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АНОТАЦІЯ 

 

Гусєва Є. І. Адміністративно-правове регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, МОН України, 

Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню і новому 

вирішенні наукового завдання, що полягає у розкритті правової сутності 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху, визначенні особливостей його здійснення та 

виокремлення напрямів удосконалення чинного законодавства в сфері його 

реалізації, розглянуто перспективи формування та розвитку участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху. За результатами дослідження 

обґрунтовані нові концептуальні теоретичні та прикладні положення та 

висновки.  

На базі вивчення та узагальнення сучасних наукових поглядів і 

підходів сформульовано та охарактеризовано необхідність розвитку участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху не тільки через діяльність 

відповідних громадських організацій, в яких вони мають брати участь, а і 

персонально, самостійно з можливістю застосування громадського впливу. 

З’ясовано, що сучасна участь громадян в охороні громадського 

порядку, забезпеченні безпеки дорожнього руху традиційно зводиться до 

тільки контролю за відповідними органами, проведенню спільних заходів, 
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участі в плануванні та оцінці результатів діяльності, перевірці законності 

виконання ними завдань. 

Обґрунтовано необхідність надання певних адміністративно-

юрисдикційних повноважень громадянам в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху та прийняття відповідних змін до чинного законодавства 

Наголошується, що в умовах зростанні рівня небезпеки в сфері 

дорожнього руху, неефективності існуючої системи її забезпечення, рівень 

зростання громадської свідомості, поступове формування громадянського 

суспільства дають підстави для розширення участі громадян у забезпечення 

безпеки дорожнього руху. А органи публічної адміністрації мають спряти 

такому залученню через відповідну зміну принципів державної політики 

регулювання участі громадян в цій сфері  

З’ясовано, що роль громадян в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху зводилася лише як на підконтрольних суб’єктів, впливом на яких 

держава перекладала відповідальність на поліпшення ситуації на дорогах. 

Прикладом такої політики залишається постійне посилення адміністративної 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху як головного важеля 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Підкреслено, що сучасне цивілізоване суспільство не може існувати без 

належного задоволення соціальної потреби в транспортних засобах, а безпека 

дорожнього руху постає важливим соціальним питанням. Кожний 

громадянин є причетним до дорожнього руху в якості пасажира, водія, 

пішохода тощо, в незалежності від наявності у нього транспортного засобу, 

що створює відповідні рівні участі. Зазначене становить соціальну 

зумовленість його активної участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху та 

подолання протиріччя між необхідністю користування транспортними 

засобами та забезпеченням відповідних умов безпеки дорожнього руху. 

Умовою активізації участі громадян у сфері безпеки дорожнього руху є 
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солідарність з державою відповідальності за розв’язання проблем безпеки 

дорожнього руху.  

Наголошується на необхідності запровадити європейські стандарти у 

розв’язанні проблем безпеки дорожнього руху, в основу яких покласти 

фактор активної участі громадян в цій сфері з розширенням їх відповідних 

можливостей. Ефективність політики безпеки дорожнього руху від належної 

поведінки самих учасників дорожнього руху, важливим компонентом впливу 

має стати громадянське суспільство як нового орієнтиру в забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. Надання іншого статусу соціальної участі 

громадян, скеровується сучасною доктриною адміністративного права, а 

створення соціально активної поведінки громадян має відбуватися шляхом 

формування громадської свідомості та поведінки, підвищенням рівня 

правової свідомості й нетерпимості до порушень правил дорожнього руху, 

які посягають на здоров’я та життя кожного, активного їх залучення до 

обговорення, розробки й удосконалення інструментів протидії, подальший 

розвиток демократичних інститутів громадянського суспільства 

встановлення всебічного соціального контролю за діяльністю публічної 

адміністрації. 

Зазначається, що гармонізація законодавчого забезпечення в сфері 

безпеки дорожнього руху має важливе значенні в механізмі адміністративно-

правового регулювання. Зроблено висновки, що по-перше, базовими 

законами з предмету дослідження постають Закони України «Про дорожній 

рух» (1993 р.), Закон України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку та державного кордону» (2000р.), «Про громадські об’єднання» 

(2012 р.), по-друге, складна палітра правової сутності цих джерел зумовлює я 

їх удосконалення і формування нормативних підстав участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху», по-третє, з огляду на конституційне 

визнання людини, її життя та здоров’я найвищою соціальною цінністю, 
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підвищення рівня вимогливості до публічної адміністрації щодо 

забезпечення публічного інтересу в сфері безпеки дорожнього руху мають 

бути забезпечені в першу чергу нормами адміністративного права, по-

четверте, інститут адміністративної відповідальності, особливо в сфері 

безпеки дорожнього руху, фактично визнається основним засобом її 

забезпечення, про що свідчать майже щорічні зміни та доповнення до глави 

ХII КУпАП, які переважно посилюють відповідальність; по-п’яте, 

відсутність чіткої регламентації участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху.  

Наголошено на тому, що сучасна соціальна активність громадян не має 

належної нормативної регламентації тому що здебільшого побудована на 

встановленні заборон за відсутності відповідної регламентації участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Внесені пропозиції щодо необхідності розробки та прийнятті Закону 

України «Про участь громадян в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху». 

Дістало подальшого розвитку положення щодо необхідності створення 

державою сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, 

різноманітних форм участі громадян, налагодження ефективної взаємодії 

громадськості з органами публічної адміністрації, реалізації громадських 

ініціатив в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

В результаті дослідження внесені пропозиції щодо активізації існуючих 

форм участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху 

Запропоновано розуміння громадського впливу як сукупності форм та 

методів громадської участі, що охоплюють активність членів громадських 

формувань, персональну активність громадян та можливість застосування 

ними відповідних засобів переконання, примусу, громадської підтримки, 

інформаційного впливу, оперативного інформування, громадського 
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розслідування. Обґрунтована необхідність розвитку індивідуальної 

активності громадян та необхідність надання їм статусу громадських 

помічників у сфері безпеки дорожнього руху; 

Під час дослідження питань взаємодії громадян з правоохоронними 

органами в цілому виокремлено особливості взаємодії поліції та громадян у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: 1) пов’язані з виконанням 

правоохоронної функції; 2) відсутність підпорядкованості; 3) обопільна 

підзвітність та підконтрольність спільної діяльності; 4) врегулювання 

нормами переважно адміністративного права; 5) є результатом 

добровільності та довіри. 

В дисертації встановлено такі фактори впливу на взаємодію у сфері 

безпеки дорожнього руху: 1) взаємодія має будуватися на принципах 

відкритості та транспарентності, що слугуватиме створенню надійних 

партнерських відносин між поліцією та громадянським суспільством; 

2) розвиток різних форм соціальної активності та різних проявів 

громадського впливу, які є свідченням громадянської позиції у бажанні 

вплинути на ситуацію в сфері безпеки дорожнього руху; 3) наразі відсутності 

ефективних механізмів такої взаємодії; 4) нормативному забезпеченню  

Виділено, що важливою умовою для довіри до поліції як підставою для 

взаємодії має стати зміна у домінуванні карального ухилу у розумінні 

адміністративної відповідальності як основного інструменти забезпечення 

безпеки дорожнього руху, адже ресурс адміністративної відповідальності не 

тільки у покаранні порушника, а і у виховному впливі. Проте кількість 

складених протоколів продовжує домінувати серед показників впливу на 

безпеку дорожнього руху. 

В результаті дослідження встановлено фактичну відсутність прикладів 

системної взаємодії патрульної поліції з громадськістю в сфері безпеки 

дорожнього руху, яка носить здебільшого декларативний характер та 
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потребує суттєвого покращення. В той же час рівень зростання громадської 

активності в правоохоронній сфері полярного спрямування за відсутності 

адекватної відповідей від держави, яких очікує суспільство свідчить про 

необхідність відповідного нормативного регулювання.  

Встановлено, що абсолютна більшість громадян 87% відсотків 

вважають стан забезпечення безпеки дорожнього руху незадовільним, та 

висловлюють позицію щодо посилення заходів з її забезпечення. Позитивно 

відповіли 82% громадян щодо необхідності залучення громадян до заходів з 

забезпечення безпеки дорожнього руху, проте 86% вважали участь громадян 

в цій сфері недостатньою, а 74% не могли навести жодного прикладу такої 

участі, лише 7% назвали спільне патрулювання з поліцією.  

Наголошено, що перспективним напрямком удосконалення участі 

громадян є створення умов для рівноправності громадськості та публічної 

адміністрації в питаннях впливу на стан забезпечення безпеки дорожнього 

руху шляхом активізації громадської участі. З’ясовано потенційні 

можливості участі громадян як вагомого внеску у справу забезпечення 

безпеки дорожнього руху.  

Виявлено стурбованість громадян високим рівнем корупційності в 

сфері безпеки дорожнього руху, який впливає на рівень розвитку 

партнерських, довірчих відносин. Констатується, що впровадження 

результатів громадської думки має стати перетворитися з формального 

положення на реальні засоби впливу на стан забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

Наголошено на потребі активізації діяльності публічної адміністрації 

спрямованих на нормативне закріплення нової парадигми відносин, стратегії 

публічної взаємодії в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  
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Зазначається, що демократизація суспільства призвела до значного 

розширення кола форм та проявів громадської участі у правоохоронних 

відносинах, адже реалізація правозахисної функції покладена на державні 

органи, а громадяни та їх об’єднання повинні мати можливість цьому 

сприяти. Людський фактор є основним у причинності дорожньо-

транспортних подій, тому людський фактор слід налаштовувати на активну 

місію у забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Наголошено, що існуючі вади адміністративно-деліктного 

законодавства суттєво впливають на стан забезпечення безпеки дорожнього 

руху, а безкарність породжує зневіру у суспільства у доцільності співпраці з 

правоохоронними органами, системної суспільної реакції протиправним 

проявам у цій сфері. Констатовано, що ресурс чинного КУпАП 

використовується не повністю і, в цілому, потребує системного 

переформатування.  

Автором одним із перших було зазначено на вплив корупційних 

відносин на безпеку дорожнього руху, тому просування у подоланні корупції 

стане чинником, який сприятиме на безпеку дорожнього руху. Зазначається 

про фактичну відсутність системної діяльності громадських формувань 

правоохоронного спрямування. Сформовано пропозиції щодо створення 

громадських інспекторів з безпеки дорожнього руху, громадських помічників 

дільничного офіцера поліції, позаштатного інспектора, та вносяться 

відповідні пропозиції до чинного законодавства.  

Зроблено висновок, що відсутність належного нормативного 

забезпечення створює умови для поширення громадських утворень 

деструктивного спрямування. 

Розроблено напрями забезпечення безпеки дорожнього руху за 

активної участі громадян, в основу яких покладено необхідність подальший 
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розвиток теорії забезпечення безпеки дорожнього руху, солідарної 

відповідальності з державою за безпеку дорожнього руху, формування 

відповідного законодавства спрямованого на забезпечення активної участі 

громадян. 
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ANNOTATION 

 

Guseva E. I. Administrative and legal regulation of citizens’ participation in 

the provision of road safety. – Qualifying research paper as a manuscript. 

 

The thesis for a Candidate’s Degree in Law in specialty 12.00.07– 

administrative law and procedure; finance law; information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is devoted to the theoretical generalization and new solution 

of scientific task which consists in disclosing the legal essence of administrative-

legal regulation of citizens’ participation in ensuring road-traffic safety, 

determining the peculiarities of its realization and identifying directions for 

improvement of the current legislation in the sphere of its implementation, 

prospects of formation and development of citizens’ participation in ensuring road 

safety are considered. According to the research results, new conceptual theoretical 

and practical provisions and conclusions are substantiated.  

Based on the study and synthesis of modern scientific views and approaches, 

the research formulates and characterizes the necessity of the development of 

citizens’ participation in the provision of road safety not only through the activities 
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of relevant public organizations they should belong to, but also personally, 

independently with the possibility to apply a public influence. 

It turned out that the modern participation of citizens in the protection of 

public order and provision of road safety are traditionally reduced to the control 

over competent authorities, implementation of common arrangements, 

participation in planning and assessment of performance, monitoring of legality 

and execution of their tasks.  

The paper substantiated the need to provide citizens with peculiar 

administrative and jurisdictional powers in the sphere of road safety provision and 

adoption of changes to the current legislation.  

It is noted that the level of growth of public consciousness, gradual 

formation of civil society give grounds for the intensification of citizens’ 

participation in the provision of road safety in the context of increasing danger in 

the sphere of road traffic, ineffectiveness of the existing system for its provision. 

Public authorities should contribute to the participation through an appropriate 

change in the principles of state policy of regulation of citizens’ participation in 

this sphere.  

It was found out that the role of citizens in the sphere of road safety was 

limited only as for subordinated subjects who were influenced and passed the buck 

by the state in order to improve travel conditions. An example of such policy is a 

permanent intensification of administrative liability for traffic violation as the main 

lever for ensuring road safety. 

The research stressed that modern civilized society can’t exist without a 

proper satisfaction of the social need in vehicles, and road-traffic safety is an 

important social issue. Every citizen is involved in traffic as a passenger, driver, 

pedestrian, etc. regardless of whether one has a vehicle that creates the appropriate 

levels of participation. The abovementioned is a social precondition for one’s 

active participation in the provision of road safety and overcoming the 
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contradiction between the need to use vehicles and the provision of relevant 

conditions traffic safety. A condition for activation of citizens’ participation in the 

sphere of road safety is solidarity with the state relatively the liability for solution 

of road safety problems. 

The necessity to introduce European standards in solving traffic safety 

problems, which will based on the active participation of citizens in this sphere 

including the expansion of their respective capabilities, is emphasized. 

Effectiveness of road safety policy depends on the proper behavior of road users, 

and an important component of the influence should be civil society as a new 

benchmark in ensuring road safety. The provision of another status of citizens’ 

social participation is guided by the modern doctrine of administrative law, and the 

creation of socially active behavior of citizens should be implemented through 

forming public awareness and behavior, improving legal consciousness and 

impatience to traffic violations, which encroach on the health and life of everyone, 

their active involvement in the discussion, development and improvement of 

countermeasures, further development of democratic institutions of civil society, 

establishment of comprehensive social control over the activities of public 

administration. 

It is noted that harmonization of the legislative provision in the sphere of 

road safety has significant importance in the mechanism of administrative-legal 

regulation. It is concluded that, firstly, the following laws are key for the subject of 

investigation : the Law of Ukraine “On Road Traffic” (1993), the Law of Ukraine 

“On Citizens’ Participation in the Protection of Public Order and State Border” 

(2001), the Law of Ukraine “On Public Associations” (2011); secondly, a complex 

palette of the legal nature of these sources leads to their improvement and 

formation of regulatory grounds for the participation of citizens in the sphere of 

provision of road safety ; thirdly, taking into account the constitutional recognition 

of a person, one’s life and health as the highest social value, improvement of the 
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level of exactness to public administration regarding the provision of public 

interest in the road safety should be ensured, particularly, by the rules of 

administrative law; fourthly, the institute of administrative responsibility, 

especially in the sphere of road safety, actually is recognized as the main means of 

its provision that confirmed by almost annual amendments to Chapter XII of the 

Code of Ukraine on Administrative Offences, which mainly strengthen 

responsibility; fifth, the lack of a clear regulation of citizens’ participation in the 

provision of road safety. 

The paper focuses on the fact that the modern social activity of citizens is 

not regulated in a proper way, because it is mainly based on the imposition of 

prohibitions in the case of lack of regulation of citizens’ participation in provision 

of road safety. 

It is submitted proposals for the necessity to elaborate and adopt the Law of 

Ukraine “On Citizens’ Participation in Provision of Road Safety”. 

The provision for the necessity of creation of favorable conditions by the 

state for the development of civil society, various forms of citizens’ participation, 

establishment of effective interaction of the public with public authorities, 

realization of public initiatives in the sphere of ensuring road safety is developed.  

As a result of the study, proposals for activation of the available forms of 

citizens’ participation in road safety were submitted. It was proposed the idea of 

public influence as a set of forms and methods of public participation covering the 

activity of members of public groups, personal activity of citizens and their 

capability to apply appropriate means of persuasion, coercion, public support, 

information influence, immediate information, public investigation. The necessity 

to develop individual activity of citizens as well as the necessity to provide them 

with the status of public assistants in the sphere of road safety is substantiated. 

In the course of studying the issues of interaction of citizens with law 

enforcement bodies, the peculiarities of the interaction of police and citizens in 
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ensuring road safety are distinguished: 1) they are connected with the execution of 

law enforcement functions; 2) lack of subordination; 3) mutual reporting relations 

and control over joint activity; 4) regulation by the rules of administrative law; 5) it 

is the result of voluntary involvement and confidence. 

The dissertation established the following factors of influence on the 

interaction in the sphere of road safety: 1) interaction should be based on principles 

of openness and transparency, which will contribute to establishment of a reliable 

partnership between the police and civil society; 2) development of various forms 

of social activity and various manifestations of social influence, which confirm 

public position to influence the situation in the sphere of road safety; 3) at the 

present there are no effective mechanisms for the interaction; 4) regulatory 

support. 

It is emphasized that an important condition for police’s credibility as a basis 

for interaction should be the change in the dominance of the punitive nature in the 

sense of administrative liability as the main means for the provision of road safety, 

because the resource of administrative liability is not only to punish an offender, 

but also to influence in the educative way. However, the number of protocols still 

dominates among impact factors on road safety.  

As a result of the study, it is established the lack of examples of permanent 

interaction between the road patrol service and the public in the sphere of road 

safety, which is mostly declarative and needs profound improvement. At the same 

time, the growth of public activity in the law-enforcement sphere of polar direction 

in the context of the lack of adequate responses from the state, which the public 

expects, indicates the need for appropriate statutory regulation. 

It is found out that the majority of citizens (87%) consider that the status of 

road safety is not satisfactory, and they express a position on intensification of the 

measures for its provision. 82% of the citizens gave positive answer relatively the 

need to involve citizens in road safety measures, however, 86% believed that 
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citizens’ participation in this sphere was not sufficient and 74% could not give any 

example of such participation, while only 7% mentioned joint patrolling with the 

police. 

It is stressed that the prospective direction of improving the participation of 

citizens is the creation of conditions for equality of the public and public 

administration in matters of impact on the state of ensuring road safety through the 

activation of public participation. The potentials for citizen participation as a 

significant contribution to the safety of road traffic were identified. 

Citizens’ concern about the high level of corruption in the sphere of road 

safety was revealed, which affects the development of partnership and trust-based 

relations. It is stated that the introduction of the results of public opinion should 

transform from a formal provision into the real means of influence on the state of 

ensuring road safety. 

The emphasis was laid on the need to activate the activities of public 

administration aimed at statutory consolidation of the new model of relations, 

strategies of public interaction in the sphere of provision of road safety.  

It is noted that democratization of society has led to a significant expansion 

of the range of forms and manifestations of public participation in law-enforcement 

relations, as the implementation of human rights functions is entrusted to state 

bodies, and citizens and their associations should have the opportunity to promote 

it. Human factor is the main cause of road traffic events, so the human factor 

should be directed towards an active mission to ensure road safety. 

It is stressed that the existing defects of administrative-tort legislation 

significantly affect the state of ensuring road safety, and impunity generates 

disbelief of the society in the expediency of cooperation with law-enforcement 

bodies, system public reaction to unlawful manifestations in this sphere. It is stated 

that the resource of the current the Code of Ukraine on Administrative Offences is 

not fully used and, in general, requires system reformatting. 
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The author is one of the first to mention the impact of corruption relations on 

road safety, so control of corruption will be a factor contributing to road safety. It 

is noted about the actual absence of system activity of public groups of law 

enforcement. It is submitted the proposals for the creation of public inspectors of 

road safety, public assistants of district police officer, and freelance inspector, and 

relevant proposals are made to the current legislation. 

It is concluded that the lack of proper regulatory support creates conditions 

for the spread of public entities of a destructive direction. 

The directions of provision of road safety involving active participation of 

citizens are developed, which are based on the necessity of further development of 

the theory of road safety, joint responsibility with the state for road safety, and the 

formation of a relevant legislation aimed at ensuring active participation of 

citizens. 

Key words: administrative and legal regulation, road safety, interaction, 

public associations, provision of road safety, participation of citizens. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Активне, впливове і розвинене громадянське 

суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та 

відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і 

належного врядування, управлінні державними справами і вирішенні питань 

місцевого значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у 

різних сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, 

розв’язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.  

Як зазначається у Національній стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., Революція Гідності 

відкрила новий етап в історії розвитку громадянського суспільства, 

продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні перетворення, 

стала поштовхом для оновлення та переформатування влади. В той же час, 

еволюція руху до демократичних перетворень спирається на тенденції 

зростання соціальної підтримки результатів розбудови правової держави і 

громадянського суспільства. Його важливими чинниками постають засоби 

адміністративного права, втілені у відповідних методах і формах 

регламентації суспільних відносин.  

Рівень забезпечення суспільних відносин у сфері безпеки дорожнього 

руху залишається незадовільним. Так, в Україні рівень смертності та 

травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є одним з найвищих в 

Європі, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається вкрай 

низьким. За останні 15 років в Україні внаслідок дорожньо-транспортних 

пригод загинуло понад 74 тис. громадян, 603 тис. – травмовано. Зазначеному 

у т. ч. сприяло панування владно-бюрократичної системи забезпечення 

безпеки дорожнього руху, основним засобом якої вважалося встановлення та 

періодичне посилення адміністративної відповідальності. За таких обставин 

невідповідність між прагненнями до побудови громадянського суспільства та 
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застарілими підходами до забезпечення безпеки дорожнього руху вимагає 

переорієнтації адміністративно-правового регулювання на створення та 

розвиток різноманітних форм участі громадян у цій сфері публічного 

адміністрування.  

За роки незалежності України громадянам як суб’єктам 

адміністративного права приділено значну увагу у працях В. Б. Авер’янова , 

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяка,  

В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, І. П. Голосніченко, Є. В. Додіна,  

В. В. Донського, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка,  

О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, Т. О. Мацелик, П. С. Лютікова,  

Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, В. Я. Настюка, Д. В. Приймаченка,  

А. С. Селіванова та ін. Проблемам, пов’язаним з участю громадян та їх 

об’єднань у різних публічно-правових відносинах, присвячено дослідження 

С. С. Вітвицького, М. Ю. Віхляєва, В. В. Головка, С. М. Гусарова,  

С. Ф. Денисюка, Т. М. Олексенко, І. О. Сквірського та ін.  

Проблематиці забезпечення безпеки дорожнього руху (з акцентом на 

участь громадян) приділена увага фахівців адміністративного права, серед 

яких: Л. Ю. Весєлова, В. В. Гаркуша, В. В. Доненко, В. В. Новіков,  

А. М. Подоляка, О. Ю. Салманова, А. О. Собакарь та ін. Окремі питання 

адміністративно-правового статусу особи у сфері безпеки дорожнього руху 

розглядалися у роботах: О. Л. Міленіна «Правосвідомість учасників 

дорожнього руху» (2001 р.); В. А. Головка «Адміністративно-правове 

забезпечення соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в 

Україні: проблеми теорії та практики» (2011 р.); Т. О. Гуржія «Державна 

політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові та організаційні 

засади» (2011 р.); Р. В. Гаврилюка «Адміністративна правосуб’єктність особи 

в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» (2015 р.), але здебільшого 

вони стосувалися проблем адміністративної правосуб’єктності, забезпечення 

соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху, впливу 
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реалізації права на керування транспортними засобами на формування 

свідомості учасників дорожнього руху.  

Втім, не зважаючи на значну кількість досліджень з питань 

забезпечення безпеки дорожнього руху, питання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху не були розглянуті комплексно. 

Наведене зумовило актуальність проведення дослідження адміністративно-

правового регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху. 

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

Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема 

роботи пов’язана з низкою програмних документів, зокрема: Стратегією 

сталого розвитку «Україна–2020», затвердженою Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; Національною стратегією сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., 

затвердженою Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016; 

Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 

до 2020 р., схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14 червня 2017 р. № 481-р; Державною програмою підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 р., затвердженою Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435; Національною 

транспортною стратегією України на період до 2030 р., схваленою 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. 

Тема дисертації відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 
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природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

сутності адміністративно-правового регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, виокремлення особливостей участі 

громадян у зазначеній сфері адміністративних правовідносин. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі:  

 охарактеризувати безпеку дорожнього руху як об’єкт 

адміністративно-правових досліджень у сучасній юридичній доктрині; 

 визначити поняття та класифікувати громадян як суб’єктів 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

 встановити соціальну зумовленість участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху;  

 здійснити характеристику нормативного забезпечення участі 

громадян у сфері безпеки дорожнього руху; 

 окреслити форми та охарактеризувати процедури участі громадян 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; 

 визначити сучасний стан та умови взаємодії громадян з 

правоохоронними органами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;  

 узагальнити результати дослідження потенціалу участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

 визначити пріоритетні напрямки вдосконалення участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку 

із участю громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 
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результатів дослідження забезпечено використанням сукупності 

філософських, загально та спеціально наукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Основним загальнонауковим 

методом наукового пізнання у роботі є діалектичний, за допомогою якого 

досліджувався розвиток уявлень про безпеку дорожнього руху, участь 

громадян у правоохоронній сфері, забезпечення безпеки дорожнього руху 

(розділ 1, підрозділи 2.2, 2.3). Для розкриття історіографії дослідження 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху використовувався історично-правовий метод 

(підрозділ 1.1, розділ 3). Логіко-юридичний метод використовувався для 

формулювання базових дефініцій дисертації (підрозділи 2.1, 3.1). Метод 

системного аналізу застосовувався для дослідження права на участь у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, її соціальної зумовленості 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.2). Методи моделювання, аналізу та синтезу 

використовувались для розробки пропозицій з удосконалення законодавства, 

для розробки перспективних напрямів подальшого вдосконалення 

нормативного врегулювання участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху (підрозділ 2.1, розділ 3). Соціологічний метод 

використовувався під час проведення інтерв’ювань та опитувань серед 

учасників дорожнього руху, працівників патрульної служби (підрозділ 3.1); 

статистичний – у процесі вивчення деліктологічної ситуації у сфері 

дорожнього руху (підрозділи 1.1, 2.1).  

Нормативну основу роботи становлять Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, закони України, нормативно-правові акти 

Української Радянської Соціалістичної Республіки, підзаконні нормативно-

правові акти, законодавство зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, що 

відображають загальну смертність внаслідок дорожньо-транспортних пригод 

(акумульовані Організацією економічного співробітництва та розвитку), 

фінансові втрати України внаслідок дорожньо-транспортних пригод 
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(акумульовані Всесвітнім банком), кількість зареєстрованих дорожньо-

транспортних пригод в Україні у розрізі конкретних порушень правил 

дорожнього руху за 2018 р., а також результати правозастосовчої практики 

Конституційного Суду України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексних наукових досліджень, присвячених з’ясуванню сутності 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху, виокремленню особливостей участі громадян у 

зазначеній сфері адміністративних правовідносин. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, 

зокрема: 

уперше: 

 на підставі узагальнення наукових досліджень участі громадян у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху виділено проблеми їх 

практичної реалізації, пов’язані з розглядом цього питання в контексті 

правоохоронної діяльності та виключно через участь у громадських 

об’єднаннях правоохоронного та іншого спрямування. Обґрунтована позиція 

щодо необхідності виокремлення з правоохоронної сфери відносин участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

 на основі положень людиноцентристської ідеології 

адміністративного права розглянуто участь громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху не консервативно (традиційно, тільки як форму контролю), 

а як участі у такому забезпеченні. Запропоновано визначення участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху як активної форми 

реалізації прав і обов’язків у зазначеній сфері, обумовленій суб’єктивними та 

об’єктивними потребами, яка має прояв у взаємодії з органами публічної 

адміністрації та здійсненні заходів громадського впливу; 
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удосконалено: 

– наукові підходи до правового регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху. Сформульовано пропозиції щодо 

реформування адміністративного законодавства, що визначає засади такої 

участі саме у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Запропоновано 

прийняття Закону України «Про участь громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху»; 

 доктринальні положення щодо форм та методів участі громадян 

та громадських об’єднань у сфері безпеки дорожнього руху, їх практичної 

реалізації та умов розвитку нових форм активної участі. Запропоновано 

розуміння громадського впливу як сукупності форм та методів громадської 

участі, що охоплюють активність членів громадських формувань, 

персональну активність громадян та можливість застосування ними 

відповідних засобів переконання, примусу, громадської підтримки, 

інформаційного впливу, оперативного інформування, громадського 

розслідування. Обґрунтована необхідність розвитку індивідуальної 

активності громадян та необхідність надання їм статусу громадських 

помічників у сфері безпеки дорожнього руху;  

 наукові положення щодо взаємодії між громадянами та 

публічною адміністрацією з урахуванням сучасного стану розвитку 

громадянського суспільства, в основу якої покладені результати оцінки 

населенням якості виконання Національною поліцією покладених на неї 

завдань, відповідність її роботи очікуванням населення, реагування на зміни 

рівня довіри населення та факторів, які на неї впливають. Основними 

принципами проведення оцінки є об’єктивність опрацювання інформації та 

системність оцінювання якості роботи; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика стану вивчення проблем участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та правоохоронній сфері в цілому та 

визначені напрямки нової парадигми участі громадян у сфері безпеки 
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дорожнього руху, що викликано: 1) збільшенням кількості транспортних 

засобів, адміністративних та кримінальних правопорушень та кількістю 

дорожньо-транспортних подій; 2) подальшим розвитком громадянського 

суспільства та його інститутів; 3) зростанням рівня соціальної активності 

громадян в цій сфері та правосвідомості; 4) визнанням публічною владою та 

суспільством необхідності активної співпраці у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху; 5) подальшим реформуванням правоохоронної сфери;  

 пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства про 

адміністративно-юрисдикційні повноваження членів громадських формувань 

різного спрямування. Зазначено, що чинний КУпАП є застарілим ресурсом 

радянської доби і необхідність прийняття нового кодифікованого акта є 

актуальним питанням. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – з метою поглибленого опрацювання 

теоретичних і прикладних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, 

активізації участі громадян, зокрема у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху (акти впровадження Запорізького національного 

університету від 05.07.2018; Університету митної справи та фінансів від 

16.08.2018); 

– правотворчій діяльності – для пошуку науково обґрунтованих та 

орієнтованих на прикладне застосування ідей, пов’язаних із вдосконаленням 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

– правозастосовчій діяльності – у межах оптимізації практичної 

діяльності органів державної влади щодо залучення громадськості до заходів 

із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (акт впровадження 

Управління превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в Дніпропетровській області від 08.08.2018); 
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– навчальному процесі – для удосконалення та розробки програм і 

планів підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів юридичного 

профілю, під час підготовки відповідних розділів підручників, навчальних 

посібників, а також під час викладання курсів «Адміністративне право», 

«Адміністративно-деліктне право», «Адміністративна діяльність» (акти 

впровадження Запорізького національного університету від 05.07.2018; 

Університету митної справи та фінансів від 16.08.2018; Приватного вищого 

навчального закладу «Львівський університет бізнесу і права» від 

27.08.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано наукову статтю «Соціальна зумовленість участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху», в якій дисертантом особисто 

проаналізовано сутність соціальної зумовленості участі громадян у сфері 

безпеки дорожнього руху. Наукові ідеї та розробки, що належать 

співавторам, у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 7 науково-практичних 

конференціях, наукових семінарах та «круглих столах»: «Актуальні 

проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» 

(м. Дніпро, 2016 р.); «Актуальні проблеми вітчизняного права» (м. Дніпро, 

2017 р.); «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні 

правові парадигми» (м. Київ, 2017 р.); «Актуальні питання проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (м. Дніпро, 2018 р.); 

«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» (м. Харків, 2018 р.); «Безпека на 

дорозі» (м. Кривий Ріг, 2018 р.). 
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Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 

6 наукових статтях, з них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 

6 тезах доповідей на науково-практичних конференціях, наукових семінарах 

та «круглих столах». 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 8 підрозділів, додатків, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 236 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел налічує 

220 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

ГЕНЕЗА УЯВЛЕНЬ ПРО ЗАСАДИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

 

1.1. Безпека дорожнього руху як об’єкт адміністративно-правових 

досліджень 

 

Проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху набувають 

актуальності у зв’язку з поширенням транспортних засобів та зростанням 

дорожньо-транспортних пригод, людського травматизму, які набули 

тенденції на постійне зростання. За масштабами дорожньо-транспортного 

травматизму Україна стала випереджати більшість розвинутих країн світу. 

 Учасники парламентських слухань на тему: «Стан і перспективи 

забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху», що відбулися 23 грудня 

2015 року, відзначають, що порівняно із країнами Європейського Союзу та 

сусідніми країнами Україна має надзвичайно низькі показники безпеки 

дорожнього руху, що призводить до значних людських та економічних втрат. 

Наслідком цього є високий рівень смертності та травматизму на дорогах. За 

даними офіційної статистики, за 11 місяців 2015 року в Україні сталося 

119175 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинуло 3529 осіб, 

травмовано 28104 особи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), в Україні рівень смертності від дорожньо-транспортних пригод 

становить 12 осіб на 100 тисяч населення, що вдвічі перевищує середній 

показник у країнах Європейського Союзу. Дорожньо-транспортні пригоди є 

першою за поширеністю причиною смерті українців віком від 15 до 24 років 

та другою за поширеністю - віком від 5 до 14 років. 

Втрати від дорожньо-транспортних пригод мають і економічний вимір, 

зокрема, як відзначили під час слухань міжнародні експерти, соціально-

економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму 
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становлять 4 мільярди доларів США на рік, включаючи матеріальні витрати, 

пов’язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці, та 

людські втрати через серйозні травми або смерть внаслідок дорожньо-

транспортних пригод [1].  

В результаті ДТП щорічно отримують травми десятки тисяч людей. За 

15 років ведення офіційної статистики загинуло 74029, були травмовані 

603 тис 23 особи. Динаміка зазначених показників наступна: за 2005 рік 

загинуло 7 229, травмовано 55 599, за 2006 рік відповідно 7 592/ 60 018; за 

2007 рік – 9574/78 5282008; за 2008 рік – 7 718/ 63 254; за 2009 рік –5 348/ 

45 675; за 2010 рік – 4875/38975; за 2011 рік – 4908/38178; за 2012 рік – 2012-

5131/37519; за 2013 рік – 4833/37521; за 2014 – 4464/32352; за 2015 – 

3970/31467; за 2016 – 3410/33613; 2017 рік – 4323/34677;2018 рік, за 7 місяців 

– 1545/15647. Не зважаючи на певне зниження показників, Україна 

залишається країною з однією з найнебезпечніших ситуацій з забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Це стало одним із головних чинників обрання 

теми дослідження. 

