсій офіцера [179].

У зв’язку з аналізом системи пенсійного забезпечення працівників

поліції Мальти позитивним введенням буде встановлення в Законі України

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких

інших осіб» [43] норми, яка б встановлювала можливість надання виходу на

пенсію будь-якому поліцейському, якщо він завершив службу після двадцяти

років роботи в поліції.

Це виступатиме своєрідною гарантією можливостей подальшого

розвитку колишнього поліцейського в інших сферах та нагородою за

сумлінне виконання покладених на нього завдань протягом цього терміну.

За службу в поліції в Республіці Латвія поліцейський отримує

винагороду, що включає в себе базовий оклад, добавки за спеціальні послуги,

ранг та добавки до стажу роботи.
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Поліцейський залежно від тривалості роботи у складі поліції отримує

щорічну оплачувану відпустку у розмірі:

- якщо він пропрацював у поліції менше 10 років, оплачувана

відпустка складається з чотирьох календарних тижнів;

- після 10 років служби – п’ять;

- після 20 років служби – шість;

- після 25 років служби – 7 календарних тижнів [180].

Збитки, завдані майну працівника поліції або йому близькому родичу у

зв’язку з виконанням покладених на нього обов’язків, відшкодовуються

таким особам в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету [181].

Якщо поліцейський при виконанні обов’язків зазнав травми або іншого

ушкодження, йому виплачуються компенсації за рахунок державного

бюджету.

Якщо поліцейський загинув, його близьким родичам виплачується

одноразова грошова допомога у розмірі 50 000 латів.

Поліцейський, спеціалізований в Державній цивільній службі

цивільним службовцем, у разі народження дитини отримує одноразову

допомогу в розмірі шести посадових окладів.

Якщо ж обоє батьків є державними службовцями, право на отримання

допомоги є в одного з них.

Працівники Державної поліції та Поліції безпеки Латвії мають право

купувати житлові будинки або окремі квартири, а також право на

будівництво житлових будинків для потреб поліцейських Державної поліції і

Поліції безпеки.

Місцеві органи влади на підставі заяви від поліції штату або поліції

установ безпеки забезпечують співробітників Державної поліції та Поліції

безпеки житлом, якщо вони були переведені з іншого населеного пункту.

На оренду житлового приміщення та сплату комунальних послуг

працівникам поліції виплачуються компенсації.
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Співробітники мають право на отримання компенсації за витрати,

понесені ними у зв’язку з використанням транспорту, який надається для

забезпечення виконання службових обов’язків.

Поліцейські мають право на зарахування своїх дітей на пріоритетній

основі в державні і муніципальні дошкільні навчальні заклади протягом

шести місяців з дня подання заяви.

Поліцейський при пред’явленні відповідного офіційного посвідчення

має пріоритетне право на використання будь-якого виду транспортних

засобів та отримати проживання в готелі.

Поліцейському, який використовує власні кошти для обслуговування

транспорту, необхідного для виконання покладених на нього обов’язків,

відшкодовуються витрати з державного бюджету.

Проаналізувавши литовське законодавство з приводу цього питання,

яскраво постає проблема набагато нижчих виплат членам сім’ї загиблого

поліцейського у нашій країні[180].

Тому було б цілком доцільним внести зміни до статті 97 Закону

України «Про Національну поліцію» [2] стосовно розміру одноразової

грошової допомоги, яка надається членам сім’ї загиблого поліцейського, та

підняти розмір цієї виплати.

Державне казначейство Ісландії компенсує поліцейським травми,

отримані внаслідок тілесних ушкоджень при виконанні покладених функцій,

та пошкодження об’єктів, які зазнали таких ушкоджень, у зв’язку з їх

роботою.

Збитки, завдані майну працівника поліції або йому близькому родичу у

зв’язку з виконанням покладених на нього обов’язків, відшкодовуються

таким особам в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету [182].

Річну відпустку співробітника поліції може бути відкладено або

перервано з метою виконання офіційних завдань, у яких недопустима

затримка. У такому випадку співробітник поліції має право на відшкодування
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збитків за фактичні витрати, викликані відстроченням або перериванням його

щорічної відпустки.

Поліцейський, який на основі висновку медичної комісії був визнаний

неспроможним далі виконувати покладені на нього обов’язки у зв’язку з

професійною травмою, яка сталася під час здійснення служби, отримує

відповідні виплати протягом трьох років. Також працівнику поліції

доручається виконання додаткових завдань в обмін на справедливу

винагороду за умови, що це не тягне за собою зневагу порушення прав

поліцейського [183].

У Республіці Македонія залежно від виду, складності й характеру

завдань поліції, а також через складність умов, в яких вони виконуються,

сума коштів, передбачена для виплати зарплати за виконання завдань поліції,

збільшується на 30 %.

Офіцер поліції зобов’язаний виконати більше завдань, ніж це

передбачається, понад повний робочий день за наказом безпосереднього

начальника поліції, якщо це необхідно для їх своєчасного та успішного

завершення.

Офіцер поліції має право на отримання допомоги або вихідних днів для

понаднормової роботи [184].

Співробітник поліції має право на отримання компенсації реальних

витрат у результаті відстрочення, тобто переривання щорічної відпустки.

Стан психічного та загальний стан здоров’я співробітника поліції

оцінюється медичною комісією як мінімум один раз на рік. Комісія

складається з п’яти осіб, до складу якої входять не менше 3 лікарів.

Поліцейському, якого визнали нездатним виконувати завдання поліції

за рішенням медичної комісії, у зв’язку з порушення фізичного або

психічного здоров’я або отриманої травми при виконанні обов’язків, надають

місце роботи відповідно до його рівня здоров’я.

Міністерство страхує співробітників поліції у випадках аварії під час

роботи. У випадку професійного захворювання або пошкодження здоров’я
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працівника поліції Міністерство несе відповідальність у формі покриття всіх

видів витрат, пов’язаних з його лікуванням.

Поліцейський, що загинув під час виконання службових обов’язків, має

право на поховання за рахунок коштів державного бюджету, а сім’я

поліцейського має право на одноразову грошову компенсацію за останні 24

місяці заробітної плати такого офіцера.

Робота поліцейських оцінюється до кінця першої чверті за попередній

календарний рік. Поліцейський, який використовує відпустку, що перевищує

шість місяців, протягом одного календарного року, не оцінюється [185].

У контексті правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції Республіки Македонія доцільним було б взяти до уваги

обов’язкову щорічну перевірку співробітників поліції не лише на стан

фізичного здоров’я, але й впровадити аналогічне обов’язкове щорічне

психологічне обстеження.

Тому пункт 9 статті 95 Закону України «Про Національну поліцію» [2]

варто викласти в такій редакції: «Поліцейські зобов’язані щороку проходити

комплексний медичний огляд (диспансеризацію) та психофізичні обстеження

у порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України».

Зарплата працівників поліції Хорватії складається з посадового

окладу та надбавок. Базовий оклад дорівнює добутку множення складності

коефіцієнта кваліфікацій поліцейського і бази для розрахунку заробітної

плати, а також щорічного приросту у розмірі 0,5 % за кожен рік служби.

Право надбавок поліцейських до заробітної плати базується на основі

рангу, ефективності на роботі, особливих умов праці та рівня небезпеки.

Стаж співробітників поліції, завдання яких носять більш складний

характер та виконання яких здійснюється в обтяжуючих умовах праці,

обчислюється в прискореному порядку. Тому кожні 12 місяців фактичного

здійснення завдань поліцейським розраховується як 16 або 14 місяців у схемі

пенсійного страхування.

У цьому випадку обтяжуючими умовами праці виступають:
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- підвищена небезпека для життя і здоров’я;

- позмінна робота;

- робота в циклах;

- робота в дні національних свят;

- робота в режимі «очікування» (в іншому місці або у себе вдома,

за наказом вищестоящої посадової особи).

Поліцейський має право на отримання виплат на вихідні дні у

випадках, викладених вище [186].

Річну відпустку співробітника поліції може бути відкладено або

перервано з метою виконання офіційних завдань, у яких недопустима

затримка. У такому випадку співробітник поліції має право на відшкодування

збитків за фактичні витрати, викликані відстроченням або перериванням його

щорічної відпустки.

Поліцейський, який на основі висновку медичної комісії був визнаний

неспроможним далі виконувати покладені на нього обов’язки у зв’язку з

професійною травмою, яка сталася під час здійснення служби, отримує

відповідні виплати протягом трьох років.

Поліцейський, який під час здійснення служби загинув, має право на

поховання за рахунок коштів державного бюджету. Такими витратами є:

- витрати на перевезення тіла до місця поховання;

- витрати на відрядження для двох супроводжуючих осіб;

- витрати, пов’язані з обслуговуванням могили.

У випадку загибелі сім’я поліцейського має право на єдину фінансову

допомогу в розмірі 12 середніх зарплат працівників Республіки Хорватія

протягом останніх трьох місяців.

Поліцейський, який був тимчасово переведений на іншу роботу, що

знаходиться більше ніж за 50 кілометрів від його місця проживання, має

право на таке:

- одноразову фінансову допомогу в розмірі його середньої

заробітної плати за останні три місяці до переведення;
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- отримання зарплати у розмірі попереднього поста, якщо це є

більш сприятливим для нього;

- сім днів оплачуваної відпустки для відвідування його сім’ї кожні

три місяці і відшкодування витрат на відрядження для цих візитів;

- компенсацію на щомісячній основі для відділення від сім’ї, якщо

він підтримує сім’ю;

- доплати на проживання та харчування [187].

Поліцейський, який був переведений в інше місце роботи, більше ніж

на 50 кілометрів від його місця проживання, крім вищезазначених прав, має

право на таке:

- виплату витрат, викликаних зміною місця проживання, у разі

подання відповідних квитанцій;

- надання житла для себе та для родини не менш як на три роки з

дати переведення [187].

Позитивним досвідом правового регулювання соціального

забезпечення в контексті аналізу законодавства Хорватії для нашої країни,

окрім вищенаведеного, основні принципи якого все ж таки збігаються з

нормами, що містяться в українському законодавстві, було б запровадження

до статті 92 Закону України «Про Національну поліцію» [2] норми, що

стосується питання надання відпусток поліцейським, а саме: «Надання

можливості поліцейському, якого тимчасово перевели на службу від його

місця проживання, права отримання до семи днів оплачуваної відпустки для

відвідування його сім’ї упродовж кожних трьох місяців і відшкодування

витрат на відрядження для цих візитів».

Законодавче закріплення цієї норми дозволило б працівникам поліції

безперешкодно використовувати таке право і це сприяло б їхньому

психологічному здоров’ю, оскільки сімейне життя являє собою одну з

найважливіших цінностей сучасного поліцейського у вільний від виконання

покладених на нього обов’язків час.
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Зарплата працівника поліції Албанії складається з основного окладу,

який залежить від рангу та від функцій, що покладені на співробітника, а

також доповнень до зарплати (у відсотках або в абсолютній сумі) залежно від

інших спеціальних умов робочого місця і служби, включаючи навички і

трудовий стаж у званні та виплату компенсацій того, що співробітник поліції

був позбавлений чи втратив у зв’язку з вимогами роботи.

Співробітники поліції наприкінці фінансового року на щорічній основі

отримують нагороду у вигляді базового окладу розміром до одного місяця.

Ця нагорода заснована на пропорційній шкалі, яка відображає час роботи

працівника протягом цього року. Працівники, які не мають пропусків з будь-

якої причини, крім нормативного часу, мають право на повну нагороду.

Співробітник поліції, який у цей час отримує тимчасову зарплату, але

відповідає критеріям для продовження своєї кар’єри в поліції (якщо вона

призупинена), є пріоритетним у поверненні на службу протягом одного року

після початку виплат перехідної зарплати порівняно з іншими кандидатами,

до яких може застосовуватись така ж функція, відповідно до рангу, в якому

вони перебувають.

Працівнику поліції надається оплачувана щорічна відпустка терміном

від 30 до 45 календарних днів і залежить від рангу співробітника [188].

Коли з певних причин щорічна відпустка не може бути виділена для

працівника протягом календарного року, її повинно бути виділено не пізніше

березня наступного року, в іншому ж випадку компенсується її вартість як за

надурочні роботи.

У разі сімейного лиха, весілля або інших особливих випадків

співробітнику поліції відводиться 7 днів оплачуваної відпустки або до двох

місяців неоплачуваної відпустки. Період неоплачуваної відпустки не входить

в роки трудового стажу в цілях кар’єрного зростання [189].

Виходячи із законодавчо встановлених стандартів соціально-правового

забезпечення албанських поліцейських, можна помітити різкий контраст у

плані значного розриву грошової винагороди (зарплати) за здійснення
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функцій та завдань держави українського поліцейського та албанського.

Сума грошової виплати як базового окладу, так і виплат у формі надбавок за

ранги чи доплат за спеціальні умови праці, чи умови праці, пов’язані зі

значним ризиком для життя і здоров’я поліцейського, в Україні порівняно

мізерні.

Тому, виходячи з цієї позиції, ми не можемо говорити про повне

забезпечення соціального захисту працівникам поліції на теперішній час.

В усьому світовому співтоваристві соціальному захисту працівників

поліції надають особливе значення, адже останні неймовірно часто у своїй

професійній діяльності межують з небезпекою.

Цілком вірним є те, що виконання співробітниками правоохоронних

органів функцій та обов’язків у сфері захисту прав, свобод та законних

інтересів громадян і якість такого виконання теж певною мірою залежить від

рівня соціальної захищеності самих працівників поліції.

Для ефективного, надійного та оперативного функціонування

поліцейських підрозділів важливе і визначальне значення має надання

співробітникам гідного матеріального забезпечення.

Виходячи із законодавства країн, що були досліджені у роботі, це, як

правило, винагорода, яка варіюється залежно від посади, рангу, кваліфікацій,

умінь чи навичок, а також залежно від виконуваних функцій, їх складності чи

специфічних умов праці.

Окрім індексів заробітної плати, що визначені у законодавстві кожної з

країн, існують грошові надбавки, що залежать від особливого характеру

виконуваних функцій, сімейного стану та стажу роботи.

Таким чином, заробітна плата поліцейського являє собою основне

джерело його доходів, тому, виходячи з цього, її розмір має принципово-

важливе значення. Це є першим кроком та своєрідною метою політики

соціального забезпечення працівників поліції в Україні.

Грошове ж утримання на теперішній час в Україні не лише ніяк не

сприяє досягненню цієї мети, але й призводить до зниження рівня
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зацікавленості працівників поліції у результатах та ефективності своєї праці,

до перегляду ставлення працівників поліції власної служби, що знаходить

свій вияв у звільненні з органів поліції або у пошуках та незаконному

використанні шляхів для задоволення особистих потреб.

Відповідно до статті 96 Закону України «Про Національну поліцію»

працівники поліції мають переваги під час розподілу житла, тому, виходячи з

цього, житлова площа надається їм у першочерговому порядку, але водночас

фактично їм не надають переваги перед іншими категоріями громадян

України, які мають право на першочергове отримання житла.

А також виходячи із встановлених стандартів соціально-правового

забезпечення поліцейських, можна помітити різкий контраст у плані

значного розриву грошової винагороди (зарплати) за здійснення функцій та

завдань держави українського поліцейського та закордонного.

Сума грошової виплати як базового окладу, так і виплат у формі

надбавок за ранги, чи доплат за спеціальні умови праці, чи умови праці,

пов’язані зі значним ризиком для життя і здоров’я поліцейського, в Україні

порівняно мізерні. Тому, виходячи з цієї позиції, ми не можемо говорити про

повне забезпечення соціального захисту працівникам поліції на теперішній

час.

Окрім того, оціночні поняття, такі як «першочергові пільги», що

використовуються в житловому законодавстві, не є конкретизованими і

забезпеченими відповідними юридичними гарантіями, тому вони втрачають

своє соціальне значення як таке. У зв’язку з цим сформульована таким

способом норма статті 96 Закону України «Про Національну поліцію» на

практиці виявляється малоефективною.

Розглядаючи інші соціальні гарантії, що безпосередньо пов’язані з

правом співробітника поліції на його захист, а також з правом на захист

членів його сім’ї, сюди можна віднести передбачені законодавством

одноразові виплати та компенсаційні виплати, що передбачені Указом

Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з
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неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули

під час виконання службових обов’язків».

Цим актом передбачено цілий комплекс заходів, спрямованих на

забезпечення соціального захисту цієї категорії осіб та дітей таких сімей.

Проте, незважаючи на високий рівень важливості цих заходів, вони

носять переважно рекомендаційний характер, оскільки обов’язковість їх

виконання та здійснення нічим не підкріплюється, що в результаті зводить

нанівець їхнє законодавче закріплення та зусилля законодавця у цій сфері.

Стосовно законодавчого регулювання цих питань у контексті

правового регулювання соціального забезпечення зарубіжними країнами

доцільним було б взяти до уваги введення обов’язкової щорічної перевірки

співробітників поліції не лише на стан фізичного здоров’я, але й запровадити

аналогічне обов’язкове щорічне психологічне обстеження.

Адже психологічне здоров’я працівників поліції є однією з ключових

умов належного виконання ним покладених на нього службово-трудових

обов'язків.

Тому пункт 9 статті 95 Закону України «Про Національну поліцію»

варто викласти в такій редакції: «Поліцейські зобов’язані щороку проходити

комплексний медичний огляд (диспансеризацію) та психофізичні обстеження

в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України».

Розв’язуючи вищевказані проблеми, необхідно звернути увагу на

досвід західноєвропейських держав, де співробітники поліції мають реальні

грошові надбавки, що безпосередньо пов’язані зі специфічним чи особливим

характером виконуваних ними функцій, сімейним станом, а також

компенсації за неоднакову вартість життя в різних регіонах країни та стажу

[190].

Доречно розробити систему моральних заохочень, тобто механізм

нематеріальних стимулів, які будуть спонукати до кращої роботи

поліцейських і підтримання довірливих відносин із суспільством.

Основні напрями, що вплинуть на підвищення статусу поліцейських:
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1) міцна інформаційна підтримка та пропагування, спрямоване на

формування позитивного іміджу поліцейських у громадянському суспільстві

(висвітлення за допомогою засобів масової інформації ефективної роботи

поліції та всебічне сприяння журналістам у відображенні об’єктивності

подій);

2) оновлення матеріально-технічної бази, необхідної для досягнення

високих професійних показників (оновлення технічного оснащення, форми

одягу тощо);

3) подолання штучно вибудованого бар’єра між органами

правопорядку та громадянським суспільством шляхом переформатування

заангажованої суспільної ідеології із "силової" моделі до "сервісного

підходу";

4) проведення комплексних системних занять з метою підвищення у

працівників органів внутрішніх справ рівня моральних якостей та

роз’яснення первинних основ задоволення потреб громадян, захист прав і

свобод кожного.

Узагальнюючи вищезазначене, хочеться зосередити увагу на тому, що

у цьому випадку вкрай необхідним буде розроблення нового механізму

реалізації соціальних прав та гарантій співробітників поліції з використанням

відповідних економічних і юридичних засобів, а саме:

- для реалізації і здійснення права працівника поліції на належний

та відповідний життєвий рівень необхідне вжиття заходів стосовно

покращення та оптимізації оплати праці в системі органів поліції;

- встановлення справедливого та відповідного трудовим затратам

рівня оплати праці;

- проведення реформування структури грошового забезпечення

співробітників персоналу поліції;

- необхідність внесення зміни до законодавства з урахуванням

основоположних принципів міжнародного права;
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- урахування стандартів європейського співтовариства у сфері

матеріально-правового забезпечення та соціального забезпечення

працівників поліції при формуванні відповідної політики.

При цьому, незважаючи на достатньо великий обсяг нормативно-

правових актів, що регулюють питання надання пільг, компенсацій,

допомоги та матеріального забезпечення, а також включаючи норми щодо

турботи про співробітників поліції та членів їхніх сімей, складно не звернути

увагу на такі характеристики, що притаманні цим приписам, як їхні

декларативність і необов’язковість характеру вагомої частини відповідних

актів.

Таким чином, варто вилучити із законодавства, що регламентує

соціально-правовий захист працівників поліції, усі норми, які на практиці не

реалізовуються, а замість того створити дієвий механізм соціального

забезпечення співробітників поліції, передбачивши відповідальність за

невиконання встановлених відповідними нормативно-правовими актами

заходів реалізації економічних та соціальних прав працівників поліції

України.

З усього вище наведеного можна зробити висновок про те, що вивчення

досвіду розвитку поліцейських підрозділів країн Європи у контексті

соціально-правового забезпечення співробітників поліції може бути

корисним і є таким для України – як держави, яка стала на щабель розвитку в

європейському напрямку, та як для держави, яка відповідно до цього прагне

мати поліцію європейського зразка. А значить, ефективну та функціональну,

яка оперативно здійснює свою роль у функціонуванні не лише держави, що

виступає гарантом у забезпеченні прав та свобод громадян, а й регулятором

внутрішніх стосунків між населенням, збалансовуючи останні.

Проте не слід ігнорувати факт того, що кожна з поліцейських систем

має власну специфічну та індивідуальну історію розвитку.

Тому одне з основних завдань, яке має поставити перед собою наша

держава в особі Міністерства внутрішніх справ України, – це вдосконалення
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та збалансованість цієї системи з урахуванням позитивного досвіду

поліцейської діяльності європейських країн.

Суттєві зміни суспільних відносин в Україні, обраний курс

євроінтеграції потребують кардинальних змін в існуючих правових

інститутах та удосконалення юридичних норм, які регулюють правоохоронну

систему країни.

Оновлення підходів до розуміння ролі поліції в сучасному суспільстві

вважається складовою частиною нинішньої правової політики держави,

реформування правоохоронних органів загалом і органів внутрішніх справ

зокрема.

Основне питання дослідження щодо соціального забезпечення є не

менш актуальним та важливим на сьогодні. Працівники поліції кожного дня

ризикують своїм життям та здоров'ям, саме тому вони повинні відчувати

захищеність та впевненість у завтрашньому дні. Багато питань щодо гарантій

з боку держави були вирішені з підписанням Закону України «Про

Національну поліцію», але ще потребують вирішення деякі проблемні

питання. Серед них постають задачі соціального та правового захисту

працівників поліції з боку забезпечення виконання законодавства України,

яке регулює надання пільг щодо придбання ними житла, оплати комунальних

послуг тощо.

Подальше підвищення рівня соціального захисту правоохоронних

органів має ґрунтуватися на вдосконаленні відомчих систем пенсійного,

медичного, житлового забезпечення, у тому числі шляхом розвитку інституту

соціальних виплат на будівництво і придбання житла, надання

безвідсоткових позик на придбання земельних ділянок і під індивідуальне

житлове будівництво.

Важливе значення для соціального статусу поліцейського мають

фінансове благополуччя та соціальні привілеї. До них належать такі блага, як

грошове забезпечення, надання житлової площі, автотранспорту, інших

технічних засобів, можливість отримання додаткових пільг тощо.
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Істотну участь в цьому переліку займають грошові виплати – заробітна

плата, пенсія, одноразова допомога та компенсації. Зараз поліцейські

отримують заробітну плату більшу, ніж працівники державних підприємств

та більшості приватних фірм, але порівняно із заробітною платою

поліцейських зарубіжних країн вона є мізерною. Заробітна плата

поліцейського включає кілька основних компонентів: оклад, надбавки за

вислугу років, за напруженість (особливі умови праці), звання, посада,

премії, винагороди за понаднормову та нічну роботу. Враховується також

наявність на утриманні дітей, вартість життя в різних місцевостях, витрати на

житло, медичне обслуговування, транспорт тощо. Для поліцейських, які

працюють у службі кримінальної поліції, патрульної служби, підрозділів з

боротьби з масовими заворушеннями і деяких інших, у вигляді додаткового

стимулу встановлюються спеціальні виплати за позбавлення та ризик,

пов'язані з виконанням спеціальних функцій. З урахуванням цих додаткових

виплат (оклади поліцейських відтепер значно перевищують оклади інших

працівників держапарату) заробітна плата співробітників поліції часто на 50-

60 % вище ніж середня заробітна плата в країні [29, с. 235]. Але цього

підвищення замало для європейського рівня життя. Це означає, що потрібно

насамперед підвищувати рівень життя в країні в цілому.

Слід додати, що поліцейські більшості країн користуються деякими

іншими перевагами: безкоштовне або частково оплачуване державою житло,

медичне обслуговування, компенсація при переведенні в іншу місцевість,

використання особистого транспорту в службових цілях, витрати на

утримання якої також сплачує держава та інші. При припиненні служби

поліцейські отримують разову грошову компенсацію, що дорівнює кільком

посадовим окладам і сплачується у разі скорочення кадрів або професійної

непридатності.

Досить важливе місце займає авторитет професії поліцейського, який

вже давно сформувався в країнах Євросоюзу.
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Зарубіжні країни гарантують правоохоронним органам не тільки

моральні, а й матеріальні стимули, найважливішим з яких є система оплати

праці. Для розвинених європейських країн стандартним підходом є

встановлення поліцейським заробітної плати, яка перевищує на 20-50 %

зарплату промислових робочих в певному регіоні [29, с. 238-256].

В європейських країнах добре засвоїли просту істину, що дешева

поліція дуже дорого обходиться народу. Для багатьох громадян країн

Євросоюзу мотивом вступу на поліцейську службу є саме моральні мотиви.

Бажання захищати закон і правопорядок, допомагати рятувати людей та

власні переконання стосовно благої справи – це основні мотиви вступу до

правоохоронних органів. Поліцейська служба дає моральне задоволення,

позаяк дозволяє здійснювати, хоча і в певних межах, державну владу.

Водночас існують інші стимули, наприклад особи, що приходять на роботу в

поліцію, здебільшого походять з «нижчого» прошарку суспільства, але

рядових співробітників поліції відносять вже до «середнього» шару, тому

вступ на службу в поліцію підвищує їхній соціальний статус, поліпшує

матеріальне становище, забезпечує соціальні гарантії.

Однак більш важливою є якість поліцейської служби, бо основною

одиницею будь-яких поліцейських формувань є конкретний працівник. Те, як

він виконує свої обов'язки, може сприяти підвищенню ефективності

забезпечення правопорядку або, навпаки, звести нанівець всі зусилля

поліцейського органу. Якщо персонал ретельно підбирається і навчається,

якщо дисциплінарні норми стосовно нього використовуються справедливо,

якщо його моральна складова підтримується відповідною оплатою праці, тоді

є всі підстави для якісного виконання своїх службових обов’язків. І навпаки,

якщо для нього не створюються сприятливі умови, можливості для

подальшого просування по службі, співробітники бачать, що не належним

чином матеріально забезпечені і в соціальному плані захищені, як у період

активної роботи, так і під час виходу на пенсію, то перспективи отримати

якісного службовця дуже малі [29, с. 313]. Як наслідок (що і трапилося в
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Україні), настане погіршення якості поліцейської служби, і навіть значне

збільшення особового складу не зможе виправити положення.

Серед основних напрямів, які, на нашу думку, слід відокремити, такі:

– якісне покращення системи навчання, підвищення професіоналізму за

рахунок навчання за кордоном та інші наукові програми;

– піднесення на якісно новий рівень взаємодії з населенням,

громадськими організаціями, підприємствами і установами всіх форм

власності, засобами масової інформації;

– використання новітніх технологій, обладнання та техніки,

забезпечення впровадження наукових рекомендацій та передового

зарубіжного досвіду в практичну діяльність поліції;

– створення умов (у тому числі соціально-побутових) для закріплення

молодих спеціалістів у поліції;

– доведення до нормативно обґрунтованого рівня фінансового та

матеріально-технічного забезпечення, використання з цією метою всіх

передбачених законодавством можливостей господарської діяльності;

– приведення стану правового та соціального захисту особового складу

до вимог сучасності.

Вивчення різних точок зору та поглядів на проблему соціального

забезпечення в розрізі зарубіжних країн дозволяє зробити висновок, що

належний підхід до цього питання та гарантоване виконання цих норм

приведе до якісного реформування органів внутрішніх справ. Також

осмислення існуючих концепцій та зарубіжного досвіду дає змогу

наголосити на необхідності коригування низки законодавчих актів, а також

прийняття нових.

Висновки до Розділу 3:

1. До проблемних питань правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції віднесено такі:
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- неможливість впорядкованого правового регулювання питання

грошового забезпечення поліцейських у зв’язку з відсутністю законодавчого

закріплення порядку Кабінету Міністрів України щодо виплати грошового

забезпечення поліцейським;

- неврахування при призначенні розміру грошового забезпечення

для поліцейських та їхніх сімей факту виконання поліцейським своїх

службових обов’язків;

- недостатня кількість бюджетних асигнувань для отримання

поліцейськими кваліфікованої медичної допомоги;

- неурегульованість питання щодо обов’язкового медичного

страхування для всіх категорії поліцейських;

- застарілість норм чинного Житлового кодексу України та

спеціальних законів, які врегульовують окремі категорії житлових питань,

зокрема щодо поліцейських в Україні;

- відсутність конкретизованої норми, на основі якої здійснюється

правове регулювання житлового забезпеченням поліцейських в України та

надання відповідного житлового приміщення;

- недостатність бюджетних асигнувань з боку української держави

для визнання поліцейських такими, що потребують покращення житлових

умов;

- неузгодженість нормативно-правового регулювання житлового

забезпечення поліцейських, зважаючи на те, що регулювання здійснюються

тими самими нормами, що стосуються міліції в Україні;

- розбіжності щодо визначення кола осіб, які мають право на

призначення та отримання такої соціальної виплати, зокрема це стосується

правил, різних нормативно-правових актів, а саме: Сімейного кодексу

України та Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб».

2. Шляхами вирішення проблемних питань у сфері правового

забезпечення працівників поліції має стати: здійснення систематизації різних
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нормативно-правових актів у логічно узгоджений нормативно-правовий акт у

сфері виплат одноразової грошової допомоги працівникам поліції; прийняття

та затвердження Інструкції про порядок загальнообов’язкового медичного

страхування працівників поліції в Україні; прийняття порядку визначення

категорій поліцейських, що потребують поліпшення житлових умов та

порядку надання житла, житлових субсидій для поліцейських та їхніх сімей;

прийняття порядку надання житлових приміщень поліцейським у

гуртожитках та службових житлових приміщеннях.

3. Проаналізувавши литовське законодавство з приводу цього питання,

яскраво постає проблема набагато нижчих виплат членам сім’ї загиблого

поліцейського у нашій країні порівняно з аналізованими. Тому надано

пропозицію внести зміни до статті 97 Закону України «Про Національну

поліцію» стосовно розміру одноразової грошової допомоги, яка надається

членам сім’ї загиблого поліцейського, та підняти розмір цієї виплати.

4. У контексті правового регулювання соціального забезпечення

працівників поліції Республіки Македонія доцільним було б взяти до уваги

обов’язкову щорічну перевірку співробітників поліції не лише на стан

фізичного здоров’я, але й впровадити аналогічне обов’язкове щорічне

психологічне обстеження. Тому пункт 9 статті 95 Закону України «Про

Національну поліцію» запропоновано викласти в такій редакції: «Поліцейські

зобов’язані щороку проходити комплексний медичний огляд

(диспансеризацію) та психофізичні обстеження в порядку, визначеному

Міністром внутрішніх справ України».

5. Виходячи із законодавчо встановлених стандартів соціально-

правового забезпечення албанських поліцейських, можна помітити різкий

контраст у плані значного розриву грошової винагороди (зарплати) за

здійснення функцій та завдань держави українського поліцейського та

албанського. Сума грошової виплати як базового окладу, так і виплат у формі

надбавок за ранги, чи доплат за спеціальні умови праці, чи умови праці,
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пов’язані зі значним ризиком для життя і здоров’я поліцейського, в Україні

порівняно мізерні.

6. На основі досвіду Естонської республіки запропоновано доповнити

статтю 97 Закону України «Про Національну поліцію» таким пунктом:

«Поліцейський, який не застрахований, має право на окрему компенсацію, на

додаток до права на пенсію по інвалідності в разі травми при виконанні

службових обов’язків, в результаті якої це призвело до смерті поліцейського

або до втрати працездатності».
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й

нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі

вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного

національного й зарубіжного законодавства розкрити особливості правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції. За результатами

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки.

1. Сутність соціального забезпечення працівників поліції розкрито

через систему загальних особливостей, до яких належать такі: 1)

зосередження в єдиному законодавчому акті, а саме у розділі ІХ «Соціальний

захист поліцейських» Закону України «Про Національну поліцію»,

комплексу різних форм їх соціального захисту; 2) безперервність; 3)

компенсаційно-гарантійна ознака; 4) законодавче закріплення права таких

осіб на професійні об’єднання; 5) системність.

2. Спеціальними ознаками правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції названо: 1) гарантування працівникам

поліції та членам їхніх сімей надання комплексних медичних послуг на

засадах альтернативності (варіативності); 2) пільгове житлове забезпечення

працівників поліції, яке не характерне для працівників інших сфер трудової

діяльності; 3) спеціальний механізм пенсійного забезпечення та виплати

одноразової матеріальної допомоги; 4) надання дітям працівників поліції

соціальних пільг у сфері освіти.

3. До спільних ознак соціального забезпечення працівників поліції і

міліції належать такі: 1) комбінований (імперативно-диспозитивний) метод

правового регулювання відносин у сфері соціального забезпечення таких

працівників; 2) соціальний характер забезпечувального механізму;

3) диференціація умов і норм соціального забезпечення; 4) системність

соціального забезпечення; 5) наявність прогалин у правовій регламентації

соціального захисту цих працівників; 6) відсутність достатніх



188

конституційних гарантій захисту їхніх трудових та соціально-економічних

прав; 7) плюралізм джерел фінансування соціального забезпечення

працівників правоохоронних органів.

Щодо загального переліку відмінних ознак соціального забезпечення

працівників поліції та міліції резюмовано, що розбіжність між ними існує за:

1) системністю викладу нормативного матеріалу в регуляторному акті з

питань соціального захисту таких працівників; 2) комплексом видів їх

соціального забезпечення; 3) змістом трудових та соціально-

забезпечувальних гарантій їхньої праці; 4) механізмом надання соціальної

допомоги зазначеним працівникам.

4. Система принципів соціального забезпечення працівників поліції за

структурою складається з таких видів принципів: 1) загально-правові

принципи права (верховенства права, законності, неупередженості, гарантій

захисту тощо); 2) міжгалузеві принципи права (поєднання публічних та

приватних інтересів, економічної обґрунтованості, соціальної справедливості

тощо); 3) галузеві принципи трудового права та соціального забезпечення

(соціального захисту у разі безробіття, втрати працездатності, у старості;

рівноправності; захисту трудових та соціально-забезпечувальних прав

профспілками; диференціації умов соціального забезпечення тощо);

4) спеціальні принципи соціального забезпечення працівників поліції

(співрозмірність високого рівня соціального забезпечення з ризиками праці

поліцейських; обумовленість здійснення соціального забезпечення

поліцейських з виникненням встановлених законодавством обставин;

турбота про сім’ї працівників поліції; забезпечення економічної мотивації

працівників поліції).

5. До функцій соціального забезпечення працівників поліції за

критерієм змістовної спрямованості віднесено такі: а) функції

компенсаційного характеру; б) функції накопичувального характеру; в)

функції страхового характеру; г) функції додаткового економічно-

стимулюючого характеру.



189

Основними гарантіями соціального забезпечення працівників поліції

є: 1) гарантії стабільності законодавства у сфері соціального забезпечення

працівників поліції; 2) гарантії судового та юрисдикційного захисту прав на

соціальне забезпечення працівників поліції; 3) гарантії отримання

спеціальних виплат особисто чи членами сім’ї у разі настання випадків,

пов’язаних з ушкодженням здоров’я або ж смертю; 4) соціально-

забезпечувальні гарантії, пов’язані з житловими правами, правом на

медичне обслуговування, тощо; 5) гарантії фактичного забезпечення

належного матеріального становища та соціального статусу як для

працівників поліції особисто, так і для їхніх сімей.

6. До проблемних питань правового регулювання соціального

забезпечення працівників поліції віднесено такі: неможливість

упорядкованого правового регулювання питання грошового забезпечення

поліцейських у зв’язку з відсутністю законодавчого закріплення порядку

Кабінету Міністрів України щодо виплати грошового забезпечення

поліцейським; неврахування при призначенні розміру грошового

забезпечення для поліцейських та їхніх сімей факту виконання

поліцейським своїх службових обов’язків; недостатня кількість бюджетних

асигнувань для отримання поліцейськими кваліфікованої медичної

допомоги; неурегульованість питання щодо обов’язкового медичного

страхування для всіх категорій поліцейських; застарілість норм чинного

Житлового кодексу України та спеціальних законів, які врегульовують

окремі категорії житлових питань, зокрема щодо поліцейських в Україні;

відсутність конкретизованої норми, на основі якої здійснюється правове

регулювання житлового забезпеченням поліцейських в Україні та надання

відповідного житлового приміщення; недостатність бюджетних асигнувань

з боку української держави для визнання поліцейських такими, що

потребують покращення житлових умов; неузгодженість нормативно-

правового регулювання житлового забезпечення поліцейських, зважаючи

на те, що регулювання здійснюються тими самими нормами, що
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стосуються міліції в Україні; розбіжності щодо визначення кола осіб, які

мають право на призначення та отримання такої соціальної виплати,

зокрема це стосується правил, різних нормативно-правових актів, а саме

Сімейного кодексу України та Закону України «Про пенсійне забезпечення

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Запропоновано такі шляхи вирішення проблемних питань у сфері

правового забезпечення працівників поліції: здійснення систематизації

різних нормативно-правових актів у логічно узгоджений нормативно-

правовий акт у сфері виплат одноразової грошової допомоги працівникам

поліції; прийняття та затвердження Інструкції про порядок

загальнообов’язкового медичного страхування працівників поліції в Україні;

прийняття порядку визначення категорій поліцейських, що потребують

поліпшення житлових умов, та порядку надання житла, житлових субсидій

для поліцейських та їхніх сімей; прийняття порядку надання житлових

приміщень поліцейським у гуртожитках та службових житлових

приміщеннях.

7. Виходячи з позитивного зарубіжного досвіду правового

регулювання соціального забезпечення працівників поліції, напрямами

запозичення в Україну названо такі: зміни до Закону України «Про

Національну поліцію»: 1) додати до статті 96 норму такого змісту: «Окрім

того, співробітникам поліції повинні передбачатись додаткові виплати у

зв’язку з переїздом, транспортуванням побутової техніки та наданням

сімейної допомоги, якщо це необхідно» (досвід Литовської республіки); 2)

статтю 94 доповнити таким змістом: «Додаткова винагорода може

виплачуватись працівнику поліції, що здійснює інструктаж курсантів

поліції в їх практичній підготовці, в сумі, що дорівнює не менше 5

відсоткам окладу від розміру заробітної плати співробітника поліції»

(досвід Естонії); 3) доповнити статтю 96 таким змістом: «У тому числі,

співробітники поліції мають право на першочергове придбання квитків на

всі види транспортних засобів та користування готелем» (досвід
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Азербайджану); 4) доповнити статтю 97 таким пунктом: «Поліцейський,

який не застрахований, має право на окрему компенсацію, на додаток до

права на пенсію по інвалідності в разі травми при виконанні службових

обов’язків, в результаті якої це призвело до смерті поліцейського, або до

втрати працездатності» (досвід Словенії); 5) доповнити дев’ятий розділ

статтею, яка б регулювала можливість виплати працівникам поліції

ювілейних нагород за вислугу років, та викласти її у такій редакції:

«Працівникам поліції можуть бути надані нагороди за особливі досягнення

в службі та нарахування ювілейних нагород за вислугу років у розмірах,

передбачених видатками державного бюджету на відповідний рік» (досвід

Польщі); 6) розширити статтю 92 цим змістом: «Надання можливості

поліцейському, якого тимчасово перевели на службу від його місця

проживання, права отримання до семи днів оплачуваної відпустки для

відвідування його сім’ї упродовж кожних трьох місяців і відшкодування

витрат на відрядження для цих візитів» (досвід Хорватії).
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