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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Правовий захист працівника ОВС передбачає надання співробітникові 

можливості поновлення стану, в якому він перебував до порушення його прав; 

покладання краю діям, які порушують його права чи створюють загрозу їх 

порушенням; визнання недійсними актів державного органу місцевого самоврядування, 

інших організацій, установ щодо згаданих працівників, якщо вони прийняті з 

порушенням чинного законодавства України; самозахисту своїх прав у передбачених 

законом випадках; відшкодування збитків, компенсації моральної шкоди, заподіяними 

працівникові протиправними діями тощо.  

Необхідно зазначити, що правова незахищеність працівників ОВС призводить до 

пасивності у їх діяльності по виконанню поставлених перед ними завдань, в тому числі 

по охороні громадського порядку, особистої та суспільної безпеки громадян. На 

сьогодні держава фактично зняла з себе зобов'язання з соціального захисту працівників 

міліції. На тлі постійних обіцянок керівництва МВС підвищити зарплатню життєвий 

рівень працівників ОВС знижується; сім‘ї правоохоронців, вимучені постійними 

конфліктами, розпадаються; висококваліфіковані працівники звільняються з ОВС. У 

зв‘язку з цим виникає необхідність розроблення концепції правової політики, 

орієнтованої на безумовне забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, 

зокрема працівників ОВС, створення механізму правового регулювання, який 

забезпечить реалізацію цієї політики. 

Механізм правового регулювання захисту прав персоналу ОВС охоплює цілісну 

систему правових засобів за допомогою яких здійснюється імперативно-нормативне 

впорядкування та реалізація правових норм для захисту осіб даної категорії. 

Законодавство передбачає різні форми захисту прав працівників ОВС, які 

можуть мати як юрисдикційний (судовий та несудовий захист), так і неюрисдикційний 

характер (заходи, що можуть застосовуватись працівниками ОВС – самозахист, 

необхідна оборона, крайня необхідність). 

Першим та основним елементом механізму правового регулювання є юридичні 

норми, що закріплюють гарантії правового захисту.  Проте чинне законодавство не 

може врахувати різноманіття явищ суспільного життя, що впливає на ефективність 

реалізації працівниками ОВС своїх суб‘єктивних прав. Внутрішні питання, що 

стосуються діяльності тих чи інших міліцейських служб, матеріального забезпечення їх 

працівників, регулюються окремими відомчими нормативними актами, що не завжди є 

виправданим. Значний за обсягом масив нормативно-правових актів системи МВС 

України зумовлює актуальність кодифікації роботи з ними. 

Наступним важливим елементом, який потребує досконалого дослідження, у 

механізмі правового регулювання є правові відносини у сфері правового захисту, що 

виникають між суб‘єктами (держава, її органи та посадові особи; члени сімей 

працівників ОВС; інші особи, визначені у законодавстві України) та специфічними 

об‘єктами (інтереси та потреби працівників ОВС у життєво важливих сферах їх 

діяльності).  