Для висвітлення досліджень в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху нами обрано період, який охоплює період з 1991 року по сучасний 

період, тобто з моменту набуття Україною незалежності, статусу самостійної 

держави. Слід відмітити, що питанням безпеки дорожнього руху 

приділяється значна увага вітчизняних вчених, що відповідно має значення 

для її забезпечення з огляду на її стан. Історична ретроспектива вивчення 

наукових досліджень може свідчити про своєрідну залежність від стану 

загального законодавства, розвитку юридичної доктрини, векторів розвитку 

держави. Так, починаючи з 1991 року роботи, які здійснювалися в цій сфері 

були малочисельними та здебільшого ставали змістовно продовженням 

радянського періоду, духу радянського наказового законодавства та 

позитивіського його розуміння. Прийняття Конституції України відкрило 

нові можливості у праворозумінні процесів пов’язаних з забеспеченння прав і 

свобод людини, зокрема положень статті 3 Конституції України [2], розвитку 



33 

сучасних поглядів щодо предмету адміністративного права, його нової ролі у 

суспільстві, формуванні нового відношення між державою та людиною. 

Важливими заходами було прийняття Концепції Реформи адміністративного 

права та Адміністративної реформи, які стали відповідними орієнтирами у 

пошук та забезпеченню суспільних потреб у різних сферах, у тому числі і у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Нове адміністративне право 

має за мету гарантування прав людини і встановлення цивілізованого 

паритету між інтересами особи та держави. Як слушно зауважує 

В. Авер’янов, «при визначенні нового погляду на суспільне призначення 

адміністративного права слід, на нашу думку, виходити з положень ст. 3 

Конституції України, згідно з якими «держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність» та «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави»[3, с. 67].  

Тому подальша трансформація управлінських відносин, що триває в 

державі, поступово збагачує зміст діяльності відповідних органів щодо 

впорядкування відносин у сфері безпеки дорожнього руху і вимагає їх 

переорієнтації на пріоритетність всебічної реалізації захисту прав і свобод 

людини. Соціальною реалізацією функції права, втілення у суспільне буття 

має стати розробка нової парадигми у сфері безпеки дорожнього руху 

[4, с. 13]. Одним із елементів якої має стати активна участь громадян в її 

забезпеченні.  

На фоні таких процесів стан забезпечення безпеки дорожнього руху 

викликає незадоволення громадян політикою держави в цій сфері. У 

вітчизняній науці, в її різних галузях проводяться численні наукові 

дослідження на рівні дисертаційних робіт, монографій, окремих публікацій 

тощо. В цьому аспекті слід привітати одну з перших спроб систематизації 

всіх проведених досліджень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

здійснену Доненко В.В. та Гаркушою В.В. [5], які провели систематизацію 

досліджень за всіма науковими спеціальностями (юридичними науками, 
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технічними, психологічних та іншими). Які дозволяють мати загальну 

картину проведених досліджень на той час.  

 В результаті проведеного нами дослідження встановило, що більшість 

робіт було присвячено питанням забезпечення безпеки дорожнього руху, 

організаційно-правовим питанням діяльності Державтоінспекції, 

удосконаленню її діяльності, проблемам адміністративно-деліктної 

відповідальності, застосуванням заходів адміністративного примусу тощо. 

Так, загальним питанням безпеки дорожнього руху були присвячені 

роботи О.В. Домашенко «Організаційно-правові основи забезпечення 

безпеки дорожнього руху в Україні» (1993 р.) [6], В.В. Новіков 

«Адміністративно-правові основи профілактики правопорушень правил 

дорожнього руху» (1997 р.) [7], С.М. Гусаров «Адміністративно-правові 

засади державного управління безпекою дорожнього руху в Україні» 

(2001 р.) [8], Л.І. Сопільняк «Розвиток теорії та засад формування 

нормативної бази безпеки дорожнього руху» (2002 р.) [9], М.М. Долгополова 

«Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки 

дорожнього руху» (2003 р.) [10], В.Й. Развадовськиий «Державне 

регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові 

проблеми та шляхи їх розв’язання) (2004 р.) [11], Ю.В. Пирожкова 

«Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в 

Україні» (2007 р.) [12], Веселов М.Ю. «Адміністративно-правова 

профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні» 

(2009 р.) [13], В.Ф. Муцко «Адміністративно-правове регулювання безпеки 

дорожнього руху в Україні» (2011 р.) [14], Б.Ю. Бурбело «Організаційно-

правові засади взаємодії суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху» 

(2011 р.) [15] , Т.О. Гуржій «Державна політика безпеки дорожнього руху: 

теоретико-правові та організаційні засади» (2011 р.) [16]; Собакарь А.О. 

«Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів» (2012 р.) [17], 

Доненко В.В. «Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху» 

(2012 р.) [4]. 
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Питанням діяльності Державтоінспекції та поліції А.В. Гаркуша 

«Адміністративно-примусова діяльність підрозділів ДАІ» (2004 р.) [19], 

А.М. Подоляка «Адміністративно-правовий статус державної автомобільної 

інспекції МВС України» (2004 р.) [20], М.А. Микитюк «Владні повноваження 

Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України: 

проблеми теорії та практики реалізації у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху» (2008 р.) [21], В.М. Шудріков «Правові та організаційні 

засади нагляду підрозділами ДАІ МВС України за технічним станом 

транспортних засобів» (2008 р.) [22], В.В. Донський «Адміністративна 

відповідальність працівників ОВС за порушення правил, норм і стандартів, 

що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху» (2011 р.) [23], 

В.М. Лозовий «Правове регулювання інформаційного забезпечення 

діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України» (2011 р.) [24], 

Гаркуша В.В. «Адміністративно-правова діяльність працівників ДАІ щодо 

контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів» (2012 р.) 

[25], Молчанов Р.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції у 

сфері безпеки дорожнього руху» (2018 р.) [26]. 

Адміністративно-деліктним проблемам роботи В.Й. Развадовський 

«Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, 

що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху» (1998 р.) [27], 

В.В. Доненко «Адміністративна відповідальність за правопорушення, 

пов’язані з керуванням транспортними засобами особами, які перебувають у 

стані сп’яніння (2001р.) [18], Т.О. Гуржій «Адміністративно-правова 

кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил 

керування» (2005 р.) [28], М.М. Стоцька «Провадження у справах про 

адміністративні проступки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 

(2007 р.)[29], Г.К. Голубєва «Адміністративно-правова кваліфікація 

порушень водіями Правил експлуатації автотранспортних засобів» (2008 р.) 

[30], Р.С. Михайлов «Забезпечення адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних 
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умовах» (2011 р.) [31], С.А. Комісаров «Організаційно-правове забезпечення 

застосування адміністративних санкцій у сфері безпеки дорожнього руху» 

(2011 р.) [32], Циба Є. В. «Адміністративна відповідальність за порушення 

правил перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Україні» [33], 

Ширіна С.А. «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язаних із безпекою дорожнього руху». 2012 [34], Коллер Ю. С. 

«Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху» (2012 р.) [35], Гуржій А. В. «Адміністративна 

відповідальність за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів та проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів» 

(2013 р.) [36], Калугін Є.П. «Виконання адміністративних стягнень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху»( 2017 р.) [37]. 

Питанням застосування засобів примусу у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху О.Ю. Салманова «Адміністративно-правові засоби 

забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху» (2002 р.) [38], 

В.В. Єгупенко «Заходи запобігання та припинення адміністративних 

правопорушень на транспорті органами державної автомобільної інспекції 

МВС України (2002р) [39], Д.Д. Бойко Адміністративно-деліктне 

забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2015 р.) [40]. 

Загальною ознакою цих робіт є відсутність взагалі або опосередкована 

участь громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху як суб’єктів 

власного впливу, а не об’єктів через вплив на яких здійснюється 

забезпечення правовідносин в цій сфері. Одним з основних вад цих робіт 

стало певною мірою продовження радянської традиції впливу на безпеку 

дорожнього руху переважно через примусові заходи по відношенню до 

громадян, зокрема, посиленням адміністративної відповідальності або 

удосконаленням діяльності Державтоінспекції без врахування фактору участі 

самих громадян  

Дослідження в цій сфері, які провели вчені-адміністративісти 

(Гуржій Т.О., Доненко В.В., Саламанова О.Ю., Собакарь А.О., Новиков В.В. 
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[4; 16; 29; 28; 38; 17, 7] та інші науковці стверджують, що до головних 

причин стабільно високого рівня аварійності є недостатня правова культура 

водіїв, пішоходів, громадян, нехтування вимогами безпеки та правил 

дорожнього руху, що зумовило включення до законів норм про підвищену 

відповідальність в сфері безпеки дорожнього руху, з чим варто погодитись.  

 В той же час, більшість авторів також зазначають, що 

«адміністративна відповідальність є найбільш ефективним засобом 

підтримання в державі законності правопорядку, дисципліни та безпеки 

дорожнього руху» (С.Ф. Денисюк) [4], «значна кількість правопорушень у 

сфері безпеки дорожнього руху, яка вчиняється в країні, завдання щодо 

попередження і викорінення яких викликають необхідність внесення змін до 

законодавства про посилення заходів адміністративної відповідальності» 

(О.Ю. Салманова) [38], а представник ще радянської наукової школи 

В.І. Жульов зазначав, що «регулювання дорожнього руху за допомогою 

правових норм залишається найнадійнішим способом, який не потребує 

великого капіталовкладення»; «на сучасному етапі соціально-технологічного 

розвитку, провідним засобом охорони безпеки дорожнього руху слугує 

адміністративна відповідальність» [42, c. 317]. В цілому не піддаємо сумніву 

зазначені висновки, зроблені в різні періоди розвитку нашою країни- від 

радянського періоду до сучасної доби, з націленим європейським вектором 

розвитку. Саме тому слід підтримати думку окремих авторів про те, що 

«новий погляд на права людини в Україні вимагає перегляду проблеми їх 

забезпечення у справах про адміністративні правопорушення, що були скоєні 

у сфері безпеки дорожнього руху [43, c. 271], а відтак, на наш погляд, і місцю 

та ролі адміністративної відповідальності у протидії порушенням у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього та їх попередженні. На наш погляд, 

адміністративна відповідальність має розглядатися не як основний засіб 

забезпечення безпеки дорожнього руху, а як один з заходів, причому не 

основним. В тезі В.І. Жульова, як раз і закладено саме радянське відношення 

до адміністративної відповідальності як інструменту впливу 
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адміністративно-командної системи на громадян з метою примусу до 

виконання своїх установлень і не тільки в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Саме в такому напрямку і продовжувало формуватися 

національне адміністративне право, обтяжене наслідками тоталітарного 

століття. Формувалося вітчизняне адміністративно-деліктне законодавство, 

яке майже у всіх сферах розглядалося як основний засіб примусового 

забезпечення публічного інтересу. Абсолютна більшість авторів 

дисертаційних досліджень, які безпосередньо стосувались відповідальності 

за окремі види правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, а також 

розглядалися окремі аспекти адміністративної відповідальності саме вважали 

адміністративну відповідальність таким основним важелем. 

Таке визнання адміністративної відповідальності в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху звузило науковий інтерес до інших засобів впливу 

на відносини в цій сфері, а серед суб’єктів організації протидії порушенням 

правил дорожнього рух безальтернативно домінувала Державтоінспекція. 

Проблеми забезпечення прав особи в цій сфері розглядалися здебільшого в 

межах адміністративно-деліктних відносин, які виникали в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху [44, c. 69–72]. Втім, не зважаючи на 

значну кількість досліджень з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, 

проблеми адміністративно-правового положення особи в цій сфері не тільки 

як суб'єкта адміністративної відповідальності та захисту його прав в межах 

адміністративно-деліктних проваджень в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, а саме участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього 

руху не були розглянуті комплексно.  

Окремі питання адміністративно-правового статусу особи в сфері 

безпеки дорожнього руху розглядалися в роботах Р.В. Гаврилюка 

«Адміністративна правосуб’єктність особи в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху» [45], В.А. Головка «Адміністративно-правове 

забезпечення соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в 

Україні: проблеми теорії та практики» (2011р.) [46], Т.О. Гуржія «Державна 
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політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові та організаційні 

засади» (2011 р.) [16], О.Л. Міленіна «Правосвідомість учасників дорожнього 

руху» (2001 р.) [47]. Але здебільшого вони стосувалися проблем 

адміністративної відповідальності, забезпеченню соціальних та економічних 

прав учасників дорожнього руху, впливу реалізації права на керування 

транспортними засобами на формування свідомості учасників дорожнього 

руху. 

Втім, під світлом Конституції України, під впливом 

людиноцентриської теорії адміністративного права, розвитком 

адміністративної доктрини в цілому, зростанням громадянського суспільства, 

стали з’являтися роботи в сфері безпеки дорожнього руху звернені 

безпосередньо на громадянина як основну фігуру в цих відносинах. Так, 

питанню участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху приділена 

певна увага в роботах Головка В.А., яким «права учасників дорожнього руху 

визнано як нормативно закріплені можливості громадян щодо їх активної 

участі у дорожньому русі шляхом використання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів або інших місць, призначених для пересування людей 

та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів, а також 

звернення до державних органів та їх посадових осіб із метою відновлення 

порушених прав, відшкодування збитків та притягнення винної посадової 

особи до відповідальності». В.А. Головко самі права учасників дорожнього 

руху пропонує розуміти як нормативно закріплені можливості громадян 

щодо їх активної участі у дорожньому русі, акцентує увагу на необхідності 

розвитку інституту громадського контролю та визначає основні завдання 

громадських організацій, підкреслює необхідність прийняття Закону України 

«Про громадський контроль у сфері дорожнього руху» [46, с. 9]. 

Гуржієм Т.О. зроблено висновок, що одним із основних факторів 

негативного впливу на механізм державної політики безпеки дорожнього 

руху є «зародковий стан громадського контролю» [16, с. 19]. У дослідженні 

Алфьорової Т.О. зазнаачається про необхідність створення суспільної 
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організації з надання допомоги водіям, захисту їх законних прав та інтересів, 

обґрунтовано особливу роль громадського контролю у системі засобів 

забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній 

діяльності Державтоінспекції України [48, с. 8]. 

В роботі Гаврилюка Р. В. Адміністративна правосуб’єктність особи у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» (2015 р.) визначено 

адміністративно-правовий статус особи у сфері безпеки дорожнього руху як 

встановлену Конституцією України, законами та іншими нормативно-

правовими актами, які регулюють відносини у сфері дорожнього руху, 

сукупність галузевих, індивідуальних прав, обов’язків водія, пасажира, 

пішохода, їх відповідальності, яка засновується на конституційному 

пріоритеті прав і свобод людини, гарантованість яких забезпечується 

відповідною діяльністю держави. [45, с. 10]. Що також слід віднести до 

певних кроків у трансформації ролі громадян у сфері безпеки дорожнього 

руху. На жаль, в роботі Веселової Л.Ю. «Адміністративно-правові гарантії 

безпеки дорожнього руху» (2016 р.) авторка обмежилася лише твердженням 

щодо громадського контролю , як гарантії законності у правоохоронній 

діяльності [49, с. 109]. 

В той же час, слід відмітити роботу Кутерги М.В., який у своєму 

дослідженні «Забезпечення безпеки дорожнього руху адміністративно-

правовими засобами» (2016 р.) запропонував класифікацію контрольних 

заходів з боку громадськості за забезпеченням безпеки дорожнього руху [50]. 

Серед досліджень присвячених громадському контролю як формі 

участі громадян в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху слід 

виокремити роботу Денисюка С.Ф. присвячену адміністративно-правовим 

засадам громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні. В 

роботі присвячено цьому важливому питанню окремий розділ «Громадський 

контроль за адміністративною діяльністю правоохоронних органів у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху», в якому розкрито діяльність 

суб’єктів і форм громадського контролю у зазначеній сфері. Зокрема, 
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автором наголошено, що громадський контроль за адміністративною 

діяльністю правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху у правотворчій та правозастосовній формах [41, с. 24]. А в 

інших роботах присвячених різним аспектам контролю у сфері безпеки 

дорожнього руху громадянам надавалася роль другорядна або 

опосередкована, що підтверджується обмеження розкриття цього питання на 

рівні тез, згадування та констатацією загальних положень [51; 52]. 

Втім, нами в рамках проведеного дослідження відмічається суттєвий 

вплив на активізацію участі громадян, діяльності громадських об’єднань 

завдяки роботі, яка проведена в останнє десятиліття проведене поколінням 

адміністративістів, становлення яких відбувалося під час і після формування 

вітчизняної правової доктрини адміністративного права. Так, теоретичним та 

практичним питанням діяльності громадських формувань присвячені 

монографії: Віхляєва М.Ю. «Репрезентативність та специфічність 

громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права України», 

2013 р. [53], в якій розкривається зміст адміністративного права як сфери 

об’єктивізації громадських об’єднань; Галая А.О. «Недержавні організації 

юридичного спрямування як учасники публічного управлінню» розгляд 

проблем розвитку інститутів громадянського суспільства у адміністративно-

правовому дослідженні розглядає як складову публічного управління 

суспільними відносинами, 2015 р. [54, с. 9]; Сквірського І.О. «Теорія і 

практика громадського контролю у публічному управління: адміністративно-

правове дослідження», 2013 р. [55]. 

Зокрема, Сквірський І.О. у своєму дослідженні підкреслює, що у 

створенні нової моделі публічного управління з урахуванням міжнародно-

правових стандартів прав і свобод людини та громадянина приймають участь 

не лише органи державної влади, але і приватні особи, яким це право 

гарантовано Конституцією України. Та робить узагальнення «залучення 

приватних осіб до реалізації управлінських функцій сприяє розвитку та 

інтенсифікації комунікаційних зв’язків останніми та представниками органів 
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державної влади та місцевого самоврядування» [55, с. 5–6]. Зазначене 

додатково підтвердило і нашу позицію у дослідженні стосовно персональної 

участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Цікавити та корисними є роботи П.С. Лютікова, який ґрунтовно 

досліджуючи юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права, 

пропонує визначати їх як суб’єктів адміністративних правовідносин, які 

мають відповідну організаційно-правову форму [57, c. 105]. В свою чергу 

роботи цього вченого дають можливість здійснювати дослідження 

громадських об’єднань, які мають статус юридичної особи, як суб’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Саме в роботах цих авторів, під впливом розвитку 

«людиноцентризму» в науковій доктрині приділяється увага тім чинникам, 

на які звернуто увагу в нашому дослідженні.  

Важливий висновок для нашого дослідження зроблено Віхляєвим М.Ю. 

[53, с. 40], що у вітчизняній адміністративно-правовій науці питання 

забезпечення публічного інтересу громадськими об’єднаннями належним 

чином не досліджувались через популярність підходу щодо дослідження 

участі громадських об’єднань у правовідносинах, в яких вони виступають 

об’єктом адміністративно-правового регулювання. Тобто як суб’єкт рівних 

відносин не розглядався (додано нами – Є.Г.). Та підсумовує, що детальне 

дослідження такої специфічної ознаки громадських об’єднань як можливість 

забезпечувати публічний інтерес під час взаємодії з органами публічної 

адміністрації є надзвичайно актуальним для науки адміністративного права 

України. 

Слід відзначити цілу низку досліджень, які здійсненні останнім часом 

присвячених проблемам контролю та діяльності з забезпеченні громадської 

безпеки, в яких піднімалися питання участі громадян. Так, в роботі 

Терещука О.Д. «Адміністративно-правові засади громадського контролю за 

правоохоронною діяльністю в Україні: теорія і практика (2017 р.) [58, с. 1] 

зазначається, що громадський контроль за діяльністю даних структур є 



43 

свідченням достатньо високого рівня демократизації українського 

суспільства та надання пересічним громадянам права моніторингу за 

здійсненням органами у сфері захисту правопорядку своїх функцій та 

повноважень. Зазначений висновок слід підтримати в частині розвитку 

дієвого громадського контролю. Втім, наголошуємо, і на необхідності 

розвитку безпосередньої участі громадян в правоохоронній сфері. 

Іншим дослідженням «Контроль як гарантія діяльності публічної 

адміністрації» (2016) [56], здісненого Вітвіцьким С.С. приділено увагу 

громадській експертизі як форму контролю за законністю в діяльності 

публічної адміністрації та зроблено акценти на новітніх формах контролю за 

законністю в діяльності публічної адміністрації, таких як публічні та 

громадські слухання, які на нашу думку повною мірою можуть бути 

застосовані і в сфері забезпечення дорожнього руху.  

Слід також відмітити роботи Ільницького О.М. «Організаційно-прававе 

забезпечення громадської безпеки в Україні» (2015 р.) [59], Беззубова Д.О. 

«Організаційно-правові засади забезпечення суспільної безпеки» (2016 р.) 

[60], Фатхутдінова В.Г. «Адміністративно-правове забезпечення громадської 

безпеки в Україні» (2017 р.) [61], які висвітлювали різні аспекти участі 

громадян, громадських об’єднань в тому числі і в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Серед яких слід відмітити дослідження Фатхутдінова В.Г., 

в якому запропоновано для ефективної взаємодії Національної поліції з 

недержавними суб’єктами : а) уживати заходів щодо сприйняття населення 

як партнера поліції і повноправного учасника діяльності з покращання 

роботи поліції; б) підвищувати рівень професійної компетентності 

поліцейських, що уможливить вплив на громадську думку про загальну 

роботу поліції; в) покращувати взаємодію з органами місцевого 

самоврядування; г) залучати громадян та громадські об’єднання до 

профілактики правопорушень; д) розвивати «громадські консультації», що 

сприятиме кращому поінформуванню суспільства про пріоритети 
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поліцейської діяльності та формуванню громадської думки щодо актуальних 

проблем у правоохоронній сфері [61, с. 25].  

З урахуванням тієї обставини, що безпека дорожнього руху постає 

складовою більш широкого поняття такого як громадський порядок та 

громадська безпека, яка підтримана більшістю дослідниками цієї сфери 

(Доненко В.В., Бойко Д.Д., Головін В.А, Бурбело, Новіков В.В. та іншими). А 

останнім часом поступово трансформується у понятті «публічний порядок», 

нами визнано за доцільне звернути і на дослідження, присвячені питанням 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та 

державного кордону серед яких віокремлюємо роботи: О.М. Музичука на 

тему «Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського 

порядку і боротьбі з правопорушеннями» (2003 р.) [62], Д.С. Каблова на тему 

«Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону» (2008 р.) [63], 

Лошицького М.В. на тему «Адміністративно-правові відносини в сфері 

охорони громадського порядку» [64], А.М. Долгополова на тему: 

«Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону в Україні» (2008 р.) 

[65], І.Б. Стахури на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики 

правопорушень» (2011 р.) [66], Слободенюк І.В. на тему «Організаційно-

правові засади діяльності громадських формувань з охорони правопорядку» 

(2018 р.) [67], Головко В.А. на тему «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації громадянами права на участь в управління державними справами» 

(2018 р.) [68]. 

Так, класифікуючи напрями діяльності громадських формувань, 

Д.С. Каблов досить обережно зазначає, що за напрямом діяльності вони 

поділяються: а) охороняють громадський порядок; охороняють флору та 

фауну (спілки мисливців та рибалок, еколого-охоронні формування тощо) 

б) сприяють охороні державного кордону; д) сприяють забезпеченню безпеки 
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дорожнього руху, та ін. Звертаємо увагу на акцент Д.С. Каблова на сприяння 

як формі участі у забезпеченню безпеки дорожнього руху та охорони 

державного кордону. І це цілком зрозуміло, що і охорона державного 

кордону та забезпечення безпеки дорожнього руху має свою специфіку. Не 

вдаючись до подальшої дискусії щодо особливостей цих сфер правопорядку, 

які за своїм змістом значно різняться, залишимо свою увагу лише на питанні, 

яке входить до предмету нашого дослідження – безпеці дорожнього руху 

[63, с. 49]. Так у «Сучасному тлумачному словникові» сприяти має 

тлумачення, як позитивно впливати на що-небуть; створювати відповідні 

умови для здійснення, виконання; подавати допомогу в чому-небуть; бути 

причиною або наслідком виникнення, існування і т.ін.; створювати, 

викликати бажання, виконувати яку-небуть дію [69]. 

Серед робіт, в яких досліджувалися питання участі громадських 

формувань у сфері правопорядку, слід відмітити роботу учениці професора 

Гаращука В.М., Слободенюк І. В. на тему «Організаційно-правові засади 

діяльності громадських формувань з охорони правопорядку» (2018 р.), 

загальні висновки якої щодо сучасного стану розвитку зазначених відносин 

слід враховувати в пошуках їх подальшого розвитку. Зазначене має 

відношення і до цієї роботи, в якій враховані деякі положення, пропозиції та 

зауваження. Зокрема відносно того, що існуюча протягом усього часу 

суспільного розвитку нашої країни система домінування державно-владної 

відповідальності за стан громадського спокою, правопорядку, безпеки 

сформувала так званий охоронно-поліцейський тип функціонування 

механізмів протидії правопорушенням і кримінальним явищам. Характерні 

для нього фіскально-наглядові та репресивні функції забезпечення 

правопорядку в публічних відносинах, з одного боку, перевантажували 

бюрократичні моделі управління процесами протидії правопорушенням, а з 

другого – створювали реальну загрозу для формування свавілля влади. 

Сучасні процеси демократизації української політико-правової системи 

орієнтовані на західноєвропейські цінності, привели до розуміння потреби у 
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зміні основних акцентів функціонування правоохоронної системи, та 

здійснення правоохоронної діяльності на користь моделі пріоритету 

задоволення запитів громадянського суспільства в правоохоронній діяльності 

державних органів з їх переорієнтацією на надання сервісно-правової 

допомоги у сфері захисту прав, свобод, законних інтересів громадян разом із 

розвитком інститутів громадянської самоорганізації та контролю. Таким що 

варті для подальшого дослідження є пропозиції щодо розширення права 

членів громадських формувань брати участь у забезпеченні охорони 

громадського порядку не тільки разом з працівниками поліції, 

військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а й 

самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного 

органу Національної поліції чи підрозділу Державної прикордонної служби 

України, не тільки у сільській місцевості, а й на будь-якій території [67]. 

Дослідження, що проводяться на сучасному етапі, узагальнюють та 

оновлюють отримані в попередні роки знання. Питання дослідження 

діяльності громадських формувань, забезпечення громадської безпеки та 

безпеки дорожнього руху наразі не обмежуються тільки дослідженнями 

зазначених авторів, які є часткою загальної проблеми, які мають вирішити на 

науковому та практичному рівні. Вказані вище були використані в нашому 

дослідженні, сприятимуть формуванні наукового завдання, сприятимуть його 

активізації та розвитку обраного наукового пошуку. 

Отже, можна говорити про актуальність цієї проблематики в наукових 

колах, а також потребу суспільства в подібних дослідженнях для досягнення 

очікуваних результатів в цій сфері. Як результат, українська наука має у 

своєму розпорядженні значний масив теоретичних і практичних розробок з 

питань організаційно-правових підстав забезпечення безпеки дорожнього 

руху; адміністративної відповідальності та адміністративної діяльності у цій 

сфері; проблем профілактики порушень правил дорожнього руху та технічно-

нормативного аспекту безпеки дорожнього руху. Наукову думку збагачено 
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палітрою різних поглядів, концепцій, пропозицій щодо удосконалення в 

цілому безпеки дорожнього руху [4, с. 12]. 

Наведене обумовлює актуальність проведення дослідження саме 

активної участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху, свідчить 

про необхідність комплексного дослідження проблем участі громадян в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, надання обґрунтованих пропозицій 

щодо вдосконалення норм, які регулюють адміністративно-правовий статус 

та форми участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Тому забезпечення прав людини, її життя, здоров’я і безпека відповідно 

до Конституції України як найвищої соціальної цінності в нашій державі 

набували нових векторів її реалізації. За такого розуміння сучасного 

адміністративного права постає спрямування його впливу на забезпеченні 

реординаційних відносин між громадянином та публічною адміністрацією, 

певної їх рівності, які мають прийти на зміну безумовного домінування 

держави над громадянином. Однією із сфер такого спрямування постає 

безпека дорожнього руху. Саме тому на цьому шляху набувають значення 

наукові, правові та організаційні механізми впливу на безпеку дорожнього 

руху з метою створення ефективної системи її забезпечення, перш за все за 

рахунок створення можливостей для активної участі громадян забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. Особливе місце належить адміністративному 

праву у формуванні нової ідеології протидії правопорушенням та правової 

свідомості громадян.  

Подальший розвиток «людиноцентриської» ідеології у відносинах 

держави та громадянина має спиратися з одного боку на активну позицію 

громадян, відповідний рівень їх соціальної активності, а з іншого боку 

держава в особі відповідних владних структур має забезпечити відповідні 

умови для її реалізації громадянами, громадськими об’єднаннями тощо.  

На підтримку такої позиції, надаємо власної позиції щодо активної 

участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху у різних її формах 

впливу та проявах. Саме на активній ролі громадян нами наголошується. Тим 
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більше, що за висновками парламентських слухань констатується, що в 

«Україні наразі немає єдиного незалежного органу, відповідального за 

координацію заходів із впровадження та досягнення цілей, спрямованих на 

реформування сфери організації безпеки дорожнього руху, координацію 

розроблення та впровадження комплексу заходів, спрямованих на 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху» [1]. 

Саме тому заслуговує на продовження наукового пошуку щодо 

публічного адміністрування в сфері безпеки дорожнього руху, 

запропонованого Доненко В.В. [70, с. 197] через те, що « сутність публічного 

адміністрування полягає у громадянській активності через передачу окремих 

повноважень громадським організаціям»[71], а також спираючись на 

висновки Мельника Р.С., що Європа прагне переходити від управління 

державними процесами до їх саморегуляції, зміст якої полягає у тому, що 

сучасна держава має за собою залишити обмежене, обумовлене потребами 

національної безпеки, коло функцій, передавши решту їх на виконання чи 

реалізацію недержавним утворенням [72, с. 307].  

Таким чином, розвиток активності громадян має стати частиною 

публічного адміністрування в цій сфері. Саме тому , необхідно розвивати 

партнерські відносини обопільно, громадян необхідно залучати до участі в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху через підтримку позитивних форм їх 

соціальної активності, пропозиціями з боку держави по розширення цих 

форм через передачу повноважень громадянам, їх громадським утворенням. 

Підтримкою нашої позиції можуть бути рекомендації парламентських 

слухань місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування: забезпечити постійний моніторинг та громадський контроль 

за виконанням заходів з реалізації програм розвитку дорожнього руху та його 

безпеки у відповідних територіальних громадах, налагодити обмін досвідом у 

цій сфері між територіальними громадами. В свою чергу, вважаємо за 

потрібне дослідити необхідність створення громадської ради з питань 
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безпеки дорожнього руху при Кабінеті Міністрів як постійного 

консультативного органу [73, с. 72].  

Встановлено, що у різні періоди становлення та розвитку 

адміністративно правової доктрини проблематику громадського контролю та 

участі громадян присвячено численні праці вчених-адміністративістів, однак 

переважна більшість досліджень в сфері безпеки дорожнього руху 

знаходилася під впливом пострадянського розуміння адміністративного 

права, а відтак громадянину приділялася другорядна роль (як об’єкту впливу 

засобами публічного примусу, головним з яких залишається адміністративна 

відповідальність), і фактично виключила громадян з активної участі у 

процесах забезпечення безпеки дорожнього руху. Встановлено, що 

дослідження, які були присвячені участі громадян в охороні правопорядку 

зводилися лише до можливої такої участі в межах членства у відповідних 

громадських організаціях, а їх участь як приватних осіб майже не 

розглядалася. Певне сприяння такому становищу закріплено у законах 

України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та 

державного кордону», «Про громадські об’єднання», лише як форми 

громадського контролю.  

 

 

1.2. Громадяни як суб’єкти забезпечення безпеки дорожнього руху: 

поняття та класифікація 

 

У процесі становлення України як незалежної демократичної держави 

за відбуваються значні перетворення на шляху досягнення демократичних як 

засад публічного управління, так і громадянського суспільства зокрема. 

Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства знаходить свій прояв у 

встановленні та закріпленні на законодавчому рівні відповідних прав і 

обов’язків громадян, що, у свою чергу впливає на формування їх правового 

статусу.Головне їх спрямування полягає в досягненні гарантування прав 
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людини і громадянина, таких найважливіших цінностей, як життя та 

здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека. Однією зі сфер такого 

спрямування є безпека дорожнього руху. Саме тому на цьому шляху 

набувають значення наукові та організаційні механізми впливу на безпеку 

дорожнього руху з метою створення ефективної системи її забезпечення 

[45, с. 1]. Реалізуючи свої права, свободи та виконуючи покладені обов’язки 

у сфері публічного адміністрування, громадяни вступають в адміністративно-

правові відносини з органами публічної адміністрації, їх структурами та 

посадовими особами. З урахуванням того, що сьогодні з огляду на рівень 

розвитку соціально-політичних і державотворчих процесах, основна роль у 

них відводиться як громадянському суспільству в цілому, так і окремій особі 

– громадянину.  

У свою чергу відносини у сфері безпеки дорожнього руху мають свою 

специфіку незалежно від наявності права на керування транспортним 

засобом, самого транспортного засобу особи є учасниками дорожнього руху 

різних категорій: водії, пасажири, пішоходи. 

Віддаючи належне попереднім дослідженням, ми можемо зробити 

припущення, щодо необхідності активізації участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, які мають стати предметом окремого 

наукового аналізу. 

Сучасний стан розвитку доктрини адміністративного права є підставою 

переглянути традиційний погляд на участь громадян у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Адже радянська адміністративно-правова 

доктрина важала людина вважалася об’єктом управління. Перспективи участі 

громадян як суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху ми маємо 

дослідити в цьому підрозділі.  

У чинному законодавстві можливість активної ролі громадян в цій 

сфері передбачається шляхом створення певних об’єднань громадян. 

Можливість їх участі зафіксована базовому законі з безпеки дорожнього 

руху, де зазначається, що об'єднання громадян і громадяни мають сприяти 
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державним органам у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху. А 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання 

зобов'язані враховувати пропозиції об'єднань громадян і громадян з питань 

безпеки дорожнього руху, а держава забезпечує проведення пільгової 

податкової політики щодо об'єднань громадян, головною метою яких є 

проведення заходів з безпеки дорожнього руху. Стосовно учасників 

дорожнього руху, то вони мають право на: безпечні умови дорожнього руху, 

на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану 

автомобільних доріг; вивчення норм і правил дорожнього руху; своєчасне 

забезпечення екстреною медичною допомогою; отримання інформації про 

умови дорожнього руху. Учасник дорожнього руху може оскаржити дію 

працівника відповідних підрозділів Національної поліції тощо [74, с. 70]. В 

іншому законі, який регламентує участь громадських формувань та громадян 

з охорони громадського порядку і державного кордону встановлюється 

можливість надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним 

проступкам і злочинам та участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху 

[75; 76].  

Не зважаючи на розробки вітчизняних вчених, наявність певного 

законодавства, стан забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні вимагає 

суттєвого покращення саме в частині визнання суб’єктами забезпечення 

безпеки дорожнього руху – громадян. 

Одним із важливих складових посилення впливу на безпеку 

дорожнього руху може стати, на наше переконання, посилення ролі громадян 

в її забезпеченні, адже вона продовжує розглядатися в межах 

пострадянського розуміння адміністративного права  

В той же час, сучасні реалії суспільного життя, демократичні процеси, 

розвиток інформаційного суспільства дають підстави вважати, що численні 

реакції суспільства на порушення правил дорожнього руху є їх 

громадянською позицією. Реакцією на резонансні дорожньо-транспортні 
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пригоди, коли люди ситуативно об’єднуються, неформально гуртуються 

слідкують за фіксацією місця події, огляду місця події, на стан сп’яніння, 

випадки переслідування порушників, навіть затримання та доставлення 

порушників. За допомогою соціальних мереж суспільний резонанс, наголос 

на подію має миттєве розповсюдження. За таких умов, вважаємо за потрібне 

визначити: 1) потребу у державній підтримці забезпеченні таких та подібних 

громадських ініціатив; 2) їх законодавчого врегулювання; 3) наукового 

обгрунтування; 4) суспільного обговорення.  

Ми також маємо собі відповісти на запитання, а чи достатньо тільки 

правомірної поведінки громадян для забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Адже ресурс правомірної поведінки об’єктивно має обмеження. Наприклад, 

враховуючи специфіку сфери безпеки дорожнього руху, її деліктозалежність 

від багатьох складових, таких як кількість транспортних засобів, 

інтенсивність руху, стан доріг, взаємозалежність від дій водіїв та інших 

учасників дорожнього руху, призводить до вчинення порушень правил 

дорожнього руху, навіть у вигляді необережної форми вини його 

учасниками, які раніше не вчиняли подібні порушення. Втім, на нашу думку, 

учасників дорожнього руху не існує, які б не порушували правила 

дорожнього руху, за виключенням пасажирів транспортних засобів або 

немовлят. Незалежно від сутності вольового критерію, особа, яка перебуває в 

сфер дорожнього руху потенційно може бути порушником правил 

дорожнього руху в силу зазначених вище причин.  

На певні особливості правосвідомості в сфері безпеки дорожнього руху 

вказав у своєму дослідженні О.Л. Міленін, що правосвідомість у галузі 

дорожнього руху є одним з різновидів правосвідомості, який характеризує 

ставлення до правових явищ в окремій сфері людської життєдіяльності, 

виступає у вигляді цілісної системи поглядів, переконань, уявлень, оцінок, 

настроїв і почуттів як усього суспільства, так і окремих соціальних груп, 

котрий гарантував би безпечну реалізацію прав і обов'язків під час 

дорожнього руху, повну беззастережну безпеку його учасників [47, с. 18]. 
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Слід погодитися з таким розумінням правосвідомості громадян в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Втім теза «встановлення правового 

режиму» це повернення до домінування держави над громадянином через 

притаманну радянському періоду абсолютизації значення закону для 

врегулювання суспільних відносин виключно прийняттям, внесення змін до 

законодавства. І за цього розуміння посилення відповідальності було і 

продовжує бути головним важелем забезпеченням належних відносин в усіх 

сферах, особливо, у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Громадянам приділялася роль об’єкту впливу, який мав діяти в певних 

установленнях, його ініціатива, її межі самою державою і встановлювалися. 

Зазначене врешті-решт сформувало патреналістичний підхід, пасивну 

співучасть у відносинах з безпеки дорожнього руху, коли громадянська 

ініціатива, активність перебувала в площині залежності від держави. Втім 

сфера дорожнього руху, і тут ми цілком погоджуємося з О.Л. Міленіним, є 

«сферою окремої групи», адже в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху відбувається поєднання інтересу окремих громадян, їх об’єднань та 

суспільства в цілому, яке впливає на забезпечення публічного інтересу в 

цілому. Позитивізм у розумінні права лише «віддаляє» суб’єктів відносин у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: громадян з одного боку, та 

публічної влади, в особі її представників, один від одного, закріплює цей 

розрив, закріплюючи застарілі підходи на права та обов’язки обох сторін в 

нормативно встановлених межах. Зазначене породжує бюрократизм, 

формальний підхід до вирішення проблем з боку представників публічної 

адміністрації, і пасивну поведінку іншої сторони – громадян, мотивуючи їх 

лише до інертної правомірної поведінки. Сама по собі така поведінка не є 

критичною, втім звужує, в деяких випадках, виключає взаємодію, 

партнерство, підтримку або безпосередню участь.  

Наприклад, проблемою маршрутних транспортних засобів є їх 

постійне, суттєве перевантаження, незадовільний технічний стан та публічне 

ігнорування водієм правил дорожнього руху, яке суттєво впливає на безпеку 
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дорожнього руху. Втім, такий стан здається задовольняє як перевізників і 

громадян, які пасивним відношенням тільки сприяють цим порушенням. 

Тому не зважаючи на існуючу заборону щодо перевезення водіями 

транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів 

понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою 

транспортного засобу, громадяни в абсолютній більшості своєю пасивною 

поведінкою сприяють таким порушенням, а державний впливу явно 

недостатньо в цьому питанню. Громадяни настільки звикли до подібної 

ситуації, втратили віру у можливість позитивно вплинути на неї, що навіть не 

повідомляють про численні порушення, адже не вірять в ефективність та 

результативність такого звернення. А поліція та органи місцевого 

самоврядування замість запропонувати принципово нові засади комунікації 

та реагування, сприянню розвитку системи громадського впливу 

обмежуються лише проведенням рейдів, кампаніями з перевірки, нечастим 

складанням протоколу про адміністративне правопорушення. Іншим проявом 

пасивності громадян є приклад низької правосвідомості громадян, які 

відмовляються від участі в якості свідка, понятого тощо. Другий приклад, 

може засвідчити декларативний характер положень закону, які передбачають 

таку форму участі, як надання транспортного засобу у невідкладних випадках 

передбачено у п. 2.7 Правил дорожнього руху [183]. Так, водій, крім водіїв 

транспортних засобів дипломатичних та інших представництв іноземних 

держав, міжнародних організацій, оперативних і спеціальних транспортних 

засобів, повинен надавати транспортний засіб: а) поліцейським та 

працівникам охорони здоров’я для доставки до найближчого закладу 

охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; б) поліцейським для виконання непередбачених і невідкладних 

службових обов’язків, пов’язаних із переслідуванням правопорушників, 

доставкою їх до органів Національної поліції, та для транспортування 

пошкоджених транспортних засобів. При цьому передбачається, що для 

транспортування пошкоджених транспортних засобів залучаються лише 
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вантажні автомобілі. А особа, яка скористалася транспортним засобом, 

повинна видати довідку із зазначенням пройденої відстані, тривалості 

поїздки, свого прізвища, посади, номера посвідчення, повного найменування 

свого підрозділу чи організації.  

Забезпечення зазначеного положення відбувається встановленням 

адміністративної відповідальності, у статті 124-1 КУпАП [78] передбачено, 

що ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і 

громадянами транспортних засобів, що їм належать, поліцейським та 

медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів 

посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України у встановлених законом невідкладних випадках, тягне за собою 

накладення штрафу в розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. В той же час, проведеним нами дослідженням встановлено, що у 

2016 році до місцевих загальних судів в Україні поступило 4 справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтею 124-1 КУпАП, з яких 

повернуто 1, розглянуто 3, справи щодо 2 осіб закрито, а одну особу 

притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу. В чому тут проблема на 

наш погляд? У високій правосвідомості громадян, чи низькій ефективності 

адміністративно-деліктного впливу. Питання на наш погляд заслуговує 

більшої уваги, ніж ми можемо приділити в межах дослідження. Принагідно 

зазначимо, що взагалі відсутнє будь яке фінансування компенсації такої 

допомоги, більш того опитані нами як діючи працівники поліції, так і 

колишні поліцейські не змогли навести такі приклади. А фінансування 

подібних дій взагалі не передбачається відповідними кошторисами ГУНП. 

Для порівняння, наприклад, В штаті Делавер, США, за відмову в допомозі 

поліцейському передбачено покарання до шести місяців тюремного 

ув’язнення або штрафом до 500 дол. [79]. 

В той же час, нами поставлене завдання з’ясувати суб’єктну сутність 

участі громадян, активного громадянського суспільства в забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. 



56 

На початку минулого століття відомий адміністративіст А.І. Єлістратов 

зазначав, що публічно-правова ідея громадянства залишається не здійcненою 

у повному обсязі, там де відсутнє активне громадянство, де індивід не може 

проявляти дієвої участі в публічних функціях, виконання яких визнається 

обов’язковим [80, с. 87]. Не без раціонального є позиція Бельского К.С. про 

те, що ідея виконання громадянином поліцейської функції передбачалась ще 

в античні староримським законодавством, за яким дурні надписи на 

громадських будівлях, які були зроблені римським громадянином, давали 

привід іншому громадянину вимагати від тієї особи видалення надписів, а в 

разі відмови –правом звернутися з позовом до порушника, тому як подібні 

надписи за законами Старого Риму ображали «всіх і кожного», в тому числі 

персонально і позовника [81, с. 393]. 

В той же час, зазначена «поліцейська» активність має бути підтримана 

органами публічної адміністрації. З іншого боку, за таких реалій рівень 

довіри до правоохоронних органів впав. Ілюстрацією цього може слугувати 

визнання МВС України того факту, що рівень довіри громадян до міліції 

максимально сягав лише 3–5%, а після подій Євромайдану цей показник, за 

даними Інституту соціології Національної академії наук України, упав до 

0,8% опитаних. Причинами низького кредиту довіри населення до 

правоохоронців визнано системні недоліки в діяльності органів внутрішніх 

справ України. Та зроблено висновок, який нами підтримується, що 

правоохоронні органи, не відмовляючись від виконання основного завдання 

– охорони правопорядку – мають змістити акцент своєї роботи на зв'язок з 

населенням, оскільки без активної та зацікавленої підтримки громадян 

розкриття і профілактика злочинів є малоефективними [82, с. 1]. Рівень 

підтримки громадян діяльності правоохоронних органів в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху слугує своєрідним індикатором громадської 

підтримки та довіри їх діяльності. Мова йде про добровільність, участь за 

власним бажанням, а не за адміністративним примусом. Співвідношення 

правових, організаційних, методичних та інших засобів участі громадян до 
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спільного з поліцією (або самостійної) у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху є показником довіри до діяльності органів публічної адміністрації та 

відповідної підтримки. Цікавий алгоритм розвитку відносин між державою 

та особою з задоволення потреб останньої запропонував Андрієвський І.Є., 

який, ще на початку минулого століття, зазначав, що в усіх випадках, коли 

окрема особа своїми силами і засобами не може створити таких умов безпеки 

і добробуту, без яких розвиток її неможливий, на допомогу їй повинна 

прийти діяльність інших, що називається поліцейською, то таку діяльність 

здійснюють окремі особи, товариства і їх союзи. І тільки в тих випадках, 

коли такої діяльності окремих осіб, союзів і цілої громади виявиться 

недостатньо, має бути надана допомога з боку уряду (поліцейська діяльність 

у вузькому розумінні) [7, с. 17–18]. Тому ми робимо висновок, що так само і 

у забезпеченні громадського порядку, громадської безпеки, безпеки 

дорожнього руху, тобто в охороні та захисту середовища існування людей, 

покладалися виключно на публічно-владні структури, які в умовах високого 

рівня корупції, застарілих форм та методів роботи, були не здатні ефективно 

протидіяти правопорушенням, відповідати очікуванням суспільства.  

Характеризуючи в цілому систему суб’єктів державної політики у 

сфері безпеки дорожнього руху Т. Г. Гуржій поділяє їх на такі групи впливу: 

1) суб’єкти публічно-владних повноважень; 2) об’єднання громадян; 

3) комерційні, професійні та інші групи інтересів; 4) засоби масової 

інформації; 5) «профілюючі» міжнародні організації [99, с. 190]. В цілому 

слід погодитися з такою класифікацією, проте слід уточнити, громадяни 

мають бути рахуватися як суб’єкти державної політики у сфері безпеки 

дорожнього руху, про обгрунтування цієї позиції піде далі мова у 

дослідженні. 

Саме через низький рівень довіри знизилась активність громадян у 

сприянні забезпеченню безпеки дорожнього руху, громадського порядку та 

безпеки. 
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Дорожній рух постає суспільною необхідністю, яку необхідно 

забезпечувати не тільки за допомогою інститутів держави, а і активізації 

участі громадян. Реформа правоохоронних органів створює підгрунтя для 

активної участі громадян в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Про необхідність додаткової соціальної регуляції цих процесів у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху зроблено акцент у зверненні Комісії 

ЄС до Європейського парламенту, Ради ЄС, Європейського економічного і 

соціального комітету та комітету регіонів: «На шляху до європейської зони 

безпечного дорожнього руху: політичні орієнтири щодо безпеки дорожнього 

руху на 2011–2020 роки». В якому зазначається, що учасники дорожнього 

руху є першою ланкою безпеки дорожнього руху. Які б технічні закони не 

приймалися на місцях, ефективність політики безпеки дорожнього руху 

врешті-решт залежить від поведінки учасників дорожнього руху. Тому так 

важливі освіта, професійна підготовка і дотримання законів. Проте, система 

безпеки дорожнього руху також повинна враховувати людські помилки і 

неправильну поведінку та максимально коригувати їх – нульового ризику не 

існує [85]. 

Для нас постає питання, яким чином має бути побудована система 

участі громадян (їх активної частини: водіїв, пішоходів, велосипедистів 

тощо) як суб’єктів участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху, адже 

порушення правил дорожнього руху, які ними вчиняються, несуть не тільки 

загрозу нести юридичну відповідальність (кримінальну, адміністративну, 

цивільну), яка, безумовно, впливає на їх поведінку, має попереджувальний 

ефект. Але зазначена сфера, характерна тим, що нехтування правилами 

дорожнього руху несе загрозу життю і здоров’ю суб’єкта та іншим 

учасникам дорожнього руху і це неможливо порівняти ні з якими загрозами 

особі у вигляді будь-якого виду юридичної відповідальності. Активна участь 

громадян в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху стане важливою 

частиною формування громадянського суспільства. Адже активне, впливове і 

розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої 
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демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні 

нагальних суспільних змін , утвердженні відповідальної перед людиною 

правової держави. Реалізуючи свої права, свободи та виконуючи покладені 

обов’язки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, громадяни 

вступають в адміністративно-правові відносини з органами публічної 

адміністрації, їх структурами та посадовими особами. У свою чергу 

відносини у сфері безпеки дорожнього руху мають свою специфіку 

незалежно від наявності права на керування транспортним засобом або 

транспортного засобу, особи є учасниками дорожнього руху різних 

категорій: водії, пасажири, пішоходи. 

На наш погляд, по-перше, ми маємо певні доктринальні здобутки з 

питань участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які 

досліджені у підрозділі 1.1, які слід продовжувати; по-друге, громадяни у 

проведених дослідженнях розглядалися як керовані суб’єкти, якім наділені 

певні права та обов’язки; по-третє, громадянам надається право створювати 

певні об’єднання з метою сприянню впливу на громадський порядок та 

безпеку дорожнього руху; по-четверте, сучасний розвиток доктрини 

адміністративного права, одним із досягнень якого є визнання рівних 

відносин між державою та громадянином, має стати підґрунтям до 

оновленого розуміння участі громадян в таких адміністративно-правових 

відносинах як забезпечення безпеки дорожнього руху, не тільки через 

структуровані громадські об’єднання з контрольними функціями, а з 

принципово іншим розумінням такої участі громадян; по-п’яте, результати 

досліджень мають знайти своє втілення в Законі України «Про участь 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху». 

Відносини, які виникають в цій сфері, на наш погляд, можна поділити 

на окремі групи. Перша – це відносини неюрисдикційного характеру, 

пов’язані з забезпечення громадянами безпеки дорожнього руху, надання 

відповідних адміністративних послуг в цій сфері (отримання посвідчення 

водія, відкриття певних категорій на право керування транспортним засобом, 
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реєстраційно-дозвільні провадження, пов’язані з реєстрацією транспортних 

засобів, дозволів на перевезення небезпечних та негабаритних вантажів 

тощо) В широкому розумінні, це все те, що пов’язано з належним 

забезпеченням публічною адміністрацією участі громадянина у сфері безпеки 

дорожнього руху. В неюрисдикційних відносинах громадяни постають як 

об’єкти впливу з метою попередження ними порушень правил дорожнього 

руху, зокрема, підвищення рівня їх водійської підготовки, використання 

різних форм соціальної реклами, телепередачі з профілактики безпеки 

дорожнього руху, посилення навчальних програм, надання медичної 

допомоги, в тому числі учасниками дорожнього руху та багато інших 

заходів, які спрямовуються у першу чергу на правосвідомість громадян і 

мають через зазначені профілактичні заходи вплинути на безпеку 

дорожнього руху. Слід підкреслити, що громадяни постають як об’єкти 

впливу численних суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху, серед 

яких домінуючим залишається поліцейська складова, яка перейшла від 

Державної автомобільної інспекції до Національної поліції. І фактично за 

патрульною службою Національної поліції залишаються ті обов’язки, які 

були за Державтоінспекцією. А в умовах, коли забезпечення безпеки 

дорожнього руху виступає лише одним із завдань патрульної служби, 

виникають питання з виконанням інших завдань, які неодмінно вступають 

між собою у своєрідну конкуренцію. Друге, відносини адміністративно-

юрисдикційного характеру, в яких громадяни виступають як суб’єкти 

адміністративно-деліктної відповідальності (водії, пішоходи, спеціальні 

суб’єкти, інші учасники дорожнього руху) та у зв’язку з застосуванням до 

них засобів публічного примусу. Слід відмітити, для адміністративно-

юрисдикційних відносин останнього часу в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху характерною рисою постає те, що внесення заходів, 

спрямованих на безпеку дорожнього руху, відбувається за постійним 

намаганням законодавця посилити адміністративну відповідальність в цій 

сфері, про що може свідчити останні зміни до чинного законодавства. На 
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наше переконання не всі зміни позитивно впливають на загальну ситуацію на 

автошляхах. Виключно каральною спрямованістю проблему не вирішити. 

Так, впровадження абсолютно визначених санкцій, безальтернативних 

штрафів, на думку Головного юридичного управління Верховної Ради, яку 

ми підтримуємо унеможливить реалізацію вимог частини другої статті 61 

Конституції України та низки загальних положень адміністративного права, 

зокрема передбачених частиною другою статті 33, статтями 10, 11, 34 та 35 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо індивідуалізації 

відповідальності, з якими важко не погодитися [86]. А також фактично 

виключення такого адміністративного стягнення як попередження з санкцій 

статей, які передбачають відповідальність водіїв за порушення правил 

дорожнього руху є доказом саме каральної спрямованості законодавства. 

Іншою проблемою постає відсутність з 2015 року практики притягнення до 

відповідальності за перевищення швидкості руху водіями транспортних 

засобів з причини відсутності сертифікованих приладів фіксації швидкості 

руху. В той час, коли перевищення швидкості руху є основною причиною 

дорожньо-транспортних пригод. Більше двох років не запроваджується 

система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.  

Ситуація на автошляхах ускладнюється не тільки за рахунок 

збільшення потоку транспортних засобів, ускладнення умов, а і з причини 

людського фактору – нехтування правилами дорожнього руху, низька 

загальна культура, правосвідомість. Такий стан не може влаштовувати ані 

тих, хто порушує правила дорожнього руху, ані законослухняних громадян. 

Разом з тим, сучасний стан забезпечення безпеки дорожнього руху, особливо 

у великих містах, на автомагістралях такий, що можна стверджувати, що всі 

учасники дорожнього руху (не тільки водії, а і пішоходи, велосипедисти інші 

учасники дорожнього руху вчинять щоденно порушення правил дорожнього. 

Певним визнанням цієї тези, може слугувати опосередкованне визнання 

державою цього фактору при встановленні такого виду адміністративного 

стягнення як штрафні бали. Які за своєю суттю є «індульгенцією», 
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своєрідним попередженням перед застосуванням штрафу. І це зрозуміло, за 

таких умов руху транспортних засобів. І досвід цей імплементований з 

розвинутих країн світу. Яким буде привентивний ефект можна дізнатися 

лише після загального встановлення камер фіксації порушень правил 

дорожнього руху та повного впровадження системи автоматичної фіксації та 

її функціонування за певний період. 

Відмічаючи роль громадян, зарубіжний дослідник поліцейського права 

Бельский К.С. [81, с. 392] зазначає, що кожний громадянин, який перебуває в 

громадському місці, не залежно від свого бажання, постає у ролі 

поліцейського і ця роль має різну ступінь активності. І наводить приклади, 

що пізно в вечорі, коли громадянин заходить до вагону елетропотяг, то з 

полегшенням дихає, коли бачить групу інших людей. Від себе додамо, 

позитивну групу людей. Тому як їх присутність виконує певною мірою 

поліцейську функцію та певним чином забезпечує безпеку громадянина. Таку 

ситуацію науковець називає пасивною правомірною поведінкою громадян, 

які виконують для інших громадян поліцейську функцію. В межах такої 

поведінки громадяни виконують свої правові обов’язки, вчиняють ті чи інші 

юридично значущі дії, які по відношенню до третіх осіб можуть мати 

охоронне значення. І що вважаємо є важливим « їх активність не перевищує 

рівень правових вимог». 

Якщо перенести (екстрапалювати) за аналогією цю ситуацію в сферу 

забезпечення безпеки дорожнього руху, то можна навести приклади щодо 

присутності осіб під час та на місці дорожньо-транспортної пригоди, реакцію 

на грубі порушення правил дорожнього руху, а обладнання транспортного 

засобу відеореєстратором доповнює можливості такої «поліцейської» 

присутності.  

Але в соціальній дійсності має місце також «активна» правомірна 

діяльність громадянина, яка може полягати у допомозі працівнику поліції у 

затримання порушника, доставленні до поліції. Втім , на наш погляд, 

зазначені дії мають місце з боку громадян як за участю поліцейського, так і 
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без нього. Або громадянин постає у цих відносинах членом громадської 

організації правоохоронної спрямованості. Наприклад, численні приклади 

самостійного, ініціативного затримання, доставлення до поліції, на медичний 

огляд на стан сп’яніння учасників резонансних дорожньо-транспортних 

подій, без участі поліцейських, до їх прибуття на місце події. В засобах 

масової інформації з’явився нове поняття як громадське затримання, яке 

поки що не має відповідного правового закріплення, але як явище досить 

поширене і йому слід дати правову та відповідну наукову оцінку, для 

забезпечення прав і свобод учасників цих правовідносин.  

Більш докладно питання розвитку адміністративно-правових відносин 

нами буде розглянуто у підрозділі 2.2., в той же час зазначимо, що сфера 

забезпечення безпеки дорожнього руху, як складова громадського порядку та 

громадської безпеки надає ще більше переваг до визнання таких відносин, їх 

розвитку, доктринального та нормативного закріплення. Адже важко уявити 

собі людину, яка бажає потрапити у аварію в наслідок порушення ПДР, 

отримати ушкодження собі, іншим особам, своєму транспортному засобові 

чи інших осіб. Взагалі можливі смертельні наслідки в результаті ДТП.  

Як зазначає професор Мисливий В.А., даючи характеристику злочинам 

в сфері безпеки дорожнього руху зазначав, що причинами зазначених 

злочинів є негативні якості особистості водіїв, соціальні якості учасників 

руху стають визначальними. Адже часто не технічні параметри руху, що 

піддаються розрахунку, а звички в поведінці людини, яка бере участь у 

дорожньому русі, є критичними факторами, що визначають аварійність 

[87, с. 206]. 

Зауважимо, що з точки зору кримінології та розвитку науки 

адміністративної деліктології це має так і бути, втім навіть і серед осіб, з 

негативними соціальними особистостями, важко знайти людей які свідомо 

бажають вчинити ДТП. Так, вчиняти порушення правил дорожнього руху, 

адміністративні правопорушення, створення адміністративно-деліктної 

ситуації вчиняються ними умисно з грубим нехтуванням законів. В той же 
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час в механізм любої дорожньо-транспортної події закладено порушення 

правил дорожнього руху, яке призводить до дорожньо-транспортної пригоди 

і юридичної кваліфікації як злочину. Численні ДТП з так званими 

«мажорами», «високопосадовцями», надзаможніми особами свідчать зовсім 

про інше. Бажання отримати кримінальне покарання у вигляді позбавлення 

волі ні у кого немає. А реакція суспільства на ці події має отримати 

відповідний відгук, підтримку та схвалення від держави.  

Так сучасні реалії суспільного життя, розвиток інформаційного 

суспільства дають підстави вважати, що зазначені реакції суспільства на 

порушення правил дорожнього руху є їх громадянською позицією реакцією. 

Ми спостерігаємо акції «Стоп_ХАМ», «Зупини лося» тощо, на резонансні 

ДТП, коли люди ситуативно об’єднуються, неформально гуртуються 

слідкують за фіксацією місця події, огляду місця події, на стан сп’яніння, 

випадки переслідування порушників, навіть затримання та доставлення 

порушників. За допомогою соціальних мереж суспільний наголос на подію 

має миттєве розповсюдження. За таких умов, вважаємо за потрібне визнати : 

1) потребу у публічній (державній) підтримці забезпеченні такий та подібних 

громадських ініциатив 2) їх законодавчого врегулювання 3) наукового 

обгрунтування 4) суспільного обговорення.  

Констатуємо, що ситуація погіршується, а посилення різних видів 

відповідальності не призвели до стабілізації ситуації, а, навпаки, за 

статистикою показник аварійності у нас у 2–2,5 рази вищий, ніж у Європі та 

США. І це не зважаючи на те, що рівень «автомобілізації» в Україні 

приблизно втричі нижчий, ніж у європейських країнах. Співвідношення 

кількості смертельних випадків до кількості аварій в Україні вчетверо 

перевищує аналогічний показник для розвинених країн західної Європи. В 

більшості випадків причиною аварій був людський фактор [86, с. 27–28]. 

Варто звернути увагу на ту обставину, що латентність порушень правил 

дорожнього руху велика, її вирахувати неможливо. Наприклад, особа керує 

транспортним засобом у невеликому населеному пункті, в якому не висока 
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інтенсивність руху і повна відсутність контролю за безпекою дорожнього 

руху з боку поліції тощо. Вона може цілодобово вчиняти самі різні 

порушення правил дорожнього руху: від керування транспортним засобом 

без посвідчення водія, пасок безпеки до керування т/з у стані сп’яніння чи 

перевищення швидкості руху. Нам можуть зауважити, така ситуація 

спостерігається і з іншими адміністративними правопорушеннями в тому чи 

іншому вигляді, але сфера безпеки дорожнього руху в тому і має специфіку, 

що практично любе, незначне порушення, може привести до злочину, 

дорожньо-транспортної події, матеріальних збитків, а ще гірше, до 

травмування та загибелі людей. У той же час, як показує статистика 

Національної поліції, близько 35% усіх ДТП стається у містах-обласних 

центрах України, близько 10% – в інших містах, понад 20% – у районних 

центрах, і стільки ж – в інших населених пунктах. Тобто, загалом близько 

90% всіх ДТП стаються на території населених пунктів України, де більшість 

вулиць і доріг знаходиться в комунальній власності. Але органи місцевого 

самоврядування адекватно не реагують на ці виклики й не використовують 

увесь арсенал засобів і методів для підвищення безпеки дорожнього руху. В 

кращому разі ці засоби зводяться до ремонту доріг, світлофорів та 

встановлення знаків. Наприклад, водій транспортного засобу Volkswagen 

став співучасником трагічного ДТП, яке трапилось 18 жовтня 2017 року у 

м. Харків. внаслідок якої загинуло 6 пішоходів і ще 5 отримали несмертельні 

травми та ушкодження. Тільки з тих причин, що на відео вбачається, що 

Volkswagen Touareg перед початком руху перебував за стоп-лінією в 

неналежному місці та розпочинав рух на жовтий сигнал світлофору 

(порушення правил дорожнього руху) , що впливало, на думку слідства, на 

зміну траєкторії руху автомобіля основної підозрюваної особи [88, с. 124–

126]. Роль органів місцевого самоврядування у підвищенні безпеки 

дорожнього руху. На цьому жахливому прикладі, ми маємо ситуацію, коли 

нехтування правил дорожнього руху (швидкості руху) та рух на жовтий 

(попереджуючий) сигнал світлофору, що є адміністративним 
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правопорушенням, передбачених статтею 122 КУпАП призвело до 

дорожньо-транспортної пригоди та порушення кримінального провадження.  

Іншою особливістю участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху постає те, що особа учасника дорожнього руху є складовою 

частиною багатофункціональної системи забезпечення безпеки дорожнього 

руху. Дорожньо-транспортна пригода – це прояв слабкої особистості 

учасника дорожнього руху, а безпечні дії, попередження пригоди – це прояв 

сильної особи учасника дорожнього руху. Іншими словами, любий учасник 

дорожнього руху будь то водій, пішохід, пасажир) має розглядатися не у 

відриві від вчиненого ними, а у взаємозв’язку з ним. Система особистості 

постає компонентом загальної системи – суспільства. Будь яка система може 

бути життєвою, дієздатною за умови функціонування її складових частин. 

Суспільна система як загальне по відношенню до особистості обумовлює 

встановлення системі особистості певні функції. Джерелами розвитку 

суспільної системи є суспільні відносини між людьми. Суспільна система як 

загальне по відношенню до особистості обумовлює, встановлює системі 

особистості певні функції. Джерелом розвитку власне суспільної системи є 

суспільні відносини між людьми. Система особи, таким чином, як підлегла 

(суспільній системі) може бути життєздатною за умов, коли вона засвоює та 

продукує в своїй діяльності форми відносин, встановлені суспільною 

системою 

За висловом відомого американського соціолога та психолога 

А.Рапопорта: «Це не просто сукупність одиниць…, коли кожна одиниця 

керується законом причинного зв’язку, що на неї впливає, а сукупність 

відносин між цими одиницями.» [89, с. 88]. Така пропозиція, можливо, 

зумовлює дискусію щодо наявності сьогодні в Україні громадянського 

суспільства, а відповідно – його інститутів, і це лише перспективи 

майбутнього. Однак слід зазначити, що в цілому  законодавству у сфері 

безпеки дорожнього руху на сьогодні  має бути притаманний перспективний 

характер, який має стати для України необхідністю.  
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У новій редакції Закону України «Про дорожній рух» або іншому 

законі, на наш погляд, слід розширити коло суб’єктів, що повинні брати 

участь в забезпеченні безпеки дорожнього руху з боку громадянського 

суспільства. 

Уточнення переліку суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху 

за рахунок визнання самостійної ролі громадян як складової діяльності з боку 

громадянського суспільства та надання таким суб’єктам відповідних прав і 

гарантій дозволить залучити до такої роботи більшу кількість громадян, що 

зумовить ефективність забезпечення безпеки дорожнього руху в цілому. 

 

 

1.3. Соціальна зумовленість участі громадян в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху 

 

За питомими показниками аварійності та наслідків дорожньо-

транспортних пригод Україна також є одним із лідерів серед європейських 

країн. Так, у середньому в країнах – членах ЄС (за даними 2015 року) на 

100 тис. жителів припадає 5,1 відсотка загиблих у дорожньо-транспортних 

пригодах, на 100 тис. транспортних засобів - вісім загиблих, тоді як в Україні 

такі показники становлять (за даними 2016 року) відповідно 8 і 22,1 відсотка 

осіб. Важливо також врахувати, що за відсутності якісного збору даних щодо 

травмованих і загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод зазначені 

показники можуть не відображати реальні цифри [90]. Спостерігається свого 

роду метаморфоза: автомобілізація, яка мала покращити життя людей, 

поступово перетворюється у загрозу існування людства. На думку багатьох 

авторів аварійність на дорогах в багатьох країнах світу розглядається на рівні 

національної катастрофи, як трагедії ХХ віку, власноруч створеною 

епідемією [2, с. 3]. Існуючий стан безпеки дорожнього руху засвідчує 

актуальність цієї проблематики в наукових колах, серед практиків, а також 

потребу суспільства в подібних дослідженнях для досягнення очікуваних 
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результатів в цій сфері. Особливе місце у розв’язанні цієї проблеми належить 

правовим наукам, зокрема адміністративному праву. Саме тому, нашою 

метою є дослідження соціальних передумов участі громадян в забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. Зважаючи на те, що сучасний стан становлення 

оновленої доктрини вітчизняного адміністративного права вимагає 

докладання зусиль до творчого перегляду застарілих теоретичних 

стереотипів і догм стосовно фундаментальних понять та інститутів 

адміністративно-правової науки, необхідно вирішити задачу щодо місця 

людини у новітніх відносинах на шляху до запровадження нової, 

«людиноцентриської ідеології» на прикладі сфери безпеки дорожнього руху. 

Комплексний характер проблеми забезпечення безпеки дорожнього 

руху потребує розглянути цю проблему у взаємозв’язку з іншими галузями 

права на підставі онтологічних і гносеологічних властивостей. Розуміння 

того, що вітчизняне адміністративне право перетворюється з права 

державного управління на галузь, що визначає перш за все права та обов’язки 

публічної адміністрації щодо суб’єктів громадянського суспільства, а 

наукове осмислення і подальша розробка теорії публічної адміністрації є 

одним із магістральних напрямків доктринального його оновлення, 

трансформації у сучасну галузь європейського змісту, дозволяє 

запропонувати підходи до нового етапу адміністративно-правових 

досліджень у вітчизняному праві. [4, с. 22].  

Дослідження людини, як живого носія творчих якостей, сил та 

можливостей, за допомогою яких він перетворює себе та дійсність, яка його 

оточує, було та залишається центральною проблемою наукового мислення. 

Однак людина, як учасник дорожнього руху, кожної секунди піддається 

ризику отримати різного ступеню пошкодження, навіть зі смертельними 

наслідками в процесі складної антропологічної системи «дорожній рух» 

досліджено недостатньо. Зазначимо, що проблематика досліджувалася 

стосовно водіїв, як правило, в контексті їх відповідальності за вчинені 

порушення правил дорожнього руху (кримінальної чи адміністративної). 
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Така позиція слугувала та продовжує слугувати продукуванню ідеї, що 

тільки посиленням відповідальності стан забезпечення безпеки дорожнього 

руху може бути покращено. Майже не приділялася увага іншим учасникам 

дорожнього руху, а особливо їх можливостям впливати на інших учасників 

дорожнього руху тощо. Тому нами поставлене завдання дослідити 

можливості та природу участі суспільства у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху, її соціальної зумовленості [44, с. 70].  

Наголосимо, що кожний учасник дорожнього руху потенційно містить 

в собі як стратегічні, так і тактичні резерви безпеки дорожнього руху. 

У сучасному цивілізаційному суспільстві людина перебуває 

соціальному лабіринті прав та обов’язків. Для своєрідного «орієнтування» 

приходять попередньо вироблені лекала та відповідні соціально-особисті 

норми поведінки. Умовно можна припустити, що сумарна кількість всіх 

можливих вчинків людини врегульовується соціальними нормами, 

виконання яких забезпечується суспільною думкою. Саме таке положення 

слугує однією з причин для дослідження участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху [44, с. 72].  

Подальший розвиток «людиноцентриської» ідеології у відносинах 

держави та громадянина має спиратися з одного боку на активну позицію 

громадян, відповідний рівень їх соціальної активності, а з іншого боку 

держава в особі відповідних владних структур має забезпечити відповідні 

умови для її реалізації громадянами, громадськими об’єднаннями тощо. З 

цього приводу хотілося звернути увагу на окремі аспекти громадської 

активності в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Без будь-якого 

перебільшення можна констатувати той факт, що ця сфера стосується всіх 

громадян незалежно від віку, статі, стану здоров’я, наявності посвідчення 

водія або автотранспортного засобу. Немовля, яке везуть з пологового 

будинку вже є учасником дорожнього руху – пасажиром. Зрозуміло, що саме 

тому нові прояви соціальної активності громадян знаходять себе в сфері 

безпеки дорожнього руху. Треба віддати належне, що активність громадян в 
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цій сфері завжди перебуває на досить високому рівні [3, с. 191; 4]. Суспільна 

думка поліаспектна, вона домінує в мікро- та макросоціальних групах певної 

нації в цілому в державі. Повалення залізної завіси між Сходом та Заходом, 

крах тоталітарного радянського режиму заклав перші підвалини до 

розширення національної суспільної думки за рахунок міжнародного досвіду 

та приєднання до світових цивілізаційних цінностей. Подія Революція 

гідності стала поштовхом до соціальної активності громадян, звернення до 

небайдужості соціальної поведінки та безпосередньої участі у справах, 

рішення яких раніше покладалося виключно на державні органи. 

Європейський вибір України створює широкий простір для формування 

суспільної свідомості, яка побудована на цінностях демократії та права 

особи, і таким чином стає джерелом соціального контролю. З іншої сучасний 

сторони інформаційний простір, соціальні мережі створюють додаткові 

можливості як для створення умовних соціальних груп, формування 

суспільної свідомості та розширення можливостей соціального контролю.  

Разом з тим, особливо в мікросоціальних групах, на формування 

суспільної думки впливають традиції, національні особливості, власний 

досвід, омани та сприйняття тих чи інших подій, які спрямовуються на 

інформаційно-пропагандистський вплив тощо. Відносно певних явищ 

суспільна думка іноді виникає стихійно та спорадично. Особливо це 

стосується вчинення резонансних дорожньо-транспортних пригод за участю 

нетверезих водіїв, публічних осіб, високопопосадовців тощо. 

Свого часу німецький юрист позаминулого століття Ф. Гельцендорф 

зазначав: «Наука має стати вихователькою суспільної думки. До її завдань 

належить не тільки розширення кола знань, але і сприяння розвитку 

морального елементу у проявах народної волі у державному житті» 

[4, с. 129]. В своїх дослідженнях сутності суспільної думки, В. Коробейников 

зазначає, що воно «становить собою такий прояв суспільної свідомості (у 

вигляді суджень чи актів поведінки), в якому відображена оцінка соціальнх 

груп, суспільством в цілому актуальних явищ дійсності, які становлять 
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суспільний інтерес» [5, с. 16]. Разом з тим, суспільна думка не просте 

пасивне знання. Це емоційне відношення до певних соціальних об’єктів та 

явищах та певного судження про них. В той же час, суспільна думка – це не 

означає про готовність до певної поведінки. Суспільна думка породжує 

можливість до певної поведінки не безпосередньо, а опосередковано, через 

соціальний контроль та завдяки соціально фіксованим установкам, витоками 

яких постає саме стійка, стабільна суспільна думка [92, с. 107]. 

Таким чином, на нашу думку, в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху суспільна думка про порушення правил дорожнього руху 

незалежно від того, що це привело до адміністративного проступку чи 

злочину, це думка, яка домінує в мікро- та макросоціальних групах щодо 

діяльності поліції по протидії цим та іншим явищам в цій сфері. Зазначене 

емоційне сприйняття цих явищ, судження про них, віддзеркалює соціально-

правові якісні орієнтації соціальних груп та індивідуумів.  

Втім вирішення поставленого нами завдання значно складніше, адже 

пропонує зайняти принципово інше місце, виступати не тільки керованою 

особою, а особою здатною, наділеною відповідними нормами, соціальним 

визнанням здатною приймати активну участь в сфері публічного порядку 

(безпеки дорожнього руху) для досягнення спільної мети. Важко собі уявити, 

що можна сформувати публічне середовище, в якому матиме підтримку 

девіантна поведінка, яка пов’язана з грубим порушенням безпеки дорожнього 

руху, вітається керування у різних видах сп’яніння, нехтування правилами 

безпеки, які в рівній мірі стосуються як здоров’я (життя) водіїв-порушників, 

так і інших громадян. В різних країнах світу, на теренах колишнього СРСР 

існують, наприклад, групи, клуби стріт-рейсерів, неформальні утворення 

любителів швидкісних мотоциклів, які влаштовують гонки вночі на 

швидкість, водійську екстремальну майстерність тощо. Іноді, подібні 

організовані групи становлять загрозу реальну, коли влаштовують швидкісні 

перегони у великому місті, небезпека при цьому існує незалежно від часу 

доби. Втім, така поведінка не може бути сприйнята суспільством, напроти, 
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отримує негативну оцінку від громадян. Публічними потребами, навіть цієї 

категорії учасників дорожнього руху, є можливість вирахувати зменшення 

подібних явищ. Це може бути, надання певних територій, де можна 

забезпечити безпеку учасників, як постійно, так і тимчасово, наприклад, 

перекриттям проїзної частини, які в деяких містах проводять на різних 

заходах (День міста, святкування інших подій). Прикладом успішної 

співпраці публічної влади і публічного суспільства може бути існування 

байкерських клубів (вітчизняних), джиперів, які з метою задоволення своїх 

потреб, об’єднуються у такі спільноти, які з високим ступінем внутрішньої 

самоорганізації та зовнішніх проявів організованого та безпечного 

проведення своїх заходів. Зазначені фактори впливають на суспільство. На 

тлі таких можливостей, активності громадян створюються громадські 

організації на кшталт «Дорожнього контролю», які мають відповідний сайт з 

однойменною назвою, активісти якого проводять фіксацію дорожньо-

транспортних пригод, дій працівників поліції з подальшим розміщенням їх в 

соціальних мережах. Не всі відзняті сюжети є беззаперечно фактом 

порушень, адже у всіх випадках проводилися відповідні перевірки, давалася 

відповідна оцінка. Окремі мають навіть іноді провокаційний характер [93, с. 

196–197]. 

Але ми маємо намір дослідити не відносини, які є прикладом непоганої 

організації в певних стосунках в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, вимогливості цих спільнот для забезпечення свого інтересу, який із 

задоволення приватного переходить в забезпечення публічного інтересу, і, 

який проявляється в забезпеченні безпеки дорожнього руху. Нас цікавить, 

навпаки вплив, який здійснюється на публічний інтерес (суспільний інтерес) 

з метою врешті-решт забезпечення приватного інтересу, як окремої особи, 

так і окремою спільноти, суспільства в цілому. 

Слід відмітити висновок, зроблений Віхляєвим М.Ю., що у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці питання забезпечення публічного інтересу 

громадськими об’єднаннями належним чином не досліджувалось через 
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популярність підходу щодо дослідження участі громадських об’єднань у 

правовідносинах, в яких вони виступають об’єктом адміністративно-

правового регулювання. Отже, детальне дослідження такої специфічної 

ознаки громадських об’єднань як можливість забезпечувати публічний 

інтерес під час взаємодії з органами публічної адміністрації, є надзвичайно 

актуальним для науки адміністративного права України [53, с. 40].  

Спробуємо здійснити підхід для з’ясування суспільних поглядів на 

вирішення питання рівноправності громадян, як учасника відносин з 

державою щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, не як 

правосуб’єктну рівність між ними. А встановлення, по-перше, рівних прав 

щодо вимагання належної поведінки з обох сторін, а по-друге, реальних 

можливостей громадян щодо юридичного (правового) захисту своїх прав у 

разі їх порушення. Ми за допомогою соціологічного методу, зверненням до 

соціологічної науки спробуємо розібратися з цим феноменом. Загальновідомі 

широкому загалу проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху 

пов’язують не стільки з правоохоронною сферою, а стільки як соціальну 

проблему, яка стосується всіх та кожного. Проблеми забезпечення безпеки 

дорожнього руху стали настільки актуальними, розповсюдженими та 

загальновідомими, що ними опікуються всі соціально-економічні групи 

населення.  

На сьогодні в Україні один з найгірших показників дорожньо-

транспортних подій зі смертельними наслідками. Але не низька якість доріг є 

основною причиною дорожньо-транспортних подій, а саме людський фактор. 

Через вплив на правосвідомість всіх учасників дорожнього руху, а не тільки 

водіїв слід впливати на стан безпеки дорожнього руху. Адже кожна людина 

розуміє відповідальність за своє життя та життя інших учасників дорожнього 

руху. Особа, яка керує транспортним засобом має усвідомлювати це в першу 

чергу дотриманням відповідних правил, норм і стандартів, якими має 

керуватися як водій. Інші учасники дорожнього руху, фактично всі 

громадяни мають також дотримуватися встановлених правил, щоб не 
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наражати на небезпеку себе та інших громадян. Суспільний вплив на безпеку 

дорожнього руху має здійснюватися через поєднання внутрішніх та 

зовнішніх компонентів впливу на безпеку дорожнього руху. Наша головна 

мета донести всім учасникам дорожнього руху, що вони мають можливість 

вплинути на безпеку дорожнього руху своїми активними діями.  

 Суспільство все більше усвідомлює те, що найбільш реальним та 

необхідним виходом з ситуації, яка зараз існує в сфері безпеки дорожнього 

руху є участь всіх членів суспільства у її вирішенні, у взаємодії та співпраці з 

відповідними структурами публічної влади. Воно має спиратися на взаємну 

довіру між суспільством та публічною владою, без зайвого втручання та 

контролювання, відданості справі, без хибного імітування діяльності. На 

думку соціолога Л.Д. Уілсона (Brigham Young штат Юта, США), люди в 

суспільстві перш за все прагнуть гарних зв’язків та ставлення один до 

одного. На противагу сучасному бюрократичному суспільству, яке розглядає 

людей як статистичні одиниці, суспільна співпраця набирає обертів, стає 

популярним, тому як воно більшою мірою задовольняє інтереси окремих 

членів суспільства [92, с. 107]. 

Так, Гуржій Т.О. у своєму дослідженні зазначає, що в Україні засобами 

автомобільного транспорту щорічно перевозиться до 1,2 млрд. тон вантажів, 

а обсяг перевезень пасажирів сягає 4 мільярдів чоловік на рік. Протягом 

минулого десятиліття на дорогах країни було зареєстровано майже 

півмільйона аварій, внаслідок яких 70 тис. чоловік загинули, понад 500 тис. 

отримали поранення різного ступеня тяжкості. У середньому, на 100 тис. 

населення припадає 16 загиблих через ДТП. Це один з найвищих показників 

у Європі. Для порівняння: в Швейцарії він становить 4,9; у Великобританії – 

6,1; у Німеччині – 6,2. 

Згідно з офіційними даними, матеріальні збитки від ДТП в Україні 

складають 2% валового внутрішнього продукту [4, с. 17; 71, с. 328].  
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На загальному фоні негативного балансу показників безпеки 

дорожнього руху, на наш погляд, кількісні та якісні показники діяльності 

громадських формувань в цій сфері потребують необхідного врегулювання.  

Проведений нами моніторинг діяльності громадських організацій 

правоохоронного спрямування дав можливість визначити, що за даними 

реєстру громадських організацій Міністерства юстиції України в країні діє 

більше десяти громадських організацій, які задекларували мету – 

забезпечення безпеки дорожнього, зокрема такі: громадська організація 

«Фонд безпеки дорожнього руху м. Києва», громадська організація 

«Товариство учасників дорожнього руху, Фонд безпеки дорожнього руху в 

Лисянському районі (ФБДР), Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація безпеки дорожнього руху» (ВГО Асоціація безпеки дорожнього 

руху), громадська організація Всеукраїнська громадська асоціація 

«Український медичний центр безпеки дорожнього руху» (ГО «ВГА 

«УМЦБДР»), громадська організація «Всеукраїнська Асоціація фахівців з 

безпеки дорожнього руху», громадська організація Запорізька асоціація 

безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку та пожежного 

попередження «Щит», Сумська обласна організація «Асоціація безпеки 

дорожнього руху» (СОО «АСОЦІАЦІЯ БДР»), Громадська організація 

«Асоціація розвитку та сприяння безпеки дорожнього руху», Громадська 

організація «Міськрайонний фонд безпеки дорожнього руху», громадська 

організація «Міський фонд безпеки дорожнього руху», спеціалізоване 

автомобільне громадське формування по забезпеченню безпеки дорожнього 

руху транспорту і пішоходів, громадська організація «Спеціалізована 

добровільна народна дружина по забезпеченню безпеки дорожнього руху», 

громадська спілка «Громадський контроль з безпеки дорожнього руху», 

громадська спілка «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього 

руху», громадська спілка «Національна рада з безпеки дорожнього руху» та 

інші. Слід також відмітити діяльність таких громадських організацій як 
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«Дорожній контроль» Громадська організація Всеукраїнське Об'єднання 

«Автомайдан». 

За статистикою МВС України, на яку звернув увагу Куртян С.А., на 

сьогодні в державі функціонують понад вісімнадцять з половиною тисяч 

різних громадських формувань та об’єднань, що беруть участь у забезпеченні 

громадського порядку і безпеки громадян, в яких нараховується більш як 

500 тисяч учасників. Втім реальність на наших вулицях та дорогах говорить 

абсолютно інше [96, с. 43–44]. Втім проведеним нами дослідженням 

встановлено майже повну відсутність їх прямої активності в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, а лише декларування намірів на фоні 

відсутності співпраці з національною поліцією. Зазначене стосується 

переважної більшості громадських формувань з безпеки дорожнього руху. 

Адже, слід погодитися зі Слободенюк І.В., в частині того, що громадські 

формування не є альтернативою, а мають розглядатися як певне доповнення 

до державної правоохоронної системи. На жаль, в діяльності цих організацій 

ні першого (альтернативи), ні другого(доповнення правоохоронної системи) 

не прослідковується. І публічна влада має здіснювати всі можливі заходи 

адміністративно-правового регулювання, як зазначає. Такі повноваження, 

надані недержавній структурі, є вкрай доречними, особливо враховуючи 

сучасну соціальну та політичну ситуації в нашій країні, коли сили 

правоохоронних структур відволікають проблеми з підтримання безпеки на 

сході України, коли швидкими темпами зростає кількість злочинних 

угруповувань у державі [67, с. 76].  

На загальному фоні пасивності громадських формувань, на жаль, 

існують приклади зловживання як прогалинами в чинному законодавстві, так 

і відсутністю належного державного впливу, єдиної політики стосовно 

діяльності окремих громадських об’єднань.  

В процесі проведеного нами дослідження було встановлено приклади 

негативної діяльності громадських організацій правоохоронного 

спрямування. Так, після прийняття Закону України «Про участь громадян в 
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охороні громадського порядку та громадського кордону», в м. Перещепино 

Новомосковського району Дніпропетровської області було створено козаче 

громадське об’єднання, в статуті якого, у відповідності з чинним 

законодавством, були означені завдання: участь в охороні громадського 

порядку (дрібне хуліганство, розпиття спиртних напоїв, поява в громадських 

місцях у стані сп’яніння, що ображає людську гідність та громадську мораль, 

самогоноваріння), порушення правил торгівлі, в тому числі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами, окремим пунктом було зазначено 

боротьбу з керуванням транспортними засобами особами, які перебувають у 

стані сп’яніння. Втім їх діяльність була спрямована фактично на інше. 

Використовуючи географічне становище с.м.т. Перещепино на кордоні з 

Харківською областю та безпосередньо на трасі Москва – Сімферополь, 

стали займатися постійним здирництвом під приводом контролю за дорожнім 

рухом займалися здирництвом з водіїв інших регіонів України та інших 

держав, здебільшого з громадян Російської Федерації. Наведемо лише 

декілька випадків такої «діяльності». 05.07.2011 р. о 17.30 на автошляху 

«Харків-Сімферополь» за с. Піщанка невідомі особи в форменому одязі, 

схожому на форму працівників ДАІ зупинили автомобіль громадянина Росії 

та за нескладання адміністративного протоколу за нібито порушення правил 

дорожнього руху вимагали та отримали від водія 3000 російських рублів. 

10.07.2011 р. на 134 км автошляху «Харків-Сімферополь» затримані двоє 

мешканців Новомосковського району і один мешканець м. Новомосковськ, 

які були одягнені у форму зовні схожу на форму працівників ДАІ та, 

зупинивши автомобіль під керуванням громадянина Росії, вимагали від 

останнього 2000 гривень за нескладання адміністративного протоколу за 

нібито порушення правил дорожнього руху. Тілька в 2011 році в 

Новомосковському міському відділі міліції зареєстровано 21 повідомлення 

на незаконні дії членів громадських формувань, за якими порушено 3 

кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 353 КК України, 

та одну за ознаками злочинів, передбачених ст. 353 і ч.2 ст. 190 КК України у 
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відношенні двох осіб, складено 36 адміністративних протоколів (ст.ст. 130, 

126, 121, 51, 185 КУпАП) та винесено 31 офіційне попередження про 

недопустимість скоєння антигромадської поведінки та вчинення 

протиправних дій. 

Під час затримання членів громадських формувань у період з 2008 по 

2011 рік був вилучений формений одяг працівників міліції: 15 курток 

формених, 45 сорочок формених, 45 штанів формених, 45 головних уборів, 

19 жезлів працівників ДАІ, 45 портупей білого кольору, 45 кобур білого 

кольору, 2 комплекти апаратури для вимірювання СО у відпрацьованих газах 

автомобілів, а також за здійснення незаконної діяльності у членів 

громадських формувань вилучено 19 автомобілів, з яких 14 – за порушення 

правил дорожнього руху. 

Члени вищезазначеного формування, використовуючи недоліки 

правового регулювання та надані їм обмежені повноваження стали 

зловживати ними, вчиняти злочини, створивши неабиякі проблеми в цьому 

регіоні. Подібні тенденції мають місце і в нинішніх реаліях, численними 

прикладами діяльності невідомих та відомих громадських структур у 

рейдерських захопленнях, незаконних будівництвах, блокуваннях роботи 

владних структур, судових засідань тощо. Прізвище одного з учасників - 

Тітушко стало прозивним «тітушки», яким почали називати учасників 

вищезазначених дій. Певна небезпека існує і у створенні напіввоєнізованих 

структур політичної партії «Національний корпус», які претендують на право 

протидіяти різним протиправним проявам на території всієї України. 

Зазначені вище приклади мають стійкі тендеції на поширення, а недоліки 

нормативного регулювання в діяльності громадських формувань створюють 

проблеми у співпраці з відповідними правоохоронними структурами 

держави. На зазначені обставини слід звернути увагу і науковцям для 

вироблення необхідних пропозицій та рекомендацій щодо законодавчого 

врегулювання цих питань. Вказані тенденції дають автору цієї роботи 

питання, які слід враховувати для створення адміністративно-правих 
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відносин, активної участі громадян в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху [97; 98]. 

Нами відмічається діяльність громадян як позитивна, так і 

деструктивна. Важливою рисою громадської активності є необхідність її 

здійснення в межах правового поля. Зазначена активність свідчить як про 

необхідність врегулювання таких відносин, а також відповідальності в разі їх 

порушення.  

В цьому питанні ми підтримуєму позиції Слободенюк І.В. [67, с. 71] 

щодо пропозицій по відповідальності членів громадських формувань з 

охорони правопорядку (внести зміни до ст. 365 КК, відповідно до яких 

відповідальність за перевищення влади або службових повноважень може 

наставати не лише для працівника правоохоронного органу, а й для члена 

громадського формування під час виконання своїх повноважень щодо 

охорони громадського правопорядку. А також посилити кримінальну 

відповідальність членів громадських формувань за злочини, які ними можуть 

бути вчинені під час реалізації повноважень з охорони громадського 

правопорядку.  

Але ми маємо намір дослідити не відносини, які є прикладом 

позитивної організації в певних стосунках в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, вимогливості цих спільнот для забезпечення свого 

інтересу, який із задоволення приватного переходить в забезпечення 

публічного інтересу, який проявляється в забезпеченні безпеки дорожнього 

руху.  

Наша мета спробувати здійснити спробу для з’ясування суспільних 

поглядів на вирішення питання рівноправності громадян, як учасника 

відносин з державою.  

На наш погляд, мова фактично може вестися про достатньо високий 

рівень активності людей, який може наближатися до волонтерського руху 

або окремих його елементів. Адже коло важливих для кожного члена 

суспільства загальних цінностей містить в собі наступне: можливість чесного 
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служіння інтересам суспільства (публічний інтерес); піклування про кожного 

члена про суспільство в цілому; забезпечення особистої безпеки та здоров’я; 

в забезпеченні високої якості життя, яке включає захист власності, 

забезпечення спокою. Останнє тісно пов’язане з безпекою в цілому та 

безпекою дорожнього руху зокрема. Тому що на наш погляд, сфера безпеки 

дорожнього руху впливає на багато аспектів життєдіяльності людей таких, 

як: життя, здоров’я, матеріальне становище. Окремо слід зазначити про 

важливе значення для безпеки в цілому організацій волонтерськї діяльність 

та окремих волонтерів [99] та, як вірно підкреслено окремими авторами, 

«опосередкована форма участі у підтримці публічної безпеки і порядку» має 

важливе значення [100, с. 302]. 

Таким чином, з урахуванням того, що основна частина зазначених 

суспільних відносин унормована виключно соціальними нормами, виконання 

яких забезпечено суспільною думкою, інша їх частина врегульовується 

державою через видання юридичних норм, порушення яких викликає 

застосування юридичних норм правового характеру, необхідно створювати 

умови, за яких справа забезпечення безпеки дорожнього руху має стати 

справою не тільки Національної поліції, а всього суспільства. Громадяни 

повинні вбачати у поліцейському уособлення захисту, допомоги та 

підтримки в будь якій життєвій ситуації на автошляху. Примусова складова в 

діяльності цих органів залишатиметься, але її обсяги, порядок реалізації має 

бути чітко визначений на законодавчому рівні, доступний для ознайомлення 

всім бажаючим, набувати принципово новий зміст – «забезпечити права 

громадян» через застосування відповідних адекватних заходів впливу до осіб 

які порушують правила дорожнього руху і тим забезпечити їх права інших 

громадян.  

Побудова партнерських відносин громадян з Державтоінспекцією (нині 

з поліцією) за роки незалежності пройшла декілька спроб, всі вони, на нашу 

думку, не знайшли ще належної реалізації. Втім сутність публічного 

адміністрування полягає у формуванні саме громадянської активності через 
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передачу окремих повноважень громадським організаціям, можливостей 

окремих громадян, звужуючи цим традиційне розуміння радянського 

державного управління. Можливість участі громадськості не тільки в якості 

громадського об’єднання загадується в сучасних дослідженнях [67; 140]. Як 

зазначає Р.Мельник, що існуючий за радянські часи термін державне 

управління не об’єднує у собі всі прояви управлінської діяльності. Державне 

управління нині охоплює лише ті напрями державної діяльності, які не 

можуть бути передані на виконання органам місцевого самоврядування або 

інститутам громадського суспільства. Європа прагне переходити від 

управління державними процесами до їх саморегуляції. Європейські вчені 

намагаються створити концепцію виключно державних функцій, зміст якої 

полягає у тому, що сучасна держава має за собою залишити обмежене, 

обумовлене потребами національної безпеки, коло функцій, передавши 

решту їх на виконання чи реалізацію недержавним утворенням [101, с. 307].  

Саме такі процеси мають відбуватися в сфері безпеки дорожнього руху. 

Намагання врегулювати відносини з громадянами виключно нормативною 

реалізацією цих відносин, тим більше тільки власне своєї діяльності 

відповідало радянській традиції її вирішення та аж ніяк не могло набути 

позитивного розвитку в новій державі, принципово інших відносинах, 

прагненнях розвитку Європейських стандартів. Необхідно розвивати 

партнерські відносини обопільно, громадян необхідно залучати до участі в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху через підтримку позитивних форм їх 

соціальної активності, пропозиціями з боку держави по розширення цих 

форм через передачу повноважень громадянам, їх громадським утворенням.  

Від рішення цієї проблеми залежить хід процесу формування правової 

держави та громадянського суспільства в Україні. Активізація суспільства, 

конкретних людей свідчить про: 1) ознаки подальшого формування 

громадянського суспільства 2) бажання приймати участь у вирішенні 

суспільних проблем 3) мати можливості в такий спосіб здійснювати контроль 

за діяльністю публічної адміністрації 4) створювати більші можливості для 
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власного розвитку та особистої безпеки. Виходячи з цього, перед 

адміністративно-правовою наукою постає завдання теоретичного та 

практичного забезпечення цих процесів, адміністративно-правового 

регулювання різних сторін діяльності громадян в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, створення умов діяльності окремих суспільних інститутів 

(об’єднання громадян, спілки, групи, форуми тощо ), створювати інші умови 

для активної громадської діяльності, створювати додаткові умови 

толерантності соціальних відносин. На нашу думку, саме сфера забезпечення 

безпеки дорожнього руху відіграє значну роль в житті суспільства, тому і 

прояви соціально активної поведінки мають найбільший індекс участі 

громадян. Матеріалізованими підставами такої поведінки є: 1) суттєве 

збільшення кількості транспортних засобів 2) ускладнення дорожнього руху 

3) суттєве збільшення дорожньо-транспортних пригод та кількості втрат від 

дорожньо-транспортних подій, внаслідок чого відбувається суттєве звуження 

власного рівня комфорту кожного громадянина. В той же час, рівень 

громадянської свідомості в цій сфері можна вважати одним із найвищих, 

адже всі громадяни, як нами зазначалося є учасниками дорожнього руху, а з 

іншого боку участь громадян у цій сфері продовжує сприйматися на 

законодавчому рівні, в науці та практиці з позицій закладених в минулому 

столітті радянської дійсності. Тому нами вбачається необхідність розробки 

відповідних науково обгрунтованих рекомендацій з урахуванням сучасного 

стану розвитку доктрини адміністративного права щодо участі громадян в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Та незважаючи на це, досвід розвинутих демократій та вимоги часу 

переконують всіх, що явище та процес громадської участі – це необхідний, 

корисний та вкрай важливий механізм позитивного впливу громадськості на 

діяльність влади в державі в інтересах громадян. З іншого боку, громадська 

участь – це джерело додаткового інтелектуального ресурсу для публічної 

влади і тому єкорисною і потрібною також і для неї (звичайно, у разі 

усвідомлення посадовими особами цього незаперечного факту). Зрозуміло, 
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що в Україні публічній владі та інститутам громадянського суспільства ще 

потрібно пройти тернистий шлях розумного та усвідомленого 

запровадженнявзаємовигідних механізмів громадської участі, які 

допоможуть провести глибокі системні реформи в Україні на благо людини 

та територіальних громад [102, с. 14]. Наразі, розуміння, тлумачення участі 

громадян виступає предметом соціології, психології, політології та багатьох 

інших наук. В цілому участь громадян характеризується як діяльність, що 

реалізується в тій чи іншій сфері суспільного життя з притаманними 

політичними, соціальними, культурними особливостями. Головним 

чинником таких процесів постає суспільний інтерес. 

Разом з тим, ефективна участь громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху можлива лише в тому випадку, коли зусилля держави і 

суспільства співпадають. В зазначеній сфері, як нами уже наголошувалось 

співпадають в головному – необхідності ефективної протидії. Втім щодо 

засобів такої протидії існують певні розбіжності, які можуть бути подолані за 

допомогою належної взаємодії та нової якості самої участі, яка є предметом 

дослідження нашого дослідження. Тому для удосконалення механізму 

забезпечення безпеки дорожнього руху необхідним є посилення ролі 

інститутів громадянського суспільства в державі. Зокрема, надання іншого 

статусу соціальної участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, скерованого сучасною доктриною адміністративного права. Створення 

соціально активної поведінки громадян має відбуватися шляхом формування 

громадянської активної свідомості та поведінки, підвищенням рівня правової 

свідомості й нетерпимості до порушень правил дорожнього руху, які 

посягають на здоров’я та життя кожного, активного їх залучення до 

обговорення, розробки й удосконалення інструментів протидії, подальший 

розвиток демократичних інститутів громадянського суспільства 

встановлення всебічного соціального контролю за діяльністю публічної 

адміністрації.  
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Адже сучасний етап розвитку країни пов’язаний з формуванням 

громадянського суспільства та соціально-правої держави як важливіших 

суспільно-правових «вимірів», які не лише відображають механізми захисту 

прав людини, але й утворюють реальну можливість самим громадянам брати 

активну участь у забезпеченні та самозахисті своїх прав та свобод [105, с. 9]. 

В «Словнику української мови» участь трактується як виконання разом з 

ким-небудь якоїсь роботи, здійснення якоїсь справи, спільна дія, діяльність 

кого-, чого-небудь. Учасник - це той, хто бере або брав участь у чому-небудь. 

Той, хто входить до складу якої-небудь організації, об'єднання і т. ін. [104]. 

Аналізуючи характер громадської участі в 22 країнах, Н.Кеннет і Дж. 

Хейко відзначають, що ця форма активності поряд з людським щастям, 

демократією, економічним добробутом є ключовою умовою і компонентом 

життєвого світу сучасної людини. Умовою виникнення участі є суспільний 

інтерес. Участь здійснюється шляхом об’єднання індивідів у спільноти 

різного ступеня формалізації. На думку сучасних теоретиків громадянського 

суспільства, будучи майданчиком добровільних колективних дій, навколо 

спільних інтересів, цілей, цінностей, громадянське суспільство і складається 

з подібних формалізованих і неформалізованих об’єднань і асоціацій 

[103, c. 13].  

Більшість досліджень, присвячених розкриттю феномену «участь» 

акцентують увагу на особливостях взаємодії спільноти і держави. Так, 

Сунгуров А. визначає участь як безперервний двонаправлений процес 

взаємодії між громадянами та органом влади (установою, відомством). 

Гончаров Д. та Гоптарева І. розглядають участь як інструментальну 

активність, за допомогою якої громадяни намагаються впливати на уряд 

таким чином, щоб він вживав бажаних для них заходів [105, с. 160]. В 

результаті дослідження запропоновано авторське визначення участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху як активної форми реалізації своїх 

прав і обов’язків у зазначенй сфері, обумовлений суб’єктивними та 

об’єктивними потребами, яка має прояв у взаємодії, співпраці з відповідними 
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органами, активної реалізації повноважень та здійснення заходів 

громадського впливу. 

Як зазначає Білецький А.В. [107, c. 39–40] у своєму дослідженні:  

«Громадськість є стійким об’єднанням, що створено на правовій основі, 

відстоює єдині ідею та інтереси громадян або певної соціальної групи», у 

нашому випадку – це запобігання корупційним злочинам. А також констатує, 

що під громадськістю слід розуміти лише громадські організації, адже, 

виходячи з практичної точки зору, громадські організації мають порівняно 

більше можливостей і прав, аніж пересічні громадяни, вони діють, 

спираючись на положення законодавства, та переслідують єдину мету. 

Громадяни можуть виступати представниками громадськості лише у випадку 

їх членства у громадських антикорупційних організаціях. На нашу думку, 

слід погодитися з тезою щодо наявності більших можливостей у громадян 

учасників громадських формувань,аніж пересічних громадян, а щодо тези, 

що громадяни можуть виступати представниками громадськості є досить 

дискусійною. Адже слід звернути увагу, шо зазначене Білецьким А.В. 

узагальнення та висновки стосуються участі у запобіганні корупційним 

злочинам, де умови самого протиправного діяння та участь громадян носять 

непублічний характер, і,напроти, участь у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху носить публічний характер, навіть персональна участь може 

переростати в колективну, яку і слід вважати громадською участю.  

Поширення реординаційних відносин у практиці взаємостосунків 

органів виконавчої влади з громадянами має здійснюватися шляхом його 

врахування у нормативно-правових актах, що регулюють реалізацію 

громадянами їх прав та свобод. 

Якщо для громадян участь у конкретних адміністративних 

правовідносинах як правило є реалізацією наданої законом можливості, то 

для сторони, що представляє виконавчу владу, прийняття необхідних заходів 

для забезпечення правового режиму у сфері державного управління є 

необхідною умовою реалізації її службової компетенції. 
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Таким чином, причетність особи до безпеки дорожнього руху формує 

відповідні рівні її участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху: перший 

(пасивний) - до нього слід віднести всіх осіб, які приймають участь у 

дорожньому русі, як в якості пасажирів, пішоходів, водіїв, погоничів тощо; 

другий рівень - представники громадських організацій, які беруть участь в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, їх кількість має збільшуватися з 

долученням можливості одноособової участі громадянина без приналежності 

до громадянського об’єднання, а форми їх діяльності мають постійно 

удосконалюватися; третій рівень - це участь осіб, які приймають участь у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху як виконання своїх службових 

обов’язків (Патрульна поліція тощо). З одного боку всі причетні до 

забезпечення безпеки дорожнього руху в активній чи пасивній формах, 

кожний з них зацікавлений в комфортному та безпечному дорожньому русі, 

що в кінцевому результаті формує соціальну обумовленість потреби в участі 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Таким чином, під участю громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху розуміється активна форма 

реалізації прав і обов’язків у зазначеній сфері, обумовленій суб’єктивними та 

об’єктивними потребами, яка має прояв у взаємодії з органами публічної 

адміністрації та здійсненні заходів громадського впливу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Протягом існування незалежної України та у радянський період спроба 

забезпечення безпеки дорожнього руху залишається однією із 

найактуальніших у різних галузях науки. Проте євроінтеграційний вектор 

розвитку України, обопільна незадоволеність станом забезпечення безпеки 

дорожнього руху як публічної влади, так і громадян, створює основу 

використання нових інструментів впливу, удосконалення існуючих 

інститутів. Одним із напрямків покращення такого стану визнано 
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необхідність активізації участі громадян у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху та належного адміністративно-правового регулювання. 

Зазначене розуміння сформувало у наукових дослідженнях зазначену 

позицію і фактично виключило громадян з активної участі у процесах 

забезпечення безпеки дорожнього руху, а дослідження, які були присвячені 

участі громадян в управлінні державними справами, охороні правопорядку 

зводилися по–перше, лише до можливої такої участі в межах членства у 

відповідних громадських організаціях; по-друге, участь громадян, як 

приватних осіб майже не розглядалася; по-третє, певне сприяння такому 

становищу було закріплено у законах України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку та державного кордону», «Про громадські 

об’єднання». Встановлено, що зазначені обставини вплинули як на 

теоретичну, а, головне, і практичну складову участі громадян у сфері безпеки 

дорожнього руху.  

Встановлено, що сьогодні питання адміністративно-правового 

регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху 

становить цілісну наукову проблематику, а її вирішення потребує 

формування усталеної позиції науковців. Незважаючи на наявність великої 

кількості наукових досліджень фахівців різних галузей науки, особливо 

юридичної, зокрема, адміністративного права та сучасного законодавства з 

питань безпеки дорожнього руху та громадської участі і контролю у 

публічній сфері, питання участі громадян у цій сфері на науковому, 

практичному та законодавчому рівні потребує додаткового опрацювання. 

Адже у проведених дослідженнях громадяни розглядалися лише як суб’єкти 

адміністративної відповідальності (Ю.С. Коллер, В.Й. Развадовський, 

В.В. Єгупенко), а посилення адміністративної відповідальності розглядалося 

головним і майже єдиним важелем впливу на безпеку дорожнього руху. 

Дослідження участі громадян розглядалися у контексті профілактики та 

попередження (Салманова О.Ю, Новиков В.В.), або як суб’єктів публічного 

контролю в сфері безпеки дорожнього руху (Т.О. Гуржій, С.М. Гусаров, 
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С.Ф. Денисюк, А.О. Собакарь). Зазначеному сприяла відповідна 

«обмеженість» чинного законодавства. Закони України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» (2000 р.), 

«Про громадські об’єднання» (2013 р.), які розглядали участь громадян у 

правоохоронній сфері через створення або участь у громадських об’єднаннях 

з наданням права на таку участь.  

В той же час, затвердження Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки має сприяти 

створення державою належних умов для розвитку громадянського 

суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної 

взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. Одним із кроків в її реалізації має стати належне 

адміністративно-правове регулювання участі громадян у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

Адміністративно-правове регулювання в цій сфері має бути 

спрямовано на набуття іншого статусу соціальної участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, скерованого сучасною доктриною 

адміністративного права. Створення соціально активної поведінки громадян 

має відбуватися шляхом формування громадянської активної свідомості та 

поведінки, підвищенням рівня правової свідомості й нетерпимості до 

порушень правил дорожнього руху, які посягають на здоров’я та життя 

кожного, активного їх залучення до обговорення, розробки й удосконалення 

інструментів протидії, подальший розвиток демократичних інститутів 

громадянського суспільства встановлення всебічного соціального контролю 

за діяльністю публічної адміністрації. Зазначено, що умовою виникнення 

участі є суспільний інтерес, який реалізується шляхом об’єднання індивидів 

у спільноти різного ступеня формалізації. Таким чином, причетність особи до 

безпеки дорожнього руху формує відповідні рівні її участі в забезпеченні 

безпеки дорожнього руху: перший (пасивний) до нього слід віднести всіх 

осіб, які приймають участь у дорожньому русі, як в якості пасажирів, 
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пішоходів, водіїв, погоничів тощо, другий рівень, представники громадських 

організацій, які беруть участь в забезпеченні безпеки дорожнього руху, їх 

кількість має збільшуватися з долученням можливості одноособової участі 

громадянина без приналежності до громадянського об’єднання , а форми їх 

діяльності мають постійно удосконалюватися, третій рівень - це участь осіб, 

які приймають участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху як виконання 

своїх службових обов’язків (патрульної поліції тощо). З одного боку всі 

причетні до забезпечення безпеки дорожнього руху в активній чи пасивній 

формах, кожний з них зацікавлений в комфортному та безпечному 

дорожньому русі, що в кінцевому результаті формує соціальну 

обумовленість потреби у участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху. 
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РОЗДІЛ 2. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ 

ГРОМАДЯН У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: 

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ СКЛАДІВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ 

 

 

2.1. Нормативне забезпечення участі громадян у сфері безпеки 

дорожнього руху  

 

Однак незважаючи на певні зрушення в законодавстві України в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, участі громадян за останні роки 

реальна участь громадянського суспільства у заходах щодо протидії 

правопорушенням в сфері громадського порядку-безпеки дорожнього руху 

відповідно до нормативних приписів сьогодні повною мірою не реалізується. 

Це пов’язано з тим, що формальне закріплення в нормативно-правових актах 

можливостей та гарантій інститутів громадянського суспільства у зазначених 

сферах не сприяє підвищенню їх активності, оскільки на сьогодні відсутні 

реально дієві механізми використання визначених прав, а також існує ряд 

прогалин щодо забезпечення закріплених гарантій. А також слід підкреслити 

про недостатньо визначений в законодавстві правовий статус громадських 

об’єднань та громадян, суб’єктів участі у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху.  

«Реформування українського адміністративного права має важливе 

практичне значення, оскільки від цього прямо залежить і зміст діючих актів 

адміністративного законодавства, і стратегічна спрямованість всієї 

адміністративно-правової галузі», зазначав В.Б. Авер’янов та підкреслив, що 

досі адміністративне право асоціююється перш за все із розпорядчим 

втручанням у поведінку приватних осіб, заборонами примусом, мірами 

відповідальності. Названа традиція на думку адепта адміністративно-

правової науки «має бути подолана» за допомогою нових засобів 
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регуляторного впливу», як то «адміністративне право має більше 

встановлювати обмеження для держави (публічної адміністрації ) і менше – 

для людей (так само як і загалом для приватних осіб), «стати імперативом у 

трансформації адміністративно-правової галузі», «найголовніше - це знайшло 

у новій якості національного адміністративного законодавства, яке всім своїм 

змістом повинно всіляко спряти забезпеченню реалізації та захисту прав 

людини, її законних інтересів, вимог та сподівань [108, с. 9]. Відомий 

дослідник безпеки дорожнього руху минулого століття І. К. Шахриманьяна 

приділяв важливе значення юридичним нормам як складової механізму 

правового регулювання транспортної системи, оскільки ними визначається 

коло осіб, на яких вони розповсюджуються, сам зміст правовідносин в цій 

сфері, а також обставини правовідносин, обставини, при яких особи мають 

керуватися певним правилом поведінки, а також розкривають (містять) саме 

правило поведінки. [109, c. 12]. До класифікації як певної тріади норм права 

вдалися В.В. Грошевий та А.З. Дерех, а саме норми, що регулюють 

управління дорожнім рухом регламентують поведінку учасників дорожнього 

руху, встановлюють відповідальність за їх порушення. Іншими авторами 

вказується їх поділ на цивільні та адміністративні правовідносини, при чому 

«цивільним» надається більшого акценту [110, c. 62–63]. 

Під час дослідження нами з’ясовано, що адміністративно-правовому 

забезпеченню відносин участі громадян в сфері безпеки дорожнього руху 

підлягають відносини, які виникають в процесі діяльності органів публічної 

адміністрації, які спрямовані на реалізацію та регулювання конституційного 

права громадян на участь в управлінні внутрішніми справами із 

забезпеченням балансу публічно-приватного інтересу. Адже, як зазначає 

В.В. Галунько, що сама державна влада визначає, як публічний інтерес, 

залежить від рівня правової культури та правосвідомості суб’єктів 

правотворчості. І те, у чому влада бачить загальне благо може насправді і 

розійтися з інтересами значної частини населення [83, с. 85–86]. А Курінний 

Є.В. зазначав, що об’єктом адміністративно-правових відносин мають 
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виступати публічні потреби та інтереси, які впроваджуються у життя за 

допомогою норм адміністративного права у конкретній галузі владно-

управлінської діяльності [112, с. 44]. Під адміністративно-правовим 

регулюванням діяльності участі громадян в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху розуміється імперативна, організаційна діяльність органів 

влади, яка спрямована на суспільні відносини в сфері безпеки дорожнього 

руху, з метою повного забезпечення права і свобод людини, їх належного 

устаткування та організації. 

Механізм адміністративно-правового регулювання – це сукупність 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права. В механізмі 

адміністративно-правового регулювання виділяють оранічні та 

функціональні складові. Органічні визначають суть самого явища механізму 

адміністративно-правового регулювання, тобто без яких не може відбуватися 

сам механізм. Функціональні - це ті, що значною мірою впливають на 

механізм адміністративно-правового регулювання, проте не є його 

обов’язковими елементами [113, c. 32]. Механізм адміністративно-правового 

регулювання участі об’єднань громадян в охороні громадського порядку 

представляє собою систему правового, організаційного та соціального 

характеру, яка встановлюється адміністративно-правовими нормами, які 

містять дозволи, заборони та приписи, порядок взаємодії з органами 

публічної адміністрації та громадян в сфері їх участі у публічному 

адмініструванні безпеки дорожнього руху з метою їх урегулювання та 

оптимізації в цій сфері. Як зазначає О.І. Остапенко, що саме наприкінці 

ХХ ст. під правовим регулюванням стали розуміти форму правових відносин, 

завдяки якій поведінка їх учасників здійснюється у відповідності з вимогами 

і дозволами, закріпленими в нормах права [114, с. 144–145]. 

Ю.О. Тихомиров [115, с. 482] до складових механізму адміністративно-

правового регулювання відносить: загальну систему державного управління 

у сфері, галузі, що включає до себе статус та функції спеціальних органів та 
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інших органів, що діють у тій чи іншій сфері, галузі; набір адміністративно-

правових регуляторів, що є характерними для даної сфери, галузі; комплект, 

стандарт необхідних правових актів та інших регулюючих документів; 

механізм державного контролю та нагляду; низові організації – об’єкти 

управління; інформаційне забезпечення; а також (підкреслено нами – Є.Г.) 

участь громадян та їх об’єднань. 

В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко зроблено узагальнення, що 

функціонування правової системи забезпечує комплекс державно-правових 

механізмів: механізм правового регулювання, механізм дії права, механізм 

правотворчості, механізм соціального управління, механізм правового 

впливу, механізм державного управління. механізм забезпечення правових 

режимів [116, с. 152] Для отримання повного розуміння нормативного 

забезпечення відносин участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього 

руху створимо умовні рівні нормативного регулювання з одночасним 

порівняння якості такого врегулювання. Особливостями нормативно-

правового забезпечення відносин участі громадян в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху: 1) наявністю та розвитку нормативного врегулювання 

відносин окремо у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та участі 

громадян, громадських організацій як суб’єктів публічного адміністрування; 

2) продовженням розвитку відносин громадської участі переважно через 

створення відповідних їх організаційно-правових утворень; 3) продовження 

традиції регулятора сфери забезпечення безпеки дорожнього руху виключно 

на правоохоронну структуру. Традиція завантаження Державтоінспекції 

продовжена і перейшла до складної структури МВС – Національна поліція - 

Патрульна поліція. Відсутність головного координуючого органу визнається 

на рівні програмних документів, так в Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року вказується на відсутність 

головного міжвідомчого органу з безпеки дорожнього руху, що має 

наслідком відсутністю цілісної системи державного управління безпекою 

дорожнього рух [90]; 4) відсутністю законодавчого врегулювання багатьох 
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процесів громадянської активності, які не тільки виходять за межі діючого 

законодавства, а і залишаються без відповідної реакції держави – 

безкараність, яка породжує нові явища на фоні демократичних перетворень; 

5) розвиток доктрини адміністративного права створює розуміння 

забезпечення захисту людини і в цілому суспільства від існуючих загроз, а не 

захист суспільства та людини, як його складової; 6) на наш погляд суттєве 

значення мають адміністративно-деліктні відносини в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, які продовжують освітлюватися КУпАП зразка 

минулого століття з неіснуючої країни, межі якого стають замалими для 

багаточисельних змін та доповнень до нього. Одним із прикладів такого 

положення може слугувати чергові зміни у адміністративно-деліктних 

відносинах в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, пов’язаних з 

запровадженням Національної поліції та патрульної служби, коли тільки в 

цій сфері запроваджено окремий вид провадження без складання протоколу 

про адміністративне правопорушення, замість цього виноситься постанова 

про адміністративне правопорушення, введенням автоматичної фіксації та 

штрафних балів тільки для цієї сфери, низька ефективність виконання 

адміністративних стягнень та інше; 7) великий рівень корупції в Україні. На 

жаль, чинник корупції не розглядався у попередніх дослідженнях як фактор 

впливу на відносини за участю громадян в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Тому нами звернута увага на цю проблематику одними із 

перших з огляду її впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху та 

можливостей громадянського суспільства щодо протидії корупції. Високий 

рівень корупційності в сфері безпеки дорожнього рух приділено увага 

багатьох дослідників, особливо це стосувалося колишньої Державтоінспекції. 

На жаль, рецидиви старої хвороби впливають і на Національну поліцію, що 

можуть численні факти затримання патрульних поліції за хабарі на дорогах.  

В край корумпованому суспільстві важко зразу навести лад тільки за 

допомогою новоствореної структури, це на наш погляд стосується не тільки 

Національної поліції, а і діяльності НАБУ, САП, НАЗК та інших.  
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Наша позиція щодо корумпованості відносин в сфері безпеки 

дорожнього руху підримується багатьма дослідниками [117; 118; 119; 120]. 

Зокрема, Развадовський Б.Л. зазначає, що однією із проблем забезпечення 

безпеки дорожнього руху є корупція у сфері дорожнього руху, що потребує 

розробки адекватних заходів протидії, та підтримує думку багатьох фахівців, 

до якої ми приєднуємося, що одним із основних факторів є 

«невідпрацьований механізм участі громадських організацій, засобів масової 

інформації у контролі за діяльністю правоохоронних органів» [117, с. 168].  

В цілому погоджуємося з такою оцінкою, але зазначимо, що таку 

участь мають здійснювати і безпосередньо (самостійно) громадяни, як 

учасники громадського впливу на безпеку дорожнього руху, а не тільки як 

учасники «контролю за діяльністю правоохоронних органів» 

Зазначене має свої суспільні корені, а саме по-перше, по перше сфера 

безпеки дорожнього руху, яка передбачає регламентовану участь громадян у 

дорожньому русі (водій-пасажир-пішохід) і завжди особливий режим 

правового регулювання, на відміну від поведінки в громадському місці, і має 

наліт, на жаль, старого психологічного забарвлення взаємовідносин 

поліція(міліція) – громадянин; по-друге, як це звучить не парадоксально, а 

великий рівень регламентації створює численні приводи до їх порушень. 

Варто тільки поглянути на поведінку пішоходів на переході, та водіїв які 

мають їх пропустити. Відмітимо, що саме численністю таких порушень було 

обумовлено введення нового виду стягнень як штрафні бали, які певним 

чином можуть бути розглянуті як превентивні, або певною індульгенцією. 

Причиною такого явища, на думку Кукшинової О.О. є те, що більшість 

пішоходів не усвідомляють свого статусу як учасників дорожнього руху, а 

отже, не усвідомлюють відповідальності за свої дії на дорозі.А також робить 

висновок який ми підтримуємо, що пішоходи добре усвідомили, що за 

порушення Правил дорожнього руху їх рідко притягують до адміністративної 

відповідальності, що у багатьох з них викликає відчуття безкарності та 

вседозволеності [121, с. 133].  
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На нашу думку, в цих відносинах недостає важливого компоненту 

участі громадян та громадських об’єднань в частині впливу на порушення з 

боку пішоходів.  

По-третє, як правило всі розуміють свою вину, втім вважають що вона 

незначна і бажають при цьому уникнути відповідальності.  

По-четверте, порядок накладення адміністративних стягнень на 

порушників ПДР, не зважаючи на деяку уніфікацію (в частині збільшення 

суми сплати, в разі несплати у встановлений термін штрафу), пришвидшення 

процедури притягнення до відповідальності, а сама ефективність виконання 

стягнень має низький рівень, що підтрерджено багатьма дослідженнями. 

Ефективність забезпечуватиметься не величезним розміром штрафних 

санкцій, а реальною можливістю їхнього застосування до порушників 

[122, с. 168]. 

По-п’яте, ще одне «навантаження» на громадян існує об’єктивно, в 

незалежності від їх бажання – це той факт, що Цивільним кодексом (ст. 1187) 

джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з використанням, 

зберіганням або утриманням транспортних засобів, що створює підвищену 

небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб. Автомобіль 

виступає джерелом підвищеної небезпеки за своїм призначенням і 

порушення вимог до експлуатації та правил дорожнього руху, призводить не 

тільки до адміністративної, кримінальної але і цивільної відповідальності. 

Про такі обставини достатньо обізнані водії транспортних засобів та інші 

учасники дорожнього руху. 

До того ж Верховний суд України у своїй постанові від 20.01.2016 року 

по справі №6-2808цс15, зробив правовий висновок, відповідно до якого 

«право потерпілого на відшкодування шкоди за рахунок особи, яка завдала 

шкоди, є абсолютним і не може бути обмежено або припинено наявністю у 

останнього Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тобто 

винуватець Дорожньо-транспортної пригоди, в подальшому несе повну 
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матеріальну відповідальність за шкоду завдану потерпілому, своїми 

неправомірними діями. Право потерпілого на відшкодування шкоди її 

заподіювачем є абсолютним і суд не вправі відмовити в такому позові з тих 

підстав, що цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди 

застрахована. Висновок Верховного суду України, пов’язаний з тим, що 

внаслідок таких «правовідносин» виникає два види зобов’язань, які «не 

виключають один одного»: 1) деліктне зобов’язання – первісне, основне 

зобов’язання, в якому діє загальний принцип відшкодування шкоди в 

повному обсязі, підставою його виникнення є завдання шкоди; 2) договірне 

зобов’язання (страхове відшкодування) – виплата, яка здійснюється 

страховиком відповідно до умов Договору, виключно в межах страхової суми 

та в разі, якщо подія, в результаті якої завдана шкода, буде кваліфікована як 

страховий випадок. 

Наразі суспільні відносини з приводу БДР регламентуються багатьма 

законодавчими актами: Законами України «Про дорожній рух» [123],  .»Про 

автомобільні дороги» [124],  Закон України «Про перевезення небезпечних 

вантажів» [125], «Про Національну поліцію» [126], «Про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів» [127], «Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України» [128], «Про концесії на будівництво і експлуатацію 

автомобільних доріг» [129],. «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» [130], «Про транзит вантажів» [131], «Про транспортно-

експедиторську діяльність» [132], «Про деякі питання ввезення на митну 

територію України та реєстрації транспортних засобів» [133], «Про місцеві 

державні адміністрації» [134], а також Кримінальним Кодексом України, 

Цивільним Кодексом України, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення [135; 136; 137]. І цей перелік можна було продовжувати. 

Велика кількість джерел, обумовлена поліструктурністю сфери забезпечення 

безпеки дорожнього руху, яка стосується самого широкого спектру відносин 

в різних галузях: техніці, праві, правоохоронній діяльності, кримінальної та 
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адміністративної відповідальності. В цілому вони забезпечують існуючу 

систему відносин в цій сфері. Втім, окремими дослідниками констатується 

про незадовільний стан правового забезпечення, який супроводжується 

постійним загостренням кризових явищ. 

Зокрема, Гуржій Т.О. зазначає про необхідність удосконалення 

правових засад державної політики БДР. З цією метою доцільно провести 

ретельний аналіз правового забезпечення безпеки дорожнього руху, 

активізувати пошук шляхів ліквідації виявлених «прогалин» і протиріч 

[84, с. 209]. Безумовно з цим слід погодитися, лише частково. Не умаляючи 

необхідності змін до чинного законодавства акцентуємо увагу на зміни 

системи відносин, урегульованих нормами адміністративного права, а саме 

перехід від радянського державного управління на європейське публічне 

адміністрування. Просте механічне внесення змін та доповнень, «механічна 

законотворчість» лише постають засобами тимчасового ефекту. Необхідна 

чітка система координат, яка б відповідала вектору розвитку країни в цілому 

та правовій доктрині державі по частковості. Якщо вектор розвитку держави 

таки відбувся, та правової доктрини в державі за роки незалежності не 

створено, як не створено єдиної правової політики. Про що може свідчити 

наявність в правовому полі чинного законодавства Кодексу України про 

адміністративні правопорушення ( 1984 року), який як зазначає В.В. Доненко 

несе в собі правову ідеологію неіснуючої держави. Втім прийняття 

Кримінального кодексу України (2001 рік) за відсутності єдиної правової 

політики та правової доктрини з часом призвело до необхідності вирішувати 

тріаду злочин- адміністративне правопорушення- кримінально-каране діяння 

(кримінально-караний проступок). Чи можна було запобігти такому 

становищу. Вважаємо, що так.  

Стосовно закону України «Національну поліцію» [138], то варто 

зазначити, що ним визначаються повноваження поліції (патрульної поліції) в 

сфері безпеки дорожнього руху. На жаль, нам приходиться констатувати, що 

повноваження МВС Україні в сфері безпеки дорожнього руху занадто 
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широкі, майже стовідсотково лягають на його структурний підрозділ Втім 

сучасна законотворча практика, продовжує устатковувати ці повноваження, 

так у 2015 році у Законі України «Про дорожній рух» змінено редакцію 

статті 52-1 Повноваження Міністерства внутрішніх справ у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та доповнено статтею Стаття 52-3. 

Повноваження Національної поліції у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, якими тільки закріпили положення за яким закріплено 

домінуючу роль у забезпеченні безпеки дорожнього руху за МВС України та 

Національною поліцією. Зокрема, стаття 52-1 «Повноваження Міністерства 

внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 

передбачає: участь у формуванні та реалізації в межах своїх повноважень 

державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, 

норм та стандартів, державних і регіональних програм щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху та його учасників;здійснення у випадках, 

передбачених законом, державної реєстрації та обліку транспортних засобів, 

приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і 

видача відповідних документів; погодження проектів конструкцій 

транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху; ведення автоматизованого обліку, накопичення, 

оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що 

підлягають державній і відомчій реєстрації, та про їхніх власників;здійснення 

у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням обов’язкових 

платежів власниками транспортних засобів; забезпечення організації та 

здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької 

діяльності всіх форм власності, що провадять таку діяльність, а також за 

прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних 

вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв 

установленого зразка; ведення обліку торговельних організацій, підприємств-
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виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що 

реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача 

їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-

передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових 

поїздок; ведення реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного 

контролю та державного контролю за додержанням такими суб’єктами вимог 

законодавства у цій сфері; ведення автоматизованого обліку 

адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху; 

формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного 

контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати 

перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами 

проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення 

договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому 

технічному контролю, що надається страховиками» [138]. 

А в стаття 52-3 «Повноваження Національної поліції у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху» наголошується, що до повноважень 

Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

належать:участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;забезпечення безпеки 

дорожнього руху;організація супроводження і забезпечення безпечного руху 

транспортних засобів спеціального призначення;погодження відповідно до 

вимог цього Закону, інших законодавчих актів проектів на будівництво, 

реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, 

комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення 

автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг; погодження 

поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами 

організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та 

схем організації дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського 
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транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, 

порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть 

створити перешкоди дорожньому руху;видача в установленому порядку у 

випадках, передбачених законом, дозволів на участь у дорожньому русі 

транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 

нормативні;здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час 

надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі 

небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, розробленням і 

видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів 

руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів;інформування учасників дорожнього руху про фіксацію фактів 

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. 

Національна поліція також здійснює контроль за правомірністю експлуатації 

транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням 

установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних 

засобів у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для 

паркування, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово 

затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням 

спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого 

транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні 

майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону 

тимчасово вилучає посвідчення водія» [138]. 

Зазначеними змінами підтримана домінуюча роль як МВС України так 

і Національної поліції в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Таке 

положення вступає , на наш погляд, у протиріччя з логікою демократичних 

переворень, адже зазначені структури не можуть нести в собі весь тягар 

проблем безпеки дорожнього руху, а «відсутність головного міжвідомчого 

органу з безпеки дорожнього руху, що має наслідком відсутність цілістної 

системи управління безпекою дорожнього руху, нечіткий розподіл функцій, 

наявність конфлікту інтересів, низький рівень інституційної спроможності 
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органів державної влади щодо аналізу, планування та діяльності у зазначеній 

сфері [139].  

Саме з цих причин нами підтримується позиція щодо необхідності 

визначення такого органу, а активізація участі громадян слугувати важливим 

елементом забезпечення безпеки дорожнього руху.  

 В цьому аспекті слід підтримати висновки Слободенюк І.В., що 

суттєвою перешкодою в налагодженій взаємодії органів Національної поліції 

і громадських формувань з охорони правопорядку визнано відсутність єдиної 

нормативної бази. А також значимою для практиктичної сфери є пропозиція 

затвердити Інструкцію з питань взаємодії органів Національної поліції з 

громадськими формуваннями з охорони правопорядку з метою сприяння 

поліпшенню стану охорони громадського порядку, профілактики 

правопорушень та налагодженню ефективності сумісної роботи таких 

суб’єктів [140, с. 15].  

Важливу роль у запровадженні механізмів участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху відіграє Закон України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» від 

22.06.2000 р. № 1835-ІІІ [77]. Цим Законом закріплюється за громадянами 

право на створення формувань для участі в охороні громадського порядку й 

державного кордону та відводиться здебільшого допоміжна роль 

громадськості та окреслює сферу впливу громадськості тільки в межах 

громадського порядку та державного кордону. В той же час, нами 

констатується відсутність базового закону, яким мають бути врегульовані 

відносини участі громадян та громадських об’єднань у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Закон України «Про громадські об’єднання» 

регулює лише умови формування та діяльності громадських об’єднань 

загального характеру [76]. 

В той же час, питанню участі громадян в чинному законодавстві 

акцентовано лише з забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки, незважаючи про необхідність практичного визнання складової 
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безпеки дорожнього руху. Відтак, у Законі України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» [76] лише 

фрагментарно зазначено, що основними завданнями громадських формувань 

з охорони громадського порядку і державного кордону є: участь у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю 

і правопорушеннями неповнолітніх; та надається право взаємодіяти з іншими 

органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, 

спрямованих на: забезпечення безпеки дорожнього руху. На наш погляд, 

зазначене положення законодавства обмежує можливості участі громадян в 

забезпеченні саме безпеки дорожнього руху, і тому нами підтримується 

пропозиція щодо необхідності розробки проекту закону про участь громадян 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. В якому передбачити сучасні 

форми участі громадян та громадських об’єднань у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, стимулювання такої участі громадян, порядок 

взаємодії з поліцією, особливості особистої участі та створення громадських 

формувань, створенні громадських рад при відповідних органах публічної 

адміністрації, використання відеофіксації, мережі інтернет, права та 

обов’язки участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху тощо.  

У зв’язку з цим, слід підтримати висновки Гуржія Т.О. про те, що, 

нинішній стан законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху важко 

визнати оптимальним та шляхом вирішення окресленої ситуації видається 

розробка та прийняття спеціального законодавчого акту, спрямованого 

виключно на регулювання відносин з приводу БДР (орієнтовна назва – Закон 

України «Про безпеку дорожнього руху»). [84, с. 216]. 

Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку 

громадянського суспільства, продемонструвала вплив громадськості на 

суспільно-політичні перетворення, стала поштовхом для оновлення та 

переформатування влади 

 У зв’язку з обраним курсом на євроінтеграцію, у відносинах держави 

та громадськості постали нові виклики, зумовлені необхідністю 
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запровадження європейських правил та підходів до таких відносин. цим було 

розроблено нову Національну стратегію розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, що обумовлено змінами основних 

тенденцій розвитку громадянського суспільства, зростанням його ролі в 

різноманітних сферах. Стратегія спирається на базові цінності відносин між 

демократичною державою і громадянським суспільтвом, зумовлена 

становленням такого суспільства як основи народовладянн та прагненям 

створити належні умови для ефективної взаємодії держави, громадянського 

суспільства задля модернізації України, підвищення добробуту і створення 

рівних можливостей для всіх. Як показує досвід демократичних держав, 

розвиток громадянського суспільства за системної державної підтримки дає 

змогу залучати додаткові людські, організаційні, фінансові та технічні 

ресурси для надання соціальних та інших суспільно значущих послуг, 

сприяння процесу децентралізації державного управління і підвищенню його 

якості, а також скоротити державні видатки і запобігти корупційним ризикам 

[139].  

Як бачимо, практичне запровадження інститутів громадської участі не 

надто поступово, що може бути обумовлено існуванням радянської 

традицією, за якою громадськість виступає лише допоміжним суб’єктом 

запобігання злочинності в цілому, права громадськості були порівняно 

меншими, аніж в інших суб’єктів. Сучасні вади породжені існуванням 

радянського розуміння адміністративного права і мають бути вирішені у 

подальшому русі щодо створення сприятливих умов для формування та 

інституційного розвитку організацій громадянського суспільства; 

забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування 

та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого 

значення; – стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку України; – створення сприятливих умов 

для міжсекторальної співпраці 



105 

Вважаємо за необхідне відзначити, що у новітній доктрині 

адміністративного права, яка заснована на традиційних джерелах із питань 

публічного права та європейських ідеях про суспільний договір, панує підхід, 

що Конституція України прийнята 28 червня 1996 р., являє найвищу ланку в 

ієрархії джерел адміністративного права: має основний, установчий характер, 

визначає основи формування та діяльності органів виконавчої влади, 

розмежовує повноваження між центральними й місцевими органами влади, 

визначає основні права, свободи і обов’язки людини і громадянина, створює 

політико-правові умови формування структур громадянського суспільства, 

встановлює принципи законності та правопорядку, а також прямо закріплює 

окремі види адміністративних відносин [141, с. 100].  

Для сфери запобігання правопорушенням на транспорті за напрямом 

залучення представників громадянського суспільства Основний Закон 

України має неабияке значення в сенсі регламентації інституційно-

функціональних характеристик діяльності публічної адміністрації, інших 

видів правоохоронних органів, з якими може співпрацювати громадськість у 

вказаній галузі, а також тих інструментів безпосередньої демократії, що 

можуть використовуватися окремими фізичними та юридичними особами, 

включаючи громадські об’єднання, У ч. 1 ст. 3 Конституції України йдеться 

про те, що, зокрема, людина, її життя та здоров'я визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю [2]. Також на рівні цього нормативно-

правового акту установчого характеру для нашого дослідження передбачено 

підходи щодо інституціоналізації структури громадськості [2] (ст.ст. 36, 37; 

ч. 3 ст. 42); гарантування рівності всіх представників громадськості [2] (ч. 2 

ст. 24); окремих інструментів, які можуть використовуватися інститутами 

громадянського суспільства (ст. 39) [2]; вичерпні підстави щодо обмежень у 

реалізації прав і свобод громадян (ч. 3 ст. 34) [2]. В цьому полягає зміст 

соціально-гарантованої спрямованості діяльності держави при забезпеченні 

гарантій для участі громадськості у відносинах в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Незважаючи на відсутність відповідної конкретизації 
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стосовно сфери безпеки дорожнього руху, але цього і не варто очікувати від 

основного закону, який встановлює загальні засади правового регулювання 

для всіх сфер. 

В той же час, і на конституційному рівні містяться конкретизовані 

положення щодо компетенції публічної адміністрації в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Зокрема, Кабінет Міністрів України на підставі 

п. 7 ч. 1 ст. 116 Основного Закону здійснює заходи щодо забезпечення 

громадського порядку, боротьби зі злочинністю [2]. 

 Як бачимо палітра пропозицій по удосконаленню системи безпеки 

дорожнього руху досить різноманітна та в деяких випадках діаметрально -

протилежна. Втім наступною вадою, яка стала вже традиційною – це 

внесення пропозицій та змін до чинного адміністративно-деліктного 

законодавства, зокрема, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (1985 р.), який, на наш погляд, містить норми, які 

визначають різні статуси учасників дорожнього руху та інших громадян в 

адміністративно-деліктних відносинах. Вважаємо, що внесення частих змін 

до КУпАП є ознаками суспільної потреби та необхідністю його 

кардинального удосконалення. А постійне внесення змін та доповнень, яке 

само по собі не є чимось поганим, другорядним, як пігулки, які не приносять 

ні користі ні шкоди, про це може свідчити ефективність їх впровадження. 

Цікаво що якщо наприкінці 90-х років, початку 2000 пропонувалися зміни до 

проекту Кодексу про адміністративні проступки, або до чинного Кодексу про 

адміністративні правопорушення, з обмовленням про необхідність внесення 

змін до відповідного проекту, то сьогодні ми спостерігаємо якщо не 

ігнорування, то зниження інтересу до існуючих проектів та існуючих 

тенденцій в сфері адміністративно-деліктного законодавства. Сучасні 

проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності 

полягають в тому, що «дезінтегрований нормативний масив про 

адміністративну відповідальність, здебільшого розглядався на двох рівнях: 

перший – це КУпАП та деякі інші акти законодавства, що встановлюють 
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адміністративну відповідальність на засадах КУпАП та інший рівень – акти 

податкового, митного, валютного та інших галузей законодавства, що 

встановлюють адміністративну відповідальність на інших, ніж передбачені в 

КУпАП, засадах. [143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154]. 

Слушне зауваження зробив професор Колпаков В.К.: «Центральний і 

домінуючий законодавчий акт Кодекс України про адміністративні 

правопорушення викликає слушні нарікання з боку фахівців, які вказують, 

що він мало відповідає умовам нової адміністративної ідеології, яка 

започаткована в Концепції адміністративної реформи в Україні і поступово 

втрачає своє значення як інструменту забезпечення законності і потребує 

кардинального оновлення» [154, с. 87]. Не зважаючи на те, що зазначений 

висновок було зроблено більше десяти років потому, але він залишається 

актуальним донині, і, на жаль, в адміністративно-деліктному законодавстві 

мало що змінилося.  

В затвердженій Указом Президента України від 8 квітня 2008 року 

№ 311 Концепції реформування кримінальної юстиції зазначається, що 

«законодавство України містить норми про адміністративні правопорушення, 

що мають судову юрисдикцію та за які передбачено стягнення кримінально-

правового змісту (короткостроковий арешт, конфіскація майна, позбавлення 

спеціального права тощо)». Для виправлення ситуації пропонується створити 

інститут кримінальних проступків, до яких віднести: 1) окремі діяння, що за 

чинним Кримінальним кодексом України відносяться до злочинів невеликої 

тяжкості, які відповідно до політики гуманізації кримінального 

законодавства будуть визнані законодавцем такими, що не мають значного 

ступеня суспільної небезпеки; 2) передбачені чинним Кодексом України про 

адміністративні правопорушення діяння, які мають судову юрисдикцію і не є 

управлінськими (адміністративними) за своєю суттю (дрібне хуліганство, 

дрібне викрадення чужого майна тощо) (На наш погляд окремі 

адміністративні правопорушення, які посягають на безпеку дорожнього руху 

можуть також віднести до інституту кримінальних проступків, наприклад, 
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керування у стані сп’яніння) [155, с. 346]. Але ж наскільки ці кроки у зміні 

сфери адміністративної деліктної відповідальності відповідають іншим 

досягненням адміністративно-правової науки. Слід констатувати, що вони не 

поспішають за цими досягненнями [156, с. 250]. 

Остаточне визначення з сучасним місцем інституту адміністративно-

деліктної відповідальності, сприятиме формуванню конструкції, правової 

моделі у застосуванні адміністративного примусу (адміністративної 

відповідальності) дозволить здійснити новації щодо зрівняння у правах 

учасників адміністративних правовідносин (особи та держави), які активно 

пропагуються передовими представниками української адміністративно-

правової науки. Зазначене має позитивно вплинути на адміністративно-

правові відносини в цілому, та в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху зокрема. 

Таким чином, нами досліджено існуючу систему нормативного 

забезпечення безпеки дорожнього руху, у зв’язку з чим, слід висловити деякі 

пропозиції щодо її подальшої трансформації. По-перше, існуюча система в 

цілому відповідає стану забезпечення безпеки дорожнього руху в сучасних 

реаліях, але слід враховувати європейський вектор розвитку нашої держави. 

Бачення окремих вчених щодо усунення недоліків спрямовуються 

здебільшого до «пошуку шляхів ліквідації виявлених «прогалин» і протиріч» 

та застерігають про те, що нормативно-правові засади безпеки дорожнього 

руху потребують якнайшвидшого вдосконалення: кожний місяць зволікань 

тягне за собою ескалацію наболілих проблем та у кінцевому підсумку 

обертається втратою десятків і сотень людських життів. З цього приводу 

хочеться висловити свою власну позицію, яка не претендує на істину в 

останній інстанції і може на тлі майже абсолютної відсутності дискусії, не 

кажучи вже про критику тієї чи іншої позиції (якщо вона є !) в 

пострадянському науковому середовищі майже відсутнє. Майже тому що є 

надія, що є окремі публікації, в яких перш за все самокритично оцінюються 

ті чи інші погляди, теорії, доктрини. Принаймні сподіваємося на таке. В 
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чому, на наш погляд, основна проблема? Абсолютна більшість пропозицій 

науковців, практиків зводиться до того, що слід реформувати законодавство. 

Пропонують власні дифенніції поняття забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зміни до правил дорожнього руху, які, на їх погляд некоректно 

тлумачать те чи інше положення, наголошують на відсутності кореляції між 

законом, правилами дорожнього руху та відомчим нормативним актом, 

відсутня єдність вчених щодо назви майбутнього кодексу («Автомобільно-

дорожній кодекс», «Дорожній кодекс», «Автотранспортний кодекс» тощо). 

Втім, окермі висновки та пропозиції є продовженням сталих традицій у 

вирішенні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху, як «прийняття 

Закону України « Про затвердження Національної програми забезпечення 

безпеки дорожнього руху на 2010 – 2015 роки», «у рамках покращення 

правового забезпечення уповноважених органів необхідним є вдосконалення 

правого статусу Департаменту ДАІ МВС України, прийняття і реалізація 

цільової програми підвищення безпеки дорожнього руху, Закону України 

«Про безпеку дорожнього руху», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо нарахування штрафних балів за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» [14, с. 12], 

«розробки на державному рівні Стратегії забезпечення безпеки дорожнього 

руху та її подальшого послідовного запровадження компетентними 

державними органами, підприємствами та організаціями» [31, с. 12]; 

«необхідність створення Цільового фонду безпечного руху (можливо на 

правах комерційного банку», щоб надавало б можливість цільового і повного 

використання коштів для потреб суто дорожнього господарства» [32, с. 15]; 

«розробка та прийняття Державної цільової програми забезпечення безпеки 

дорожнього руху та протидії правопорушенням, пов’язаних з експлуатацією 

транспортних засобів» [24, с. 14]; «прийняття нового Закону України « Про 

автомобілебудування» [12, с. 13]; «створення Цільового фонду безпечного 

руху, «Дорожнього спеціалізованого банку», Дорожнього фонду, Комітету з 

безпеки дорожнього руху» [10, с. 14–15]; «розробити та прийняти Закон 
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України «Про публічний контроль на автомобільному транспорті». У 

названому Законі повинні бути визначені поняття, сфера, об’єкти, різновиди, 

форми та методи здійснення галузевого контролю» [84]. Втім в зазначених 

прикладах відсутні пропозиції щодо посилення ролі громадянського 

суспільства в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Одією із причин 

такого є висновки А.Т. Комзюка, який зазначає, що на початку становлення 

державності в Україні недоліки державного управління переважно 

стосувались намагань застосувати старі норми та застарілі методи до 

регулювання оновлених суспільних відносин, то зараз також постає проблема 

включення завдяки нормам адміністративного права у правосвідомість 

правозастосувачів нової ідеології держави – влади, метою та головним 

обов’язком якої є служіння інтересам людини» [142, с. 211]. Комзюк А.Т. 

Тому підримуючи пропозиції знаного вченого, акцентуємо увагу на 

актуалізацію у вирішенні «проблеми здатності вітчизняного 

адміністративного права забезпечити відповідність правових засад 

організації виконавчої влади сучасним умовам, в яких існує держава та в 

яких вона взаємодіє із собою, а також можливості забезпечення нею 

представників цієї гілки влади відповідним сучасним інструментарієм» 

[142, с. 211]. 

Саме з цього моменту виникає запитання. Невже зміна назви, більш 

чітке визначення чи повнота нормативного забезпечення здатна кардинально 

змінити ситуацію з забезпечення безпеки дорожнього руху?! Одночасно з їх 

прийняттям зменшиться кількість дорожньо-транспортних подій, кількість 

загиблих, травмованих, суттєво зменшиться кількість порушень правил 

дорожнього руху і як результат значне зменшення притягнутих до 

адміністративної та кримінальної відповідальності. Ми вважаємо, що саме 

такий підхід до нормативного забезпечення є проявом пострадянського 

розуміння адміністративного права, коли умовно існувала система «орган – 

нормативний акт – особа», яка повинна була діяти таким чином, що органу 

(посадовій особі) ставилося завдання контролю за виконанням певного 
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нормативного розсуду, а в разі його невиконання слідує покарання (задіється 

інститут державного примусу), правом якого також наділявся (почасти і 

дотепер наділений) сам орган або посадова особа. А особі відводилася 

пасивна роль виконання нормативних приписів, причому роль суто 

дотримання. Здувається в чому полягає головне протиріччя. Закладене воно в 

радянській системі управління, коли людини відводилася роль лише 

безголосого виконання волі державних приписів і заборон. При чому ніякої 

невідповідності в такому порядку речей право радянське і його відлуння у 

сьогоденні не вбачали і здебільшого не вбачають і зараз. Разом з тим 

об’єктивізація демократичного розвитку відносин між громадянином та 

державою вимагає зовсім інший підхід, коли людина і держава знаходяться в 

горизонтально рівних відносинах і саме головне, що від людини виходить 

вимога забезпечити ту чи іншу життєву потребу. У дослідженні, яке здійснено 

Віхляєвим М.Ю підкреслено, що В.Б. Авер’янов акцентував увагу на 

можливості наділення громадських об’єднань державно-владними 

повноваженнями, що дає підстави свідчити, що він підтримував позиції 

активного залучення об’єднань громадян до управлінської діяльності органів 

державної влади, завдяки якій вони забезпечують публічний інтерес [53, c. 52]. 

Втім нам слід шукати відповідь, яким чином вплинути на стан 

забезпечення безпеки дорожнього руху, що слід змінити. На таке запитання 

ми пробуємо дати відповідь собі у дослідженні, як постановкою проблеми 

так і результатами наукового пошуку. 

Таким чином, ми вважаємо, що лише простим розширення правового 

простору рівень забезпечення безпеки дорожнього руху не підвищити. Слід 

використовувати потенціал активної участі громадян, а правова основа має 

дати їм інструменти такої участі. Отже правове поле держави й правове поле 

громадянського суспільства не суперечать одне одному, а навпаки, завдяки 

синергетичним закономірностям інтегруються у цілісність – тому потребують 

більш-менш рівномірного розподілу влади як субстрату, що наповнює 

загальноправовий простір соціального організму будь-якої країни. [157, с. 6].  
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2.2. Форми та процедури участі громадян у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху  

 

На протязі тисячоліть людством продовжуються спроби створити 

універсальний інструмент життєдіяльності, який би відповідав умовам 

дійсності, що постійно змінюються. В той же час, неоднорідність 

предметного світу впливає на процеси трансформації суспільних відносин. 

Як наслідок, людством не полишало спроб створити універсальні засоби 

своєї життєдіяльності, головною метою яких мало стати адаптація до 

постійних змін оточуючої їх дійсності. Основна проблема полягає в тому, що 

неоднорідність предметного світу породжує процеси трансформації 

суспільних відносин. В наслідок чого досягнення науки та техніки призвели 

до суттєвої інтенсифікації дорожнього руху, а сучасна людина постає як 

суб’єкт та об’єкт цього явища. 

Під впливом Революції Гідності в Україні спостерігається інтерес 

громади до різних форм соціальної активності. Сфера забезпечення безпеки 

дорожнього руху є однією із основних майданів такого прояву, до 

індивідуальних та колективних дій в яких залучається все більше активних 

громадян, діяльнисть яких спрямовується на вирішення її проблем. Зазначені 

процеси мають отримати належне дослідження. Як слушно вказує 

Бойчук М.А., що цивілізовані формисуспільно-політичної життєдіяльності 

соціуму, засновані на високому рівні розвитку соціально-економічних і 

політичних інститутів, сприяють найбільш повному прояву взаємозв’язк між 

державою і громадянським суспільством, що забезпечуєрозвиток владних 

відносин шляхом активізації легітимноївзаємодії їх держав і громадянського 

суспільства, а разом з тим і становлення, розвиток усієї демократичної 

системи влади загалом [157, с. 57]. А також підкреслює, що очевиднішего 

значення набувають неполітичні та недержавні форми організації 

суспільного життя, які виникають не з примусу, а добровільно, і стають 

вагомими чинниками примноження соціального капіталу [157, с. 17]. В 
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Національній стратегію сприяння розвитку громадянського суспільств в 

Україні на 2016 – 2020 роки зазначається необхідність створення державою 

сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних 

форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою 

налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин, підтримки 

ініціативи громадськості, передусім з питань забезпечення прав і свобод 

громадянина [158]. Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство 

є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з 

ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного 

врядування, в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого 

значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних 

сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, 

розв'язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем. 

Основні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні полягають 

в тому, що взаємодія органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з громадськістю залишається малоефективною через 

недостатню прозорість діяльності цих органів та забюрократизовані 

процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної довіри, а недосконалість 

чинного законодавства створює штучні бар'єри для реалізації громадських 

ініціатив, утворення та діяльності окремих видів організацій громадянського 

суспільства, розгляду та врахування громадських пропозицій органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування.Безумовно, однією зі 

складних загроз національній безпеці є правопорушення, що обумовлює 

потребу в реалізації заходів з протидії йому. Необхідно підкреслити, що 

Конституція України покладає цей обов’язок на державу та спеціально 

утворювані нею органи [159, с. 49]. Держава несе відповідальність за 

формування стратегії протидії правопорушенням, системи заходів та засобів 

вирішення цих проблем. Основні напрями правоохоронної діяльності 

держави становлять зміст її політики у сфері протидії правопорушенням. 
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Юридична конструкція завдань адміністративного права повинна бути 

сприйнята суспільством та владою, належним чином доктринально 

розроблена для оптимізації адміністративної політики, правотворчої та 

правозастосовної практики, спираючись при цьому на підтримку суспільства. 

Втім кількісне та якісне зростання транспортних засобів призводить до 

протиріч між органами публічного адміністрування – водіями – учасниками 

дорожнього руху. В той же час, індивідуальна та колективна свідомість 

містить в собі такі обсяги знань в сфері запровадження правил поведінки, але 

кожного разу виникає необхідність удосконалення відносин в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Само по собі розширення життєвого 

простору прискорює комунікативне поле соціуму, яке потребує відповідних 

механізмів захисту всіх від всього. Взаємообумовленість безпеки дорожнього 

руху та її забезпечення постає основною парадигмою забезпечення 

стабільного стану дорожнього руху на всіх рівнях соціального організму. 

Забезпечення цих відносин за допомогою переважно засобів  

репресивного спрямування (встановлення, посилення та зміна 

адміністративної та кримінальної відповідальності) не має належного впливу. 

Само по собі розширення життєвого простору прискорює комунікативне 

поле соціуму, яке потребує відповідних механізмів захисту всіх від всього. 

Різноплановість проблем, які пов’язують з безпекою дорожнього руху 

породжує різноманіттям погляді щодо стану її забезпечення. Принаймні ми 

маємо ситуацію, коли відносна амбівалентість в питаннях забезпечення 

безпеки дорожнього руху призводить до висновків про неспроможність 

людей щодо її забезпечення та абсолютизації заходів з захисту громадян від 

дорожньо-транспортних пригод. Жахливі аварії, які трапились у жовтні 

2017 року в Харкові та квітні 2018 року у Кривому Розі, спричинили великий 

суспільний резонанс в соціальних мережах та є прикладом такого розуміння. 

В умовах, коли щоденно засоби масової інформації повідомляють про 

численні аварії, в результаті чого проблема забезпечення безпеки дорожнього 

руху виходить на новий рівень. 
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Активна участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху 

постає важливим чинником розвитку громадянського суспільства. 

Відносини, які в результаті цього виникають мають обопільний характер 

взаємодії правоохоронних органів та представників суспільства. З 

урахуванням сучасного стану розвитку адміністративного права, ми можемо 

констатувати реординаційний характер розвитку відносин між громадянином 

та державою, відносин рівності, за якими громадяни мають в законний спосіб 

вимагати від держави виконання певних зобов’язань щодо них. З одного 

боку, громадяни проявляють певну ініціативу, а з іншого, правоохоронні 

органи мають забезпечити можливості практичної реалізації суспільних 

ініціатив. В решті, держава має створити правові гарантії для можливості для 

зазначеної взаємодії у соціальному партнерстві з метою забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Мова йде про нове бачення ролі адміністративного права, 

про його розуміння не як зовнішньої, об'єктивованої системи норм, 

відокремлених від учасників правової комунікації, а інтерпретацію його 

переважно в суб'єктному вимірі, про розуміння його як сфери, в якій 

матеріалізуються правові інтереси людини щодо держави, формуються як 

загально-соціальні, так і громадянські особливості [160, c. 10]. У вітчизняній 

адміністративній доктрині добровільна участь громадян, громадських 

об’єднань переважно розглядалася у сфері охорони громадського порядку та 

громадської безпеки та проявлялась здебільшого у таких формах як спільне 

патрулювання тощо. В той же час в цьому питанні ми солідарні з вченими які 

підтримують необхідність визначення безпеки дорожнього руху як категорії, 

зміст якої розкривається через поняття «громадська безпека», а саме 

захищеність життєвоважливих інтересів учасників дорожнього руху і 

суспільства в цілому від загрози виникнення дорожньо-транспортних пригод 

і їх негативних наслідків. А також наголошуємо на реалізації цих положень у 

практичній площині [161, с. 117; 162, с. 5; 163].  

Розвиток громадянського суспільства неможливий без участі 

громадських ініціатив. Добровільна (ініціативна) участь громадян та 
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громадських об’єднань в охороні громадського порядку та громадської 

безпеки і їх складової – безпеки дорожнього руху є важливою складовою 

громадянського суспільства. Зазначений процес має характер двосторонньої 

взаємодії правоохоронних органів та представників суспільства, які не 

пов’язані між собою службовими відносинами, підпорядкування тощо, але 

які бажають прийняти участь в забезпеченні безпеки дорожнього руху. В 

цьому сенсі з одного боку громадяни проявляють певні ініціативи, а 

правоохоронні органи мають сприяти їх практичній реалізації. Держава має 

створювати відповідні правові гарантії для реалізації такої участі у 

відповідних формах та передбачених процедурах та надати відповідні 

інструменти. 

Адже процес участі громадян має обопільний характер для 

правоохоронних органів та громадськості, які мають відношення до безпеки 

дорожнього руху опосередковане, яке охоплюється поняттям учасник 

дорожнього руху, які бажають більшої власної ролі в цих процесах. Тому 

ініціатива має бути з боку саме громадян, а з іншого, органи публічного 

адміністрування мають забезпечити відповідну практичну реалізацію 

зазначеної ініціативи за умови створення відповідних правових гарантій з 

наданням відповідних форм та процедур такої участі.  

В той же час, активність участі громадян в суспільних справах носить 

несистемний характер, який обтяжений радянським та пострадянським 

досвідом, за яким всі суспільні ініціативи, активності та участі здійснювалися 

виключно в межах потрібних державі, на потребу підтримки суспільством 

держави, ї органів, які були зосереджені виключно на потреби самої держави, 

а не конкретного людини, що забезпечувалося громадськими формуваннями, 

які діяли виключно за вказівкою відповідних державних органів. Будь яка 

ініціатива мала відбуватися у визначеному державою форматі та дозвільному 

характеру їх ініціатив.  

На жаль, рудименти старої доби продовжують впливати на активність 

громадян. На думку авторитетного українського видання DT.UA «корінь 
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багатьох наших проблем, не просто в пасивності переважної більшості, а у 

відсутності навичок об'єднуватися для досягнення спільних творчих цілей». 

Та наводить результати відповідей респондентів на запитання: Чи вважаєте 

Ви себе активним громадянином? 70,8% відповіли, що «не бачать сенсу та 

часу»; 17,7% зазначили, що важко відповісти, 3,8% відповіли так, вони є 

членами громадської організації; 2,8% відповіли так, вони приймають участь 

у волонтерському русі; 1,5% відповіли так, вони є членами прибудинкового 

комітету; 2,1 відповіли так, вони приймають участь в інших видах діяльності.  

Наведене дозволяє здійснювати кроки пошуку оптимальної моделі 

забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні та місці громадян в цьому 

процесі. Пошуку та підтримки сучасних форм забезпечення безпеки 

дорожнього руху необхідно здійснювати через дослідження наукових 

підходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, обґрунтування 

доцільності розробки стратегії державної політики в сфері дорожнього руху 

як складової національної безпеки; сформулювати концептуальні засади 

теорії забезпечення безпеки дорожнього руху та її адміністративно-правової 

складової; розкриття сутності міжнародних стандартів, особливостей 

моделей поліцейської діяльності у сфері безпеки дорожнього руху та 

визначити шляхи їх впровадження в Україні; визначення місця та ролі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху та розробки вітчизняної 

моделі забезпечення безпеки дорожнього руху за активною участю громадян. 

 Таким чином, постає питання визначення та нормативне закріплення 

сучасних форм (інструментів) участі громадян в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху, серед яких слід виокремити загальні форми (інструменти) 

участі громадян у питаннях, пов’язаних з забезпеченням безпеки дорожнього 

руху, до яких можна віднести: консультації з громадськістю, громадські 

експертизи, громадські ради, громадські слухання, громадські обговорення 

(конференції, «круглі столи», семінари, тренінги) та індивідуальна, за умови 

чіткої регламентації відповідних прав, участь громадян як суб’єктів 

громадянського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
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(направлення відповідних звернень та повідомлень про діяльність поліції, 

проведення громадського розслідування), участь у правозахисній діяльності, 

використання Інтернет-сервісів для оперативного реагування на відповідні 

події, внесення пропозицій, моніторинг громадської думки, опитування 

місцевого населення тощо. При цьому наголошено на важливості закріплення 

та розвитку механізмів персональної участі громадянина у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху (сприяння попередженню, 

припиненню, фіксації порушень правил дорожнього руху, первинні дії на 

місці дорожньо-транспортних пригод, надання медичної допомоги тощо). 

На нашу думку, заслуговує на увагу запровадження нової форми участі 

як громадські розслідування, які притаманні здебільшого розвинутим 

демократіям світу та мають досить розгалужену сферу застосування.  

Громадські розслідування виконують у сучасному світі життєвоважливі 

функції регулювання та забезпечення підзвітності влади, виявляючи 

необхідні факти та накопичуючи досвід для майбутнього розвитку 

суспільства. Громадські розслідування, що проводяться у зв’язку з 

резонансними інцидентами, мають надзвичайне значення для 

населення,особливо для тих громадян, хто постраждав від в результаті таких 

інцидентів. Тому часто громадські розслідування проводяться у зв’язку з 

випадками чисельних жертв, що сталися під час футбольних матчів, 

катастроф на транспорті чи внаслідок злочинів. Розслідування проводяться в 

основному для того, щоб встановити, чому не спрацювали захисні структури, 

чи механізми, а також для відновлення довіри населення до держави 

[164, c. 7]. Здебільшого подібний досвід є у Великій Британії, США, 

Республиці Ірландії, Канаді, Новій Зеландії і певною мірою заслуговує на те, 

що міг би використатися і в Україні, особливо після вчинення резонансних 

дорожньо-транспортних подій. Авторами одного з небагатьох досліджень 

громадських досліджень пропонується розуміти «громадське розслідування 

як одну із форм громадського контролю за діяльністю органів влади та їх 

посадових осіб, які проводяться в цілях: зміцнення демократичного порядку 
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організації та функціонування державної влади; інформування громадськості 

про причини та обставин порушення прав людини, які мають громадський 

інтерес; виробленню рекомендацій щодо ліквідації наслідків таких подій, їх 

недопущенню та покаранню винних [164]. 

В англомовних джерелах громадське розслідування має сталу назву 

«public inguiry» тобто дослівно – публічне розслідування, яке в перекладі на 

українську набуває більшого відтінку участі в них громадськості, аніж 

закладеного орігінальним змістом принципу відкритості для громадськості, 

тобто публічності. Разом з тим в практиці зарубіжних країн існує термін 

громадське розслідування «citizens inguiry», яким позначаються громадські 

розслідування, які проводяться виключно громадськими активістами. Слід 

погодитись з тим, що останній термін більш сприймається вітчизняними 

громадянами зазвичай як «громадське розслідуванння» та яким англомовний 

світ позначає розслідування публічні [164, с. 6]. 

Зі свого боку відмітимо, що зазначене визначення після певного 

уточнення громадської участі, а не контролю, могло б стати ефективною 

формою попередженню порушень правил дорожнього руху, подолонання 

наслідків резонансних дорожньо-транспортних подій та недопущення їх у 

подальшому. Втім тема настільки важлива та велика, що потребує окремого 

дослідження перед її впровадженням. 

Зазначене слід розглядати як можливість розвитку правових форм 

впливу громадян на публічне адміністрування в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. А «перетворення інституту участі громадян в дієвий 

механізм співпричетності громадянського суспільства до державного 

управління потребує вирішення різнопланових завдань: формування 

активного громадянина, який усвідомлює свої власні та суспільно-державні 

інтереси [166, с. 18]. Тому слід вказати на формування третього напрямку 

участі – активної участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху, відносин 

адміністративно-правових між самими громадянами. І тому, на нашу думку, 

слід переглянути традиційний погляд на участь громадян у сфері 
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забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо у разі надання різних 

адміністративних послуг, відповідні відносини виникають, як правило, за 

ініціативою громадян задля забезпечення певних потреб у цій сфері. Саме 

такої ініціативи слід очікувати від громадян ( а від держави -стимулювання) 

за умови коли відносини регулятивні переростають у відносини охоронні, і в 

результаті порушення правил дорожнього руху настає адміністративно-

деліктна відповідальність. Але здебільшого охоронні відносини виникають за 

участі держави, в особі представника певного органу (патрульної поліції), а 

громадянам відводиться роль свідка, потерпілого, заявника або порушника. 

Тому слід звернути увагу на розвиток адміністративно-правових 

(поліцейських) між громадянами, який де-факто існує в наших сучасних 

реаліях та потребує відповідної уваги в нашому дослідженні, входить до його 

предмету. Саме тому, у дослідженні ми приділяємо значну увагу цьому 

фактору, та пропонуємо наступну (третю) групу відносин, виникає між 

самими громадянами в процесі прийняття участі в дорожньому руху. Саме 

від динаміки цих відносин безпосередньо залежить розвиток участі громадян 

в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Не зважаючи на те, що 

противники адміністративно-правових відносин між громадянами 

стверджують, що зазначені відносини врегульовуються виключно нормами 

моралі, а відтак і адміністративно-правові відносини виключаються як такі. В 

цьому питанні заслуговують на увагу висновки Бельского К.С. стосовно того, 

що сфера громадського порядку та громадської безпеки була занурена в 

анархію і не могла охоронятися зусиллями поліцейських органів без 

механізмів соціальної регуляції та без того, що Е.М. Берентес називав 

«зв’язком взаємовідповідних прав і обов’язків громадян, які мають публічні 

інтереси. На базі цих механізмів соціальної саморегуляції та зв’язків 

реалізуються взаємні права та обов’язки громадян в сфері громадського 

порядку та громадської безпеки. При цьому автор зазначає, що якщо у 

суспільному місці інші громадяни не порушують прав та свобод громадянина 

(права на недоторканість, власність, честь та гідність, право пересування, та 
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він сам в свою чергу не зазіхає на чужі права та свободи, то цього достатньо, 

щоб зазначені правовідносини зміцнювалися та розвивалися. Та робить 

висновок, що подібні правовідносини – загальні регулятивно-охоронні 

поліцейські відносини між громадянами: регулятивні – для громадян з 

правомірною поведінкою та відчуттям законності; охоронні – для тих, хто 

схильний до вчинення правопорушень [167; 168, с. 47]. Головні ознаки особи 

учасника дорожнього руху, як особистості людини, - її місто в структурі 

суспільних відносин, соціальна та особиста активність, наявність свідомості, 

індивідуальність та неповторюваність. (її аутентичність)  

Зазначене нами підґрунтя забезпечує створює підстави до окремих 

аспектів поведінки учасників дорожнього руху, з метою визначення 

можливих напрямів наукового пошуку.  

В нашому дослідженні ми звертаємо увагу на цілеспрямовану, 

ініціативну діяльність громадянина, пов’язана з додатковими витратами часу, 

моральної та фізичної енергії, коштів тощо  

Але для нас постає питання, до якої з зазначених класифікацій віднести 

поведінку учасників дорожнього руху (їх активної частини: водіїв, 

пішоходів, велосипедистів тощо), адже порушення правил дорожнього руху, 

які ними вчиняються, несуть не тільки загрозу нести юридичну 

відповідальність (кримінальну, адміністративну, цивільну), яка ,безумовно, 

впливає на їх поведінку, має попереджувальний ефект. Але зазначена сфера, 

характерна тим, що нехтування правилами дорожнього руху несе загрозу 

життю і здоров’ю суб’єкта та іншим учасникам дорожнього руху і це 

неможливо порівняти ні з якими загрозами особі у вигляді будь-якого виду 

юридичної відповідальності. Не зважаючи, на певну некоректність 

порівняння життя, здоров’я та відповідальності, дослідниками з різних країн 

наводяться матереалізовані вартість життя та здоров’я. Адже як нами вже 

було зазначено, що будь-який транспортний засіб є джерелом підвищеної 

небезпеки, яка полягає в самій суті його використання. Україна безперервно 

втрачає свій працездатний потенціал та несе щорічні економічні збитки. За 
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роки незалежності в Україні у ДТП загинуло більше 140 тис. людей і понад 

950 тис. зазнали травм. Водночас, щодня на дорогах і автошляхах держави 

трапляється близько 70 ДТП, у яких гине 11 осіб і близько 90 зазнають травм 

різної важкості. За даними світового банку, збитки економіки через ДТП на 

дорогах України складають 1,5 -2,5% ВВП. Втрачається 4,5 млрд доларів від 

транспортних пригод на рік [169]. Як зазначає професор Колпаков В.К. «у 

загальнонауковому розумінні «форма» – це зовнішнє вираження змісту. Різні 

довідкові джерела подають її визначення як: а) упорядкування внутрішніх 

зв’язків; б) предметний прояв матеріального середовища; в) упорядкованість 

змісту; г) зовнішня конфігурація внутрішньої структури [170, с. 43]. Тобто 

форма пов’язана зі змістом як внутрішнє, так і зовнішнє – це спосіб 

існування змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній 

вираз [171].  

Характеризуючи спільну діяльність Державтоінспекції з громадськістю 

Долгополова М.М. вказує наступні форми: 1) систематичний аналіз і 

упорядкування використання інформації, що надається громадськістю; 

2) залучення добровільних помічників до аналізу причин дорожньо-

транспортних пригод; 3) надання методичної допомоги громадським 

формуванням; 4) проведення за участю громадоькосгі спільних заходів з 

попередження дорожньо-транспортних пригод (рейдів, оглядів, конкурсів); 

5) вивчення представниками громадськості форм і методів роботи з 

профілактики дорожньо-транспортних пригод [172, с. 134–135].  

Не зважаючи на те, що зазначені форми стосувалися неіснуючої 

Державтоінспекції вони можуть застосовуватися і сьогодні у відносинах з 

патрульною службою. Зауважимо, що за нашим розумінням участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху має здійснюватися розвиток форм 

участі громадян та громадських формувань як самостійних учасників 

забезпечення безпеки. З зазначених Долгополовою М.М. форм вбачається 

діяльність громадськості виключно під певним контролем 

Державтоінспекції, а наша мета надати цим відносинам партнерський рівень, 
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який передбачає рівність суб’єктів таких відносин, в рамках встановлених 

законодавством. Саме тому нами наголошується про необхідність прийняття 

Закону України «безпеки дорожнього руху». 

Саме з цих причин вважаємо за необхідно переглянути ресурс участі 

громадян у адміністративно-правових відносинах забезпечення безпеки 

дорожнього руху. В сучасному баченні форм участі громадян полягають 

важливі резерви підвищення рівня безпеки дорожнього руху. На наш погляд, 

в абсолютній більшості робіт сучасних авторів участь громадян у 

правоохоронній діяльності розглядається: а) через відповідні громадські 

об’єднання; б) їх діяльність зводиться здебільшого до «громадського 

контролю» через різні форми; в) яка суворо регламентована та зводиться 

здебільшого до взаємодії, координації; г) їх діяльність є допомогою 

відповідним структурам публічної адміністрації і розглядається переважно 

такою. Кроком вперед у розвитку розуміння ролі громадян в охороні 

громадського порядку, слід вважати висновок Слободенюк І.В. щодо 

недоцільність розгляду органів Національної поліції у відносинах з 

громадськими формуваннями з охорони правопорядку як суб’єкта, що 

виконує домінуючу, тобто керівну роль Громадські формування з охорони 

правопорядку є самостійним суб’єктом, можуть контролювати дії членів 

правоохоронних органів в аспекті дотримання ними меж своїх повноважень. 

Тому така взаємодія має двосторонній характер та виключає домінування 

одного суб’єкта над іншим [140, с. 14]. В своєму дослідженні громадського 

контролю Сквірський І.О. справедливо стверджує, що аналіз нормативних 

актів, що стосуються порядку організації і здійснення громадського 

контролю дозволяє дійти висновку про наявність загальних, спеціальних та 

опосередкованих форм громадського контролю. Та робить, на наш погляд, 

вірне припущення щодо загальних форм громадського контролю можуть 

бути віднесені ті, які можуть бути доступними будь-якій приватній особі на 

безумовній основі. Така загальнодоступність забезпечується за рахунок того, 

що останні знаходять своє закріплення у нормах Конституції України, які, 
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будучі нормами прямої дії, як наслідок, можуть бути використані будь-ким за 

будь-яких умов, якщо законодавством не встановлено додаткових обмежень з 

цього приводу [55]. 

З огляду на ту обставину, що форми участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, не завжди полягають у контролі, 

вважаємо за необхідно запропонувати використовувати термін громадський 

вплив. На наш погляд, громадський вплив це активне реагування громадян на 

порушення правил дорожнього руху з можливістю застосування 

передбачених законом та у встановлений спосіб засобів громадського 

впливу, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. На нашу думку, він 

має включати в себе як психологічний вплив, так і можливість громадського 

затримання з метою припинення правопорушення, затримання порушника, 

уневможливлення зникнути з місця дорожньо-транспортної пригоди. 

Зазначене має найти відповідну редакцію у проекті Закону України «Про 

участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху». Адже у випадку 

звернення або повідомлення громадянина до поліції про порушення правил 

дорожнього руху починається саме участь громадянина у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху, а від своєчасної та адекватної реації залежить 

ефективність такої участі, бажання громадянина в такий спосіб впливати на 

власну безпеку та безпеку інших громадян.  

В разі порушення правил дорожнього руху виникає конфлікт, яких 

здебільшого вважається виникає між водієм, пішоходом тощо, які порушили 

встановлені заборони та державою, яка забезпечує відповідний режим 

правових відносин. Чи якісь інші відносини. Водій-водій, водій-суспільство. 

Основний парадокс полягає в тому, що всіма визнається небезпека, яка 

створюється транспортним засобом (дорожнім рухом), основною рушійною 

силою цих процесів є людина. Любий порушник ПДР не тільки 1) порушує 

норму закону; 2) створює небезпеку собі; 3) небезпеку іншим особам; 

4) небезпеку фізичну і матеріальну. Ризики від порушення ПДР та наслідки у 

вигляді адміністративного стягнення або кримінального покарання та шкода 
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здоров’ю та матеріальні наслідки не підлягають ніякому балансуванню. 

Взаємозалежність учасників дорожнього руху породжує рівновідносини між 

учасниками дорожнього руху (водій-водій, водій-пішохід), назвемо їх 

горизонтальні відносини, та традиційні відносини вертикальні, між 

учасником дорожнього руху та державою. Здебільшого адміністративно-

праві відносини між громадянином та державою носили адміністративно-

деліктний характер, знаходилися в царені адміністративно-юрисдикційної 

діяльності відповідних органів і громадянина, який розглядався як порушник 

правил дорожнього руху, і забезпечення його прав відбувалося як 

дотримання законності в процесі притягнення до адміністративної 

відповідальності. Втім, стаття 3 Конституції України, Кодекс 

адміністративного судочиства, адміністративно-правова доктрина яка 

продовжує свій розвиток в її світлі. розглядають більш активну роль 

громадянина в цих відносинах. Забезпечення безпеки дорожнього руху має 

здійснюватися не шляхом притягнення до відповідальності, а через 

забезпечення прав людини і громадянина в цій сфері. На нашу думку, подібні 

відносини мають розглядатися як відносини між однорівневими суб’єктами 

(мається на увазі неоднаковий рівень владної ієрархії або адміністративної 

правосуб’єктності). Це, без сумніву, не так: на однаковий соціальний рівень з 

владними структурами громадянин потрапляє завдяки високому рівню своєї 

соціальної цінності, який закріплюється нормами ст. 3 Конституції України. 

Рівність у таких стосунках передусім означає рівні можливості вимагати 

належну поведінку як з боку органів влади, так і з боку громадян, а також 

рівного юридичного захисту прав і свобод у разі їх порушення [108, с. 11]. 

Актуальні Громадяни мають право вимагати правомірної поведінки від іншіх 

громадян в цій сфері за особливим характером таких відносин і таким чином 

впливати через власну безпеку на суспільну безпеку – безпеку дорожнього 

руху. Прикладами постійного обурення громадян є порушення правил 

паркування, інші порушення, які вони фіксують власними реєстраторами 

тощо. Втім, на наш погляд, що цей потенціал у сфері забезпечення безпеки 



126 

дорожнього руху не використовується. А цьому потенціалу слід надати іншу 

форму як безпосередньої участі, з подальшим застосуванням форми 

контролю за заходами патрульної поліції щодо наданої інформації. Така 

форма може бути реалізована за допомогою сучасних інформаційних 

можливостей через мережу Інтернет, створенням громадянами особистих 

кабінетів, через які вони будуть отримувати інформацію про власні 

порушення, в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, повідомляти 

про виявлені ними порушення та мати можливість відслідковувати заходи 

поліції з цих та інших питань. Вважаємо, що подібна комунікація має 

отримає отримати новий рівень інформаційного забезпечення найблищим 

часом та портебує додаткового опрацювання. 

Як справедливо відзначає Курінний Є.В. [176, с. 73]. Спрощена система 

імперативних засобів досягнення цілей у владно-управлінській діяльності 

поступово ускладнюється, доповнюється новими, більш ліберальними 

схемами. Якісні зміни у змісті методу адміністративного права допомагають 

прискорити процес формування його нових інститутів, функціонування яких 

спрямовується насамперед на реалізацію правозабезпечувальних і захисних 

функцій оновленого адміністративного права. Виникають нові і 

реформуються вже існуючі адміністративно-правові режими. Відносини 

звичайної людини (у першу чергу законослухняної) з державою в особі її 

владних структур поступово набувають ознак партнерства; рівень правого 

захисту людини від управлінських помилок також має тенденцію, хоча і до 

повільного, але зростання. Також Курінний Є.В. вказує, що традиційно 

адміністративно-правові відносини за ознакою зв’язків між їх учасниками 

поділяються на вертикальні та горизонтальні, а в окремих роботах 

вказуються диагональні, а також підкреслює, що найбільш вивченими 

вважаються зв’язки між суб’єктами адміністративно-правових відносин 

першої групи. Перспективи дослідження відносин другої групи, навпаки, 

залишаються нереалізованими [176, с. 73–74].  
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Горизонтальні адміністративно-правові відносини виникають на базі 

регулятивних норм і мають два різновиди: 1) ті, що складаються між 

різнорівневими владними суб’єктами різних підсистем; 2) ті, що виникають 

між владною структурою та громадянином або іншим суб’єктом, не 

наділеним владно-управлінською компетенцією. У першому варіанті 

прикладом горизонтальних відносин є стосунки між двома центральними 

органами виконавчої влади.. Але цій схемі не відповідає другий вид 

горизонтальних відносин адміністративного права [176, с. 74–75]. 

На думку Курінного Є.В. подібні відносини мають розглядатися як 

відносини між однорівневими суб’єктами (мається на увазі неоднаковий 

рівень владної ієрархії або адміністративної правосуб’єктності).. Рівність у 

таких стосунках передусім означає рівні можливості вимагати належну 

поведінку як з боку органів влади, так і з боку громадян, а також рівного 

юридичного захисту прав і свобод у разі їх порушення [175, с. 11]. 

В сфері забезпечення безпеки дорожнього руху виникають загальні 

регулятивні та охоронні заборони, які виникають за допомогою 

адмністративно-правових та кримінально-правових заборон. До перших слід 

віднести Закон України про дорожній рух, КУпАП, Правила дорожнього 

руху, накази щодо регламентування різних особливостей дорожнього руху, а 

також Кримінальний кодекс України. Стосовно останнього час від часу 

піднімається дискусія щодо посилення кримінальної відповідальності та 

встановлення відповідальності за керування транспортним засобом у стані 

сп’яніння. Наприклад, законопроект «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах» 

(Ляшко О.В., Мосійчук І.В.) [178]. Яка заслуговує, на наш погляд, окремої 

оцінки та дослідження. 

Наведнмо деякі приклади та думки щодо існування певних різновидів 

зазначених відносин. Так активні можливості рівної участі громадян між 

собою мають місце, коли складається Європротокол. Європротокол – 

спеціальний бланк уніфікованого в усій Європі зразка, що заповнюється 
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водіями-учасниками ДТП на місці аварії. В українському законодавстві він 

визначений як «Повідомлення про ДТП». У подальшому воно стає підставою 

для виплати страхового відшкодування потерпілій у ДТП стороні. З 

19 вересня 2011 року в Україні набрав чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-

транспортних пригод та виплати страхового відшкодування» [179], яким 

запроваджено механізм спрощеного оформлення ДТП з незначними 

наслідками шляхом складення повідомлення про ДТП (Європротоколу). Але 

його складання можливе лише за таких умов:  у ДТП немає фізично 

постраждалих людей чи людей, які загинули: обидва учасники не мають 

претензій щодо вживання наркотичних, алкогольних або лікарських 

засобів;обидва учасники згодні з обставинами події;одна із сторін визнала 

свою провину;обидва учасники мають бути забезпечені полісами ОСАЦВ 

(автоцивілки);сума матеріального збитку не повинна перевищувати 

50000 гривень. 

У випадку, якщо хоча б один із вище вказаних пунктів недотримано чи 

є якісь сумніви, потрібно викликати патрульну поліцію за номером 102 та 

проводити оформлення події за звичайним порядком. Відповідна норма 

закріплюється у примітці статті 124 КУпАП Порушення правил дорожнього 

руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 

іншого майна такого змісту: особа, цивільно-правова відповідальність якої 

застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за 

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 

транспортних засобів, за умови, що учасники дорожньо-транспортної 

пригоди скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду 

відповідно до закону. В той же час перша частина цієї статті передбачає 

відповідальність в разі учасниками дорожнього руху правил дорожнього 

руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, 
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автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 

іншого майна. 

Громадяни мають право вимагати правомірної поведінки від іншіх 

громадян в цій сфері за особливим характером таких відносин і таким чином 

впливати через власну безпеку на суспільну безпеку – безпеку дорожнього 

руху. В підрозділі 1.2 нами наведені інші приклади участі стосовно 

резонансних дорожньо-транспортних подій.  

Які відносини ми спостерігаємо в даних випадках: 1) горизонтальні; 

2) між рівними суб’єктами в) і особливо важливо для нашого дослідження - 

між фізичними особами –учасниками дорожнього руху (дорожньо-

транспортної події); 3) держава делегує повноваження у адміністративно-

правових відносинах, які а) в минулому вирішувалися тільки за участю 

Державтоінспекції; б) високий латентний рівень вирішення таких ситуацій 

був до запровадження європротоколу продовжує мати місце і на сьогодні. 

У зв’язку з цим постає питання. Які відносини мають місце 

адміністративно-правові чи цивільно-правові Адже регулює відносини 

замість відповідного органу поліції, яка раніше мала складати протокол, а 

зараз делегує водіям повноваження щодо вирішення ситуації в такий спосіб. 

Для цього слід знову звернути увагу на адміністративні відносини між 

громадянами (по Бельскому К.С. – «поліцейські відносини»), не зважаючи на 

факт заперечення їх наявності. Ретроспективний аналіз розвитку 

адміністративного права показав наявність можливості адміністративно-

правових відносин між громадянами (поліцейські правовідношення), ще на 

початку ХХ століття, до жовтневого перевороту 1917 року, яка тим чи іншим 

чином мала свій розвиток в доктрині радянського адміністративного права, 

яка з одного боку всіляко підтримувала державну монополію в цих 

відносинах, однак допускала активну участь громадян в охороні 

громадського порядку, постійно заохочувала (5 днів до відпустки, премії, 

грамоти, путівки, прийняття в КПРС тощо) Так, з початком хрущовської 

відлиги стали створюватися по всьому СРСР під пильним оком КПРС, 
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ВЛКСМ, МВС СРСР та союзних республік, адміністрацій підприємств, 

установ та відомств добровільні народні дружини, пізніше оперативні 

комсомольські загони дружинників та робочі загони сприянню міліції під час 

перебудови Горбачова. Держава створила цілу систему участі громадян, яка 

мала чітку структуру на різних рівнях, систему контролю за їх діяльністю, 

системою правового захисту учасників громадських формувань. І багато в 

чому мала обов’язковий характер, коли ухилитися від участі практично було 

неможливо. Добровільний характер був лише задекларований у назві 

громадського об’єднання. Прикладом власне державно-примусового 

характеру цього може слугувати той факт, що після 1991 року зі зникненням 

Радянського Союзу, зникли і громадські формування у вигляді добровільних 

народних дружин. Не зважаючи на різні спроби реанімувати цю систему 

рівня ДНД рівня радянської доби досягти не вдалося. З прийняттям 22 червня 

2000 року Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку та державного кордону» [77] робота по створенню громадських 

формувань була активізована, але не того рівня, який був притаманний старій 

системі досягти не вдається. Достатньо вийти на вулиці наших міст і 

подивиться скільки там громадян приймає участь в охороні громадського 

порядку.  

Ретроспективний аналіз розкрив колективні форми участі в охороні 

громадського порядку через членство у відповідних громадських 

організаціях, втім існував досвід індивідуальних форм участі таких як 

помічник дільничного інспектора, позаштатний інспектор. Зазначену форму 

слід впровадити і в сучасних реаліях, до участі в якості громадського 

помічника, позаштаного інспектора слід залучати колишніх працівників 

правоохоронних органів, які могли передати відповідний досвід та позитивні 

методи роботи.  

В той же час, стаття 19 Конституція України [2] визначає, правовий 

порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 

бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

В Законі України «Про громадянство України» [180] зазначається, 

громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, 

що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках; Таким чином, 

встановлюється регуляторний конституційний зв’язок між людиною та 

державою, який існує не тільки між громадянином та державою, а і між 

громадянами, похідними від цього постають всі правовідносини, в тому числі 

адміністративно-правові, З одного боку прослідковується зв’язок між 

громадянином та відповідним органом публічної адміністрації, який має 

забезпечити їх право, наприклад, на безпеку в сфері безпеки дорожнього 

руху. Право як кожного громадянина, так і всіх громадян, які вступають між 

собою у відносини, мають право вимагати належної поведінки безпекової 

поведінки один від одного. Підкреслимо, що ці відносини виникають в сфері 

контроль за якою покладений на відповідні органи публічної адміністрації, 

які через своєю контрольно- наглядову діяльність, яким гарантується 

реалізація громадянами їх взаємних прав та обов’язків. 

Певну аналогію наводить відомий радянський адміністративіст 

А.П. Коренев «подібно того як створюються цивільно-правові відносини між 

громадянами за їх ініциативою , а суди лише захищають громадянські права, 

за ініціативою громадян можуть виникати адміністративно-правові 

відносини без втручання держаних органів. Останні можуть брати участь у 

цих відносинах лише як органи, які гарантують реалізацію громадянами їх 

взаємних прав та обов’язків [184, с. 14].  

Бельский К.С. вважає, що існує три варіанти поведінки громадян межах 

конкретного охоронного відношення. По-перше,в цих правовідносинах один 

з громадян має право вимагати від правопорушника припинити неправомірні 

дії. Такий громадянин, на думку Бельского К.С. мов би стає «поліцейським» 

в даний час, а саме правовідношення набуває владно-охоронні риси 
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[168, с. 109–110]. В.І. Новоселов називав такі відносини «квазівладними, 

який в силу припису правових норм має право висувати обов’язкові для 

виконання вимоги іншому громадянину, а останній зобов’язаний їх виконати 

[182, с. 29]. По-друге, за певних надзвичайних обставин административно-

правові норми в разі крайньої необхідності та необхідної оборони, діяти в 

спосіб який попереджає та припиняє протиправні діяння. По-третє, реалізація 

громадянами взаємних прав та обов’язків в громадських місцях гарантована 

органами держави, зокрема поліцією, яка забезпечує реалізацію прав та 

обов’язків громадян у загальних регулятивно-охоронних відносинах через 

наглядову діяльність, в конкретних регулятивних шляхом безпосередньої 

співпраці (надання допомоги), в конкретних охоронних шляхом застосування 

заходів безпосереднього примусу до правопорушника [168, с. 110].  

На наш погляд, надання транспортного засобу або залучення в якості 

свідка слід розцінювати пасивну участь в забезпеченні безпеки дорожнього 

руху, а дії по попередженню порушень правил дорожнього руху, затриманні 

винуватця дорожньо-транспортної події до прибуття поліції, навіть виклик 

поліції є активною дією. До таких дій слід віднести і надання медичної 

допомоги, відвезення потерпілих до медичного закладу. Наприклад, надання 

особою медичної допомоги є обов’язком медичного працівника. В той же 

час, правилами дорожнього руху у п.30.3 п.Ж зазначається. На відповідних 

транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки « Лікар» – 

квадрат синього кольору (сторона – 140 мм) із вписаним зеленим кругом 

(діаметр – 125 мм), на який нанесено білий хрест (довжина штриха – 90 мм, 

ширина – 25 мм). Знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що 

належать водіям-лікарям (за їхньою згодою). Якщо на транспортному засобі 

розміщено розпізнавальний знак «Лікар», у ньому повинна бути спеціальна 

медична аптечка та інструментарій за переліком, визначеним МОЗ, для 

подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної 

пригоди [183]. 
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На наш погляд, участь громадян щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху доцільно поділити на дві підгрупи: учасників 

безпосереднього впливу та учасників опосередкованої протидії. До першої 

групи слід віднести: 1) громадські організації головною метою організації 

яких є участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Саме вони це 

слугувало метою їх створення; 2) громадські об’єднання, в діяльності яких 

забезпечення безпеки дорожнього руху посідає не головну мету поруч з 

охороною громадського порядку та громадської безпеки, правилами 

благоустрою, торгівлі (здебільшого тютюновими виробами та алкоголем), 

самозахисту тощо; 3) Неформальні об’єднання автолюбителів, наприклад, 

клуби любителів «Ауді», «Сеат», «Джиперів», байкерів, відповідні групи в 

соціальних мережах тощо; 4) окремі громадяни, незалежно від їх відношення 

до безпосередньої участі в дорожньому русі: водій, пішохід, пасажир тощо, 

які у встановлений законний спосіб, здійснюють своє конституційне право на 

участь в охороні громадського порядку вимагати від держави у різний 

відповідний спосіб та форми, зокрема громадський контроль, звернення, 

повідомлення про порушення, участь у громадських слуханнях з питань 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

 

2.3. Взаємодія з правоохоронними органами та органами місцевого 

самоврядування 

 

Після Революції Гідності вплив громадянського суспільства на 

реформи та державну політику в органах влади суттєво збільшився. Цей 

процес зачепив і Національну поліцію, адже одноіменний закон прямо 

закріпив нові форми громадського контролю за її діяльністю. Частина з цих 

механізмів працює, частина – ні. Але головне, вони мають запрацювати, про 

них треба говорити, їх діяльність треба досліджувати і саме громадськість 
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наполягатиме на використанні тих повноважень, які їй надав 

законодавець [173]  

Слід відзначити, що Україною пройдено важливий шлях у формуванні 

та закріпленні інституцій сучасної держави. 20 років незалежності країна 

динамічно розвивалася і як результат саме на початку XXI ст. наша держава 

отримала унікальний шанс через реформи здійснити рух у бік євроінтеграції. 

Виконання цього завдання неможливе без радикального реформування 

адміністративного права в напрямку запровадження «людиноцентриської» 

ідеології адміністративного праворозуміння [1, с. 1]. 

Таким рухом слід вважати, розбудову Міністерства внутрішніх справ 

як цивільного органу європейського зразка, формування в найближчій 

перспективі поліції як основного виконавця заходів забезпечення безпеки 

населення; створення нового органу МВС – Національної поліції та її 

структурного підрозділу патрульної поліції з наділення широкими 

повноваженнями з забезпечення безпеки дорожнього руху. А підняття рівня 

правосвідомості та соціальної активності громадян вимагають підвищення 

довіри населення до їх діяльності , ролі інститутів громадянського 

суспільства та органів місцевого самоврядування в заходах забезпечення 

прав і свобод населення, налагодження тісної співпраці з населенням та 

місцевими громадами. 

У поліції кажуть, що 40–45% населення їй довіряє. Але це так звана 

абстрактна довіра, тому що респонденти таких досліджень здебільшого не 

мають особистого досвіду спілкування з поліцією. Тобто вони не 

притягалися до відповідальності, не проходили у справі як свідок чи 

потерпілий або навіть ніколи не зверталися до поліції. Ці цифри 

відображають уявлення людей про те, як працює поліція, і чи гіпотетично 

звернулися б вони до неї для вирішення своїх проблем. Таке уявлення 

формується за допомогою ЗМІ, інформації від родичів і друзів тощо. 

Водночас є дослідження, в яких вибірка сформована з респондентів, що 

мають особистий досвід спілкування з поліцією. Вони показують довіру до 
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поліції на рівні 1–5%. Причиною цього є те, що негативний досвід завжди 

сильніший за позитивний, а в нас його вистачає. Нещодавно британські 

кримінологи презентували дослідження, в якому підрахували коефіцієнт 

переважання позитивних вражень від роботи поліції до негативних. Він сягає 

майже 20%, тобто достатньо звичайного хамства з боку поліцейських – і це 

вже надовго закріпить негативне ставлення до них [173].  

Аналіз Закону України «Про Національну поліцію» дає нам можливість 

стверджувати, що діяльність поліції має здійснюватися в тісній співпраці та 

взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 

об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх 

потреб. А визначення причин та умов учинення правопорушень здійснюється 

з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. 

Важливим положенням є закріплення положення, за яким рівень довіри 

населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції.  

В той же час, на думку дослідників, в організації роботи підрозділів 

поліції щодо забезпечення взаємодії з населенням існують певні недоліки, а 

саме: відсутність оптимальних способів залучення громадян та громадських 

формувань до охорони громадського порядку та безпеки громадян (це – 

провина держави); відсутність конструктивних пропозицій з боку зазначених 

підрозділів щодо підвищення ефективності діяльності громадських 

формувань (недоопрацювання з боку самих громадських утворень); 

відсутність систематичного моніторингу результатів такої взаємодії (провина 

як держави, так і недержавних утворень, які б мали постійно відслідковувати 

стан справ у сфері правоохоронної діяльності та у питаннях взаємодії між 

собою). Усі наведені недоліки не сприяють здійсненню взаємодії поліції з 

населенням на належному рівні, а отже, зовсім не допомагають належній 

охороні громадського порядку [184, c. 98]. Ураховуючи вищезазначене, 

необхідно акцентувати увагу на тому, що ефективність діяльності 

громадських формувань з охорони правопорядку напряму залежить від 
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оптимального поєднання різних форм та методів їх діяльності, а також 

раціонально організованої взаємодії з правоохоронними органами та 

органами місцевого самоврядування [140, с. 18]. 

На наш погляд, найбільш доцільним є визначення форм взаємодії, 

запропоноване В.М. Гаращуком, який розуміє під ними зовнішнє вираження 

практичної реалізації узгоджених за рядом чуттєвих моментів (час, місце, 

форми, засоби та ін.) врегульованих нормами адміністративного та інших 

галузей права і обумовлених функціональним призначенням суб’єкта (орган 

виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, правоохоронна структура 

або громадське об’єднання) дій, спрямованих на забезпечення режиму 

законності та дисципліни у сфері державного управління [185, c. 13].  

В дослідженнях, які здійнювалися різними авторами та в різні часи, 

взаємодії з міліцією, що на нашу думку, має принципову різницю наводяться 

приклади форм взаємодії з громадськими формуваннями: а) спільна розробка 

та здійснення заходів для боротьби із правопорушеннями й охорони 

громадського порядку; б) обмін інформацією, що становить взаємний 

інтерес; в) узгодження самостійних дій стосовно боротьби із 

правопорушеннями й охорони громадського порядку; г) використання 

засобів масової інформації у боротьбі із правопорушеннями; д) проведення 

громадськими формуваннями окремих заходів за ініціативи міліції; 

е) допомога з боку працівників міліції у проведенні заходів стосовно 

боротьби із правопорушеннями й охорони громадського порядку [186, c. 19]. 

Ф.Є. Колонтаєвський виділяє такі форми взаємодії, як: спільний аналіз 

становища адміністративно-правової охорони громадського правопорядку; 

планування спільних заходів; взаємне інформування щодо проведеної роботи 

стосовно боротьби з адміністративними правопорушеннями; навчання та 

інструктаж членів громадських формувань методам і формам боротьби з 

адміністративними правопорушеннями; надання громадським формуванням 

допомоги у планування та обліку їх роботи; патрулювання та спільне 

проведення інших дій адміністративно-правової охорони громадського 
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правопорядку; обмін позитивним досвідом роботи для попередження 

адміністративних правопорушень [187, c. 42–43]. Втім зазначене стосувалося 

середини восьмидесятих років минулого століття, і тому не може повною 

мірою застосовано в сучасних реаліях, тому як мало зовсім інший зміст на 

той час. Коли про добровільність та ініциативність годі було і думати, адже 

все «забезпечувалось» рішенням адміністрації чи осередком компартії.  

В той час, в інших сучасних дослідженнях вказуються такі форми 

взаємодії як спільні рейди та патрулювання, огляди, обходи; спільне 

планування заходів стосовно охорони громадського правопорядку і боротьби 

з правопорушеннями; узгодження самостійно проведених заходів; 

інструктування працівниками міліції членів громадських формувань; 

спільний аналіз оперативної обстановки; обмін інформацією про оперативну 

обстановку; проведення спільних нарад, семінарів і зборів з правоохоронної 

тематики; спеціальна та правова підготовка громадян, які бажають 

виконувати правоохоронні функції та ін. [188, c. 191]. З цих причин вказані 

форми залишаються лише теоретичними аспектами заявленої взаємодії 

[189, с. 146–147].  

Не зважаючи на певну сучасніть їх формування, виглядають лише як 

теоретичні конструкції позбавлені практичного сенсу з причин відсутності 

самих громадських формувань і взаємодії як такої. 

Як зазначалося окремими авторами, що у цілому, за радянських часів 

вважалося, що профілактична діяльність громадськості має обмежений 

характер. Сфера її впливу поширювалася лише на охорону громадського 

порядку, захист суспільної моралі, проведення виховної та профілактичної 

роботи або ж надання допомоги правоохоронцям, громадськість здебільшого 

позиціонувалася як помічник державних і правоохоронних органів. Так, 

автори роботи «Теоретичні основи попередження злочинності» зазначають, 

що превентивна діяльність громадськості, яка провадиться на добровільних 

засадах, можлива лише у взаємодії з правоохоронними органами та іншими 
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державними установами, які беруть участь у боротьбі зі злочинністю [199, 

c. 166–167]. 

Основними формами вказаної взаємодії, на думку В.А. Завгороднього, 

є: 1) спільне планування та проведення заходів щодо запобігання та 

виявлення фактів корупції в органах публічної влади; 2) обмін інформацією 

та досвідом щодо запобігання та протидії корупційним проявам; 

3) проведення спільних семінарів, навчань, зборів, консультацій і нарад 

антикорупційної спрямованості з питань покращення організації протидії 

корупції; 4) проведення спільних наукових досліджень; 5) співробітництво 

ОВС та громадських організацій з міжнародними та зарубіжними 

організаціями, що декларують антикорупційну спрямованість [192, c. 14].  

Словник української мови дає тлумачення взаємодії, як взаємний 

зв'язок між предметами у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-

небудь.Взаємний зв'язок між предметами у дії, а також погоджена дія між 

ким-, чим-небудь [193]. Як філософська категорія взаємодія відображає 

особливий тип відношення між об’ єктами, при якому кожний з об’ єктів діє 

(впливає) на інші об’ єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії 

(впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, в свою чергу, зумовлює зміну 

його стану. Дія кожного об’ єкта на інший об’ єкт зумовлена як власною 

активністю об’єкта, виявом його динаміки, так і реакцією об’єкта на дію 

інших об’єктів («відгук» або «обернена дія»). Фундаментальне значення 

категорії В. для філософії і наукового пізнання зумовлене тим, що вся 

людська діяльність у реальному світі, практика, саме наше існування і 

відчуття його реальності (не- ілюзорності) ґрунтуються на різноманітних, 

передусім предметних В., які людина здійснює і використовує як засіб 

пізнання, знаряддя дії, спосіб організації буття. Спілкування, праця, 

володарювання, любов, гра є різними способами взаємодії людини із світом 

та з іншими людьми [194]. Таким чином, суть цього поняття у 

розглядуваному нами аспекті полягає у взаємному впливі громадських 

формувань з охорони правопорядку, інших громадських формувань та 



139 

активних громадян та національної поліції, який виявляється у погодженій 

між ними діяльності, спрямованій на спільне забезпечення безпеки 

дорожнього руху.  

З урахуванням специфіки нашого дослідження, нами обрані питання 

взаємодії з Національною поліцією, а не всіма правоохоронними органами та 

іншими структурами. 

Тому що основні питання з безпосереднього забезпечення безпеки 

дорожнього руху покладаються на Національну поліцію України з якою 

взаємодіють громадські формування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону 

України «Про Національну поліцію» [126] їх діяльність здійснюється в 

близькій взаємодії та співпраці з населенням, громадськими об’єднаннями та 

територіальними громадами на засадах партнерства та направлена на 

задоволення їх сукупних потреб. Як любий вид узгодженої діяльності 

взаємодія має спиратися на певні принципи. Наріжні основи, які дають 

орієнтири задля забезпечення своєї діяльності.  

Науковці зазначають такі принципи, на яких повинна організовуватися 

взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського 

суспільства, які повною мірою стосуються і питання, яке нами 

досліджується, зокрема, це: соціальне партнерство – налагодження 

конструктивної взаємодії органів виконавчої влади, зазначених інститутів і 

суб’єктів господарювання для вирішення питань державного управління і 

суспільного життя; забезпечення рівних можливостей – створення органами 

виконавчої влади однакових умов для діяльності інститутів, пов’язаної із 

захистом прав і свобод людини та громадянина, наданням соціальних послуг; 

взаємовідповідальність – усвідомлення органами виконавчої влади та 

інститутами громадянського суспільства спільної відповідальності за рівень 

їх взаємодії; – відкритість та прозорість – забезпечення органами виконавчої 

влади доступу інститутів до інформації шляхом: а) розроблення і 

впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій з 

громадськістю; б) надання інститутам у повному обсязі інформації про свою 
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діяльність, за винятком тієї, що відповідно до законодавства становить 

державну таємницю; в) проведення роз’яснювальної роботи щодо 

доцільності розроблення проектів рішень та їх прийняття; г) сприяння 

висвітленню в засобах масової інформації проектів ефективного 

співробітництва органів виконавчої влади з інститутами, питань розвитку 

громадянського суспільства; участь інститутів громадянського суспільства у 

формуванні та реалізації державної політики – залучення органами 

виконавчої влади інститутів, як зацікавлених сторін до управління 

державними справами; невтручання – унеможливлення втручання органів 

виконавчої влади у діяльність громадських об’єднань, за винятком випадків, 

установлених законом; визнання органами виконавчої влади різних видів 

діяльності інститутів громадянського суспільства – створення умов для 

різноманітної їх діяльності, налагодження взаємодії на професійно-

профільній основі; підвищення ефективності процесу взаємодії – досягнення 

позитивних результатів у процесі взаємодії органів виконавчої влади з 

інститутами громадянського суспільства, прийняття органами виконавчої 

влади рішень з урахуванням суспільних потреб та інтересів[195]. 

Важливим для нашого дослідження став висновок Пухтецької А.А. 

щодо виокремлення серед принципів взаємостосунків органів публічної 

адміністрації з приватними особами двох основних груп принципів – групи 

принципів, які визначають загальні засади взаємостосунків органів публічної 

адміністрації з громадянами та іншими приватними особами (скорочено – 

матеріальні принципи) (зокрема, таких як: принцип законності, принцип 

рівності перед законом, принцип відповідності статутним цілям, принцип 

пропорційності, принцип об’єктивності та безсторонності, принцип захисту 

довіри до закону та законодавчо захищених прав, принцип відповідальності 

та ін.); та групи принципів, які визначають загальні засади адміністративних 

проваджень (скорочено – процедурні принципи), зокрема, таких як принцип 

доступу до публічних послуг, право бути почутим, право на представництво 

та допомогу, принцип розумного строку, принцип повідомлення, пояснення 



141 

причин та визначення засобів захисту прав і апеляцій, принцип виконання 

адміністративних рішень та ін.) [196, с. 5]. Зазначені принципи повною мірою 

стосуються предмета нашого дослідження адже стосуються громадянської 

участі у забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Переважна більшість дослідників (Гуржій Т.О., Доненко В.В., 

Новиков В.В., Мисливий В.А. та інші) проблеми забезпечення безпеки 

дорожнього руху, пов’язують не стільки з правоохоронною сферою, а стільки 

як соціальну проблему, яка стосується всіх та кожного. Проблеми 

забезпечення безпеки дорожнього руху стали настільки актуальними, 

розповсюдженими та загальновідомими, що ними опікуються всі соціально-

економічні групи населення. Можна навести багато прикладів дорожньо-

транспортних подій за участю високопосадовців, «мажорів», з багатьма 

смертельними жертвами тощо, які мали широкий резонанс у суспільстві, 

колихали соціальні мережі, не давали публічній владі ухилитися як від 

попередньої оцінки події, так відповідної правової та публічної оцінки, 

прозорості заходів, щодо винних осіб. Такому сприяла масова, суцільна 

підтримка, як за місцем вчинення, так і в соціальній мережі. На наш погляд, 

мова фактично може вестися про достатньо високий рівень активності 

людей, який може наближатися до волонтерського руху або окремих його 

елементів. Наведемо приклади такої участі. В соціальній мережі існує сайт 

AVTO.INFORMATOR.UA на якому розміщена інформація «У Вас є відео 

автопорушення та дорожньо-транспортної пригоди. Надайте його нам, і 

порушник не залишиться без уваги громадськості та поліції». Таким чином 

організатори сайту приймають активну участь в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху. Наведене є прикладом соціальної активності, проте в 

законодавчому плані не врегульовано, хоча законодавче закріплення 

особливостей діяльності, системи стимулів мали дати відповідний ефект. 

Принагідно зазначимо, що соціально активні громадяни пропонують різні 

інструменти впливу на безпеку дорожнього руху. Так, за ініциативою 

користувачів соціальних мереж нещодавно ПриватБанк розмістив на 
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інкасаторських автомобілях стікери, на яких пропонується про порушення 

правил дорожнього руху водієм автомобіля, з адресою електронної пошти 

для посилення громадського контролю за дотриманням спецтранспортом 

банку «Правил дорожнього руху». Кожний отриманий сигнал аналізується 

фахівцями банку і за результатами буде надана відповідь автору 

повідомлення, а в разі підтвердження порушень зі сторони інкасаторів – 

вжиті заходи для недопущення порушень у подальшому. Повідомлення 

надсилаються на електронну поштову скриньку uvaga@pb.ua. В Дніпрі 

провели акцію «Життю – зелене світло» в пам’ять про жертв дорожньо-

транспортних подій.Головна її мета- забезпечення безпеки дорожнього руху, 

а завдання – звернути увагу громадськості та місцевої влади до цієї 

проблеми. Під час акції пішоходам роз’яснювали порядок переходу вулиці, 

вивішували відповідні плакти.  

Нацональна поліція також здійснює спроби активізувати громадян і 

організувала капанію «Керуй!», завдячуючи якій прагне надихнути усіх 

учасників руху до безпечної їзди, а участі в ній пропонується: підписатись у 

соцмережах, зайти на сайт за додатковою інформацією, наклеїти наліпку на 

свій автомобіль, дотримуватись правил дорожнього руху.  

Адже коло важливих для кожного члена суспільства загальних 

цінностей містить в собі наступне: можливість чесного служіння інтересам 

суспільства; піклування про кожного члена про суспільство в цілому; 

забезпечення особистої безпеки та здоров’я; в забезпеченні високої якості 

життя, яке включає захист власності, забезпечення безпеки дорожнього руху 

зокрема.  

Зазначена нами вище система цінностей обумовлює необхідність 

комунально-орієнтовної діяльності. За цього здійснюється перевтілення 

філософського акценту у поглядах на функціонування суспільства, його 

інтегрованого соціального уявлення, яке базується на визнанні важливості 

особи як його основи.  
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 Іншою проблемою, на наш погляд, постає незавершеність структурної 

та функціональної перебудови публічно-владних структур які мають 

забезпечити безпеку дорожнього руху. Весь радянський період, більше 

двадцяти років незалежності в Україні, вважалася Державна автомобільна 

інспекція [4, с. 196]. В той же час, в дискусії щодо місця Державтоінспекції (а 

тепер МВС України, Національної поліції ) серед суб’єктів забезпечення 

безпеки дорожнього руху, ми підтримуємо позицію вчених про нову роль 

Національної поліції (МВС України) в цій сфері відповідно до здобутків 

сучасного адміністративного права та європейського вектору розвитку 

країни. На жаль, таке положення після створення нової поліції було 

перенесено на патрульну службу, яка поєднала в собі функції патрульно-

постової служби та дорожньо-патрульної служби. У свідомості громадян, у 

фактичних повноваженнях майже нічого не змінилося і основним органом у 

протидії порушенням правил дорожнього руху де-юре та де-факто стала 

патрульна служба. Саме з цих причин ми у дослідженні акцентували увагу на 

проблемах діяльності Національною поліцієї України, як головного суб’єкта 

взаємодії в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Не даючи, загальної оцінки про результати реформування, звернемо 

увагу на той факт, що не все було враховано, а саме правоохоронні відносини 

в сфері безпеки дорожнього руху, тому в окремих регіонах для посилення 

впливу на ситуацію частково повернуті підрозділи старої дорожньо-

патрульної служби, а також анонсовано набір до дорожньої поліції. Отже 

наразі діяльність поліції орієнтована на публічний інтерес, інтерес певної 

громади, групи людей, а програма поліцейської діяльності через призму 

активного суспільства перестає бути тільки філософією, яка стимулює 

поліцію співпрацювати з громадянами з метою протидії протиправним 

проявам у всіх сферах суспільства. Вона має вектор на задоволення ширшого 

кола суспільних потреб та вимог динамічного суспільства, яке постійно 

змінюється. Звідси виникає постійна потреба моніторингу суспільних потреб, 

активної адекватної відповіді на потребу суспільства, впровадження 
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механізми сучасної взаємодії. В той же час формування нової поліції мало 

суттєві недоліки, на які постійно зверталася увага в засобах масової 

інформації, в мережі інтернет на різних форумах та сайтах, яка стосувалася 

діяльності поліції в сфері безпеки дорожнього руху, активну роль приймала і 

громадськість. Надалі ми звертаємо увагу на недоліки в становленні 

Національної поліції, які впливають, на наш погляд, на забезпечення безпеки 

дорожнього руху та налагодження партнерських відносин та ефективної 

взаємодії з поліцією. Адже наведені далі відомості з однієї сторони вказують 

на недоліки, а з іншої можуть впливати на рівень довіри з боку населення на 

здатність патрульної поліції виконувати якісно свої повноваження у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Так, у Звіті Рахункової палати «Про 

результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених 

на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної 

поліції», затвердженим рішенням Рахункової палати від 11.04.2018 № 10-2 

[197] нами звернута увага на недоліки формування поліції, пов’язані як з 

організаційною діяльністю по забезпеченню безпеки дорожнього руху, 

безпосередній участі в дорожньому русі та заходах по притягненню до 

адміністративної відповідальності в цій сфері. Дослідження цих недоліків, на 

наш погляд важливе з наступних причин: 1) взаємодія має будуватися на 

принципах відкритості та транспарентності, що слугуватиме створенню 

надійних партнерських відносин між поліцією та громадянським 

суспільством 2) в радянську добу ні про яку гласність та відкритість мови не 

могло і йти, це породжувало недовіру, наслідки якої мають свої прояви і 

тепер. Утаємниченість різних сфер діяльності була характерною для 

діяльності радянської міліції. Наприклад, в Радянському Союзі навіть факти 

вчинення ДТП за участю більш ніж трьох осіб заборонено було передавати 

по радіостанції, а повідомлення у документообігу з партійними та 

радянськими органами, у внутрішньовідомчий переписці носили грифи «Для 

службового користування», «Таємно» тощо. Радянська влада боялася 

відкритості, недоліки в своїй діяльності, в тому числі в безпеці дорожнього 
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руху прикривали вказаним чином, побоюючись на тлі таких подій масових 

заворушень, які не зважаючи на «залізну завісу» мали місце в Радянському 

Союзі. Так само утаємничувалися дорожні пригоди за участю працівника 

міліції, і приймались навіть дивовижні заходи такі як заборона керування 

транспортним засобом взагалі, керування особистим транспортом у 

форменному одязі. Керівництво міліції приховувало факти ДТП за участю 

міліціонерів, а ремонт здійснювався за їх власний рахунок, що призводило до 

зловживань та корупції. Тому саме з позиції сприянню відкритості перед 

громадянським суспільством, як основи довіри взаємодії нами досліджені 

проблеми організаційні і практичні, які виникають у сучасної поліції під час 

виконання обов’язків, у тому числі і в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Створення атмосфери прозорості, відкритості як запоруки 

співпраці, взаємодії та партнерства. В звіті, зокрема, зазначається, що 

запровадження в роботі структурних підрозділів Національної поліції 

підходу «поліцейська діяльність, орієнтована на громаду», який здійснюється 

за підтримки міжнародних експертів практичні заходи зі створення 

універсальної служби поліції, заснованої на поєднанні функції превенції та 

надання послуг, запроваджені механізму взаємодії між поліцією та місцевою 

громадою, здійснюються повільно. Підкреслюється, що на темпи 

реформування Національної поліції та ефективність її діяльності суттєво 

впливають такі чинники, як недостатність фінансових ресурсів, плинність 

кадрів, особливо в підрозділах патрульної поліції, низька забезпеченість 

поліцейських засобами індивідуального захисту. Так, з часу утворення 

патрульної поліції та прийняття на службу понад 13 тис. поліцейських, 

протягом 2016–2017 років з різних причин звільнилося 1944 поліцейські, або 

кожний сьомий, з них 643 особи на першому році служби [197, с. 10–11]. 

 Нами зазначено, що діяльність з забезпечення безпеки дорожнього 

руху здійснюється на відомчому автотранспорті. Важко уявити несення 

служби поліцейськими по забезпеченню безпеки дорожнього руху без 

використання транспортних засобів. Суттєвим недоліком є той факт, що за 
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наявності в патрульній поліції 1876 автомобілів, переважну більшість яких 

отримано у 2015–2016 роках (1196 автомобілів Toyota Prius), на час аудиту 

кожна п'ята машина не експлуатувалася (313 од. – через пошкодження, 

отримані внаслідок ДТП, 79 од. – через технічну несправність). 

Важливим елементом обопільного контролю та захисту прав 

поліцейського та людини є відеореєстратори, але менш як наполовину 

підрозділи патрульної поліції забезпечені відеореєстраторами (нагрудними та 

автомобільними камерами). Так, в управлінні патрульної поліції, 

зазначається в звіті, в Одеській області із 590 персональних відеореєстраторів 

290 потребують ремонту. Отримані управлінням патрульної поліції в 

Харківській області 80 автомобільних камер не укомплектовані картками 

пам’яті, через що не задіяні в роботі [197, с. 16]. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної поліції є 

забезпечення безпеки дорожнього руху (зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод, травматизму та летальних випадків під час дорожнього 

руху, створення універсального високомобільного підрозділу, який об'єднає 

функції патрульної поліції та дорожньо-патрульної служби).  

Виконанню цих завдань мало сприяти запровадження системи фіксації 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху в автоматичному режимі, яка б забезпечила здійснення контролю за 

дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками. Окремі аспекти 

автоматичної фіксації нами розглядалися у попередніх підрозділах. Однак 

така система на сьогодні не впроваджена. Причина – недостатність коштів 

для встановлення та функціонування відповідного обладнання та відсутність 

нормативних актів, які б визначали технічні вимоги до системи фіксації, 

порядок обліку дорожньо-транспортних пригод тощо.  

За розрахунками, проведеними фахівцями МВС і Національної поліції, 

потреба в коштах на створення та введення в експлуатацію інформаційно-

телекомунікаційної системи автоматичної фіксації порушень правил 

дорожнього руху та програмного забезпечення до неї становить 317,7 млн 
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грн, проведення обстежень щодо комплексної системи захисту інформації 

об'єктів та програмного забезпечення цієї системи – 29,3 млн грн, придбання 

та введення в експлуатацію відповідного комп’ютерного, мережевого та 

телекомунікаційного обладнання, а також мобільних комплексів автофіксації 

і транспортних засобів для їх розміщення – 118,7 млн грн, придбання та 

введення в експлуатацію стаціонарних та пересувних комплексів автофіксації 

порушень правил дорожнього руху на автомобільних дорогах загального 

користування державного значення – 643,0 млн грн, тобто понад 1,1 млрд 

гривень.  

У листопаді 2017 року, тобто через два роки після набрання чинності 

Законом України від 14.07.2015 № 596 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» [198], яким були внесені зміни 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України 

«Про дорожній рух», зокрема, встановлена адміністративна відповідальність 

за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів, 

Кабінет Міністрів України постановою від 10.11.2017 № 833 затвердив 

Порядок функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі та 

Порядок звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу 

Національної поліції [197, с. 17–18]. 

На жаль, сучасний спосіб забезпечення безпеки дорожнього руху, який 

успішно діє у розвинутих країнах світу, отримав схвальну оцінку в 

науковому середовищі (Доненко В.В., Собакарь А.О. та інші ) в той час, коли 

у 2017 році порівняно з 2016 роком кількість учинених ДТП збільшилася з 

139 до 147 тис., автопригод з постраждалими – на 5 відсотків. 

Спостерігається зростання кількості осіб, загиблих у ДТП (з 3 до 3,1 тис., або 

на 5 відсотків).  
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В той же час керівництво Національної поліції продовжує ставлення до 

забезпечення безпеки дорожнього руху через підвищення показників та 

поповнення державного бюджету за рахунок порушників, зокрема начальник 

ГУНП у місті Києві Крищенко А.Є., на запитання інтернет-видання Лівий 

берег про перспективи та прогноз встановлення камер, зазначив, що «ми 

налаштували на автоматичну фіксацію одну з камер в одному місці для двох 

видів порушень – проїзд на червоне світло та розворот через подвійну 

суцільну лінію. За місяць зареєстровано більш ніж 70 тисяч порушень, якщо 

помножити цифру на розмір штрафів – 250 та 510 грн, то отримаємо цифру, 

яку недоотримав бюджет»??? Що може свідчити про каральний уклін 

діяльності нової поліції, що ніяк не гармонує з запропонованою новою 

філософією поліцейської діяльності. Що на наш погляд, неприпустимо. 

Сучасні можливості різних гаджетів (відеореєстраторів, смартфонів, 

відеофіксуючих приладів тощо) розгалуженість та доступність соціальних 

мереж дають можливість фіксувати різні події в сфері дорожнього руху, в 

тому числі і за участю патрульних. Не зважаючи на саркастичний тон 

окремих постів та публікацій, зазначимо, що вказана нами об’єктивність слід 

сприймати як суспільний моніторинг, повсякденний контроль за діяльністю 

поліції, який має тільки підвищувати рівень їх відповідальності перед 

суспільством, а також також може слугувати доказовою базою. Неодноразово 

громадськістю зверталася увага на випадки вчинення дорожньо-

транспортних подій працівниками патрульної служби і публічний наголос на 

ці події мав бути своєрідним детонатором впливу на патрульних. Адже 

кожна дорожньо-транспортна подія за їх участю має негативний вплив на 

відношення до поліцейського, на рівень довіри до них та партнерських 

відносин. Наведемо окремі статистичні дані, упродовж 2016–2017 років за 

участі патрульних автомобілів зареєстровано 1916 ДТП, з яких 732 (38,2%) 

ДТП сталося з вини поліцейських. Усього впродовж 2016–2017 років у ДТП 

було пошкоджено 951 автомобіль патрульної поліції, або кожний другий 

(1876 одиниць). При цьому окремі автомобілі потрапляли в ДТП декілька 
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разів. Так, автомобіль д.н.з. 1537, закріплений за управлінням патрульної 

поліції у м. Києві, потрапляв у ДТП 8 разів, автомобілі з д.н.з. 0591 і 1012 – 

7 разів; автомобілі з д. н. з. 1470, 3143 і 3130 – 6 разів [197]. 

Науковцями визначаються найзагальніші джерела формування довіри 

до правоохоронців: 1) особистий досвід спілкування громадянина з 

працівниками правоохоронних органів із питань, які доводилося вирішувати 

йому або членам його сім’ї; 2) досвід спілкування з правоохоронцями, колег 

або знайомих, які власними відгуками враженнями або підтверд жують 

думку про роботу поліції, сформовану на підставі власного досвіду, або 

можуть вплинути на її зміну в кращий чи гірший бік; 3)інформація, що 

надходить із засобів масової інформації [200, с. 9]. Нами наведена розгорнута 

характеристика проблем у становленні діяльності нової поліції та 

організаційні питання участі у забезпеченні безпеки дорожнього руху, які 

показують як недоліки і складнощі у їх діяльності, а також необхідність 

організації якісної суспільної допомоги патрульній службі у виконанні нею 

завдань. Для побудови напрямів взаємодії, перш за все вважаємо за потрібне 

зазначити наступне. В підрозділі ми визначаємо напрями співпраці з 

Національною поліцією, але зазначене повною мірою стосується і інших 

правоохоронних органів і органів публічної адміністрації. Зважаючи на ту 

обставину, що фактична діяльність Національної поліції в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху залишається найбільш впливовою в цій сфері, ми 

вважаємо за необхідне розглядати напрями співпраці, взаємодії та розвитку 

партнерських відносин з громадянами. 

Однією з головних причин незадовільного стану участі громадян у 

правоохоронній сфері, зокрема, забезпеченні безпеки дорожнього руху 

полягає в наступному: 1) будь яка участь, взаємодія розглядається лише 

через створення громадського формування, до якого людина має вступити, 

отримати посвідчення, первинні знання та навички у спільній діяльності з 

поліцією. Така позиція має залишатися, але зазначене продовжує 

продукувати відносини за якими домінує держава, здійснює владний вплив 
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та всіляко контролює діяльність громадського формування; 2) безумовно, 

межі діяльності громадського формування мають бути регламентовані на 

рівні окремого закону, передбачати не тільки права, обов’язки та 

повноваження, а і захист громадянина, який вступив в охоронні 

правовідносини на рівні адміністративного та кримінального законодавства; 

3) слід на законодавчому рівні переглянути межі адміністративно-

юрисдикційної діяльності перш за все учасників громадських формувань, 

опрацювати можливість навіть окремим громадянам, за набуттям статусу 

громадського інспектора (позаштатного інспектора). Наприклад, член 

громадського формування, окрема особа мають право доставити порушника, 

в той же час вони позбавлені можливості складати протоколи за 

адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху. Так, згідно Статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністратив правопорушення, таким правом наділені представники 

громадських організацій або органів громадської самодіяльності: член 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону члени громадських організацій осіб з інвалідністю громадський 

інспектор Українського товариства охорони пам’яток історії та культури); 

громадський інспектор з охорони довкілля. 

Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають 

право складати: член громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону інспектор з безпеки на морському та 

річковому транспорті громадський лісовий інспектор 7) громадський 

інспектор з охорони довкілля і (щодо диких тварин); 7-1) громадський 

інспектор сільського господарства;Як бачимо, за жодне правопорушення в 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (ст.ст.121-135) представники 

громадських формувань правом складання протоколу не наділені. В той же 

час, відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону» наділені правом: доставляти 
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до органів Національної поліції, в підрозділи Державної прикордонної 

служби України, штаб громадського формування з охорони громадського 

порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого 

органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративне 

правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи 

впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про 

адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті 

вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим. 

З іншого боку, згаданим законом передбачається, у разі порушення 

водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або 

здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, 

здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та 

керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають 

документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування 

транспортними засобами; Але певний механізм цих заходів не забезпечений 

на законодавчому рівні реальними нормами. Адже заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби мають застосовуватися тільки під час спільного 

патрулювання.  

Іншим елементом участі взаємодії з громадянами, на наш погляд, є 

положення за яким як представник громадського формування, так і 

працівник у невідкладних випадках мають використовувати транспортні 

засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам 

(за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та 

інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, 

транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до 

лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також 

осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують 

термінової медичної допомоги. 

А представники громадського формування мають право: під час 

виконання обов'язків члена громадського формування використовувати за 
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власним бажанням свій або інший приватний автомототранспорт за згодою 

власника або особи, у володінні якої він перебуває. Відшкодування витрат за 

його використання у таких випадках може провадитися за рахунок коштів 

громадського формування у порядку, визначеному його положенням 

(статутом). Втім за проведеним нами дослідженням, на території 

Дніпропетровської та Запорізької областей як за участю поліцейського так і 

за участю представника громадськості, кошти не виділялися. Опитані нами 

представники поліції випадків компенсації , так і випадків використання 

транспортних засобів навести не змогли. Більш того кошториси відповідних 

національних поліцій в областях не передбачають компенсації за подібне 

використання. Але відповідні положення передбачені п. 2.7 Правил 

дорожнього руху, п. 19 Закону України про Національну поліцію. В той же 

час Державне казначейтво не виділяє коштів у свявязку з відсуності 

відповідної статті бюджетного фінансування, а отже потребуються відповідні 

зміни до Бюджетного кодексу. А що робити людині, яка проявила 

громадянську свідомість та надала відповідний транспортний засіб для 

користування і має отримати «компенсацію в установленому порядку. А 

порядок то відсутній. Він відсутній всі роки незалежності нашої держави та 

періоду радянського минулого. Тобто людина має звернутися до суду для 

отримання гарантованого права. Думаємо, що декларативно гарантованого. 

На жаль. Дивна річ, що ця прогалина ні ким не помічалася, ні законодацем, ні 

науковцями, ні практиками. Всі ухилялися від складної адміністративно-

фінансової плутанини, фактично убиваючи цим довіру до держави, її органів, 

посадових осіб до діяльності, яка могла бути кваліфікована як активна 

соціальна участь за гарантованою державною підтримкою. Своєю 

амбівалентною поведінкою держава тільки віддалялася від стимулювання та 

підтримки активної участі громадян, створюючи вакуум у відносинах з 

громадянами в охороні правопорядку, забезпеченні безпеки дорожнього 

руху. А невпинний рух демократичних перетворень створив підґрунтя 

створення громадських утворень радикальної якості, які під позитивними 
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гаслами діють на межі закону, а іноді брутально його порушуючи. Згадане 

нами явище «тітушки» є тільки одним з таких прикладів. А так звана 

«Євросила» створюють прецеденти сумнівної якості впливу на виконавчу 

владу та захисту удаваного ними права. Дестуктруктивість цієї ситуації 

більш ніж вочевидь. Такі прояви нарощування хвилі квазігромадянської, 

псевдогромадської активності поза межами правового поля становлять 

реальну потенціну загрозу не тільки праоохоронним відносинам, а і 

державному ладу в країні. Перехід від регулютивних відносин до охоронних 

правовідносин за можливою активною участю громадян, їх об’єднань має 

носити нормативнорегламентований характер відповідати через призму 

публічного інтересу , інтересу громади, навіть однієї особі інтересам держави 

в цілому. Протиріччя які виникають мають вирішуватися в процесі реалізації 

різних форм взаємодії на підставі взаємної довіри, партнерських відносин, 

відповідального ставлення до суспільного інтересу. 

Вавжаємо, що слід повернутися до поновлення інституту позаштатних 

працівників, як форми індивідуальної (персональної) взаємодії високого 

рівня. В цьому ми підтримуємо пропозиції Алфьорової Т.М. щодо 

«можливості поновлення інституту позаштатних громадських інспекторів 

Державтоінспекції України, як форми взаємодії правоохоронних органів з 

населенням» [201, с. 10]. Викликає подив відсутність у Національної поліції 

позаштатних працівників при загальному декларуванні активної співпраці з 

населенням, реалізації проектів таких як запровадження в роботі структурних 

підрозділів Національної поліції підходу «поліцейська діяльність, 

орієнтована на громаду» тощо. Зазначена громадянська форма взаємодії 

може мати іншу назву, на кшталт, громадський помічник тощо 

На наш погляд, важливою є різні форми взаємодії громадян у 

адміністративно-деліктних відносинах. Здійснивши аналіз такої можливої 

участі громадян, ми пропонуємо класифікувати їх на групи: 1) особи, які 

притягуються до адміністративної відповідальності. Ми пропонуємо 

звернути увагу окремо на цю категорію осіб, яких не просто слід карати, а 
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диференційовано підходити до особи порушника, як то характеру вчинення 

правопорушення, наявності попередніх порушень. В умовах гострої 

невизначеності з майбутнім КУпАП, коли використовується КУпАП 

неіснуючої держави, в нього вносяться постійні зміни та доповнення, 

особливо в сфері безпеки дорожнього руху, можна констатувати, що 

адміністративно-деліктна політика не відповідає розвитку громадянського 

суспільства. Домінує лише каральний ухил, який проявляється у постійному 

посиленню адміністративної відповідальності. Виключено майже з 

застосування такий вид стягнень як попередження. Втім ресурс 

адміністративної відповідальності не тільки у покаранні порушника, а і у 

виховному впливі. Нинішній багато редагований КУпАП не містить 

заохочувальних норм, які були в його попередніх редакціях. Так, особа яка 

позбавлена права на керування транспортним засобом, за умови позитивної 

характеристики, після половини терміну позбавлення права на керування 

транспортним засобом, таке право могло бути повернуто. Пропозиції 

окремих дослідників цієї сфери (Доненко В.В., Гаврилюк Р.В., Калугін Є.П.) 

щодо зазначеної ситуації та можливості запровадження умовного 

позбавлення права на керування практичної реалізації не знаходять. В той же 

час кримінальне право містить значний масив можливостей щодо умовного 

та дострокового відбуття покарання тощо, який варто використати під час 

трансформації адміністратвно-деліктного законодавства; 2) особи, які 

потерпіли від дорожньо-транспортної події; 3) особи, які стали свідками 

порушень правил дорожнього руху; 4) особи, які в силу своїх знань можуть 

виступити експертом, спеціалістом, а лікар надати допомогу на місці події.  

Задля вирішення цієї глобальної проблеми зусиль новоствореної поліції 

та всіх правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення безпеки 

дорожнього руху явно недостатньо. Динаміка зростання дорожньо-

транспортних пригод, їх характер вказують і на загрози національній безпеці. 

Проблему складають як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Звернення 

уваги на потенціал взаємодії з громадянським суспільством дозволить 
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підвищить рівень ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху, 

збереження життя, здоров’я, матеріальних цінностей. Адже взаємодія 

Національної поліції з громадськістю – це важлива складова процесу 

демократизації суспільства, побудови в Україні правової держави та 

забезпечення прав та свобод людини.  

Слід приділити увагу розвитку громадського позитивного впливу на 

правопорушення, під суб’єктами якого «є будь-яка соціальна спільнота, а 

також її члени за умови, що вони поділяють ідею нетерпимості до 

правопорушень і злочинності і виявляють готовність до запобігання 

злочинності» [202, с. 108]. При цьому громадськість бере участь у проведенні 

заходів профілактики як через державні органи, так і власні організації, а 

поєднання зусиль держави і громадських організацій, а шляхом 

налагодження сталих і ефективних взаємовідносин [204, с. 437]. А також не 

слід поєднувати поняття «громадянин» та «суб’єкт громадського впливу», 

яким, на думку І.М. Даньшина має бути лише представник громадської 

організації [203, с. 107]. На нашу думку, суб’єктом громадського впливу 

може виступати і громадянин, який за певних обставин діє на вимогу всієї 

спільноти. Наприклад, робить зауваження щодо порушення правил 

пакування, або недопушення такого порушення, робить зауваження водію, 

який здійснює розмову по мобільному телефону під час перевезення 

пасажирів тощо.  

Отже, можна дійти висновку, що взаємодія громадян з 

правоохоронними органами у сфері протидії забезпечення безпеки 

дорожнього руху спирається на інституційні,функціональні та процедурні 

аспекти запровадження механізму сприяння зниженню порушень правил 

дорожнього руху, відчуженості між державним і громадським секторами, а 

також на задоволення публічного інтересу в цій сфері.  
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Висновки до розділу 2 

 

Констатовано, що вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху має 

відбуватися через дослідження правових засад такої діяльності. 

Проаналізовано специфіку правового регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, серед яких особливе місце належить 

нормам адміністративного права. Це дало змогу дійти висновку про 

недостатність правового регулювання залучення громадян до участі в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, яке фрагментарно окреслено в 

законодавстві, що регулює дорожній рух та відносини в правоохоронній 

сфері в цілому. Проте більшість проблемних питань у зазначеній сфері 

недостатньо врегульовані нормами чинного адміністративного 

законодавства, що, своєю чергою, зумовлює низку протиріч, особливо з 

огляду на те, що законодавець сам визнає необхідною участь громадськості у 

відповідних заходах. Автором доводиться, що їх подолання неможливе в 

межах діючого Закону України «Про участь громадян у охороні 

громадського порядку та державного кордону» і аргументує можливе 

прийняття Закону України «Про участь громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху», внесення відповідних змін до чинних законів «Про 

дорожній рух» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Доведено, що існуючи форми участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху несуть здебільшого декларативний характер та не мають 

під собою практики їх реалізації. Про що говорять результати проведеного 

опитування як громадян, так і представників патрульної служби. Визнано за 

необхідне: 1) впровадження інститутів громадських помічників з безпеки 

дорожнього руху, громадських помічників дільничних офіцерів поліції; 

2) надання їм відповідного адміністративно-юрисдикційного статусу у сфері 

безпеки дорожнього руху (складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, доставлення, в окремих випадках, накладення стягнення); 
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3) розвиток можливостей участі активних громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та пропозицій щодо форм такої участі (водії таксі, лікарі, 

волонтери); 4) створення системи громадської фіксації через засоби сучасної 

комунікації порушення правил дорожнього руху, повідомляти уповноважені 

органи та отримувати відповіді на такі звернення. З метою можливого 

стимулювання та дотримання засад анонімності доцільно створювати 

особисті кабінети для такої комунікації; 5) фото- та відеофіксація та інші дії 

мають чітку регламентацію; 6) фінансування такої діяльності на рівні 

державних та місцевих програм забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Аргументовано, що розвиток партнерських відносин в сфері безпеки 

дорожнього руху з патрульною службою (правоохоронними органами) є 

важливим чинником участі громадян, який залежить від належного рівня 

довіри населення до поліції, як основного індикатора показників роботи, 

об'єктами якого мають стати рівень задоволення потреб населення в 

поліцейських послугах; процеси, що відбуваються в системі Національної 

поліції, їх характеристики і результати її діяльності. 

Розроблено напрямки забезпечення безпеки дорожнього руху за 

активної участі громадян: 1) формування окремих напрямів участі громадян в 

цій сфері в окремих законах; 2) подальший розвиток законодавства в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та діяльності як громадян та їх 

утворень; 3) оновлення адміністративно-деліктного законодавства; 

4) поступова побудова нової парадигми залучення громадян до 

правоохоронної сфери, зокрема, безпеки дорожнього руху; 5) перегляд 

програм щодо фінансування громадських утворень так і окремих громадян; 

6) створення сучасної системи стимулювання та заохочення; 7) обов'язкове 

спрямування на протидію корупції, як обов'язково напрямку залучення 

громадськості. 
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РОЗДІЛ 3. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ЗАСАД ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УЧАСТІ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

 

3.1. Результати дослідження потенціалу участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху 

 

Однією з головних потреб у забезпеченні приватного інтересу є для 

людини забезпечення власної безпеки, а через неї і безпеки суспільства. 

Сучасна людина відійшла від традиції самостійного або родового способу 

забезпечення власної безпеки, задля цього утворюється і існує держава, 

відповідні її інститути та приймається відповідна нормативно-правова база. 

Втім, чи може держава забезпечувати заходи безпеки, в тому числі з 

предмету нашого дослідження - безпеки дорожнього руху без підтримки, 

активної участі в цьому процесі з боку громадянського суспільства. Події 

Революції Гідності довели, що не розуміння публічного інтересу державою в 

особі її органів та уповноважених нею осіб, навіть з найвищих посадових 

осіб держави, призводить до трагічних наслідків, загибелі і стражданню 

мільйонів людей, становить під загрозу існування самої держави. Чого тільки 

варті так звані «диктаторські закони», під прикриттям яких обмежувались 

права та свободи громадян. Наприклад, в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху були прийняті обмеження в русі транспортних засобів в 

колоні з не більш 5 учасниками, що слугувало прикриттям обмеження 

представника «Автомайдану» висловлювати свою незгоду з діями колишньої 

влади. З іншого боку, в Україні значно активізувалися процеси 

безпосередньої реалізації влади Українським народом, що, безумовно, варто 

вітати, адже це є свідченням подальшої демократизації державної влади та 

суспільства у цілому. Проте подекуди названа тенденція має дещо хаотичний 
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вигляд, що пов’язане насамперед з неналежним правовим регулюванням 

відповідних суспільних відносин, що, у свою чергу, викликано до життя 

нерозробленістю на теоретичному рівні низки конституційних прав людини і 

громадянина, зокрема і права на участь в управлінні державними 

справами [68]. 

Пріоритетним напрямком роботи поліції має бути служіння як 

потребам окремих громадян, так і суспільним групам. Мається на увазі 

готовність поліції ефективно реагувати на заяви окремих громадян, 

підтримувати з ними постійний зв'язок та інформувати про хід розгляду їх 

справ. Убачається, що жодна із заяв та скарг громадян не залишиться 

незареєстрованою та своєчасно нерозглянутою незалежно від того, має 

заявник будь-які привілеї або ж навпаки він обмежений у частині реалізації 

певних прав [207]. 

Вітчизняний та досвід закордонний у правоохоронній сфері свідчить 

про те, що без підтримки суспільного загалу, їх активної співпраці 

правоохоронним органам неможливо ефективно протидіяти 

правопорушенням, будь то злочини чи адміністративні правопорушення. 

Важливу роль має відігравати постійне формуванні громадянського 

суспільства, як непереривного процесу демократичних перетворень у 

істинному народовладді. Разом з тим, наголошуємо на тому, що процес 

формування громадянського суспільства є непереривним, постійним, але 

його розвитку мають сприяти всі державні інституції, її посадові особи та і 

громадяни, які прагнуть до комфортного для себе існування. Процес цей має 

обопільний, кореспондуючий характер, який базується на публічному 

інтересі, як сукупності приватних інтересів при обопільній відповідальності 

за досягнутий результат. Саме цим аспектам нами зроблено спроба приділити 

увага у дослідженні.  

У зв’язку з викладеним уявляється актуальним осягнення сучасного 

стану взаємодії громадян та правоохронних органів, яке здійснюється в 

межах базового закону «Про участь громадян та громадських формувань в 
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охороні громадського порядку та державного кордону», як його практичної 

реалізації та ефективності. 

Вивчення цього питання здійснювалося нами за допомогою методів 

анкетування, інтерв’ювання, опитування та анкетування громадян та 

поліцейських, контент-аналізу публікацій в засобах масової інформації, на 

сайтах в мережі Інтернет, направленні відповідних запитів в органи публічної 

адміністрації. В результаті чого нами сформована наступна картина реальної 

дійсності. В роботі нами наведено перелік зареєстрованих громадських 

формувань, які направлені на забезпечення безпеки дорожнього руху. Втім їх 

кількість незначна, скоординованість дій та взаємодія між собою та органами 

публічної адміністрації бажає кращого. Діяльність окремих ми спостерігаємо 

Ютубі, де наочно висвітлені недоліки, порушення як з боку водіїв так і 

представників поліції. Проте подальших результатів, офіційних відповідей, 

дій або рішень дуже бракує у практиці таких відносин.  

Наведені нами дані демонструють актуальність діяльності, а 

інтерв’ювання учасників та організаторів громадських формувань, 

пересічних громадян одностайно оцінена як необхідна. Тільки, на жаль, слід 

констатувати, що в сьогоднішніх реаліях активна співпраця громадян та 

правоохоронних органів практично відсутня. На підтвердження цієї тези, 

можна навести один факт, через запитання: Де на наших вулицях, 

автошляхах ми спостерігаємо роботу громадських формувань 

правоохоронної сфери? Їх практично немає. Ми не бачимо піших патрулів, 

постів, учасників спільних рейдів, учасників охорони громадського порядку 

під час масових заходів тощо. Приклади є, але їх дуже мало, щоб про них 

говорити як реальний вклад в охорону громадського порядку. І ,навпаки, ми 

спостерігаємо активну участь громадян під час резонансних дорожньо-

транспортних подій, брутальних прикладів порушення правил дорожнього 

руху та перевезення пасажирів. 

В той же час питання щодо мети та завдань залучення громадян до 

забезпечення громадської безпеки викликав складнощі, що свідчить про 
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відсутність нормативно закріплених вимог та завдань. В той же час на 

питання «Чи вважаєте за необхідне залучати громадян до заходів з 

забезпечення безпеки дорожнього руху?», то 82% громадян дали позитивну 

відповідь. На поставлене запитання «Яка участь громадян в забезпеченні 

безпеки дорожнього руху?» 86% вважали таку діяльність недостатньою. На 

запитання «Назвіть приклади участі громадян в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху» 74% не змогли назвати жодного прикладу, 7% назвали 

патрулювання спільно з поліцією, до прикладів наводилося патрулювання на 

блокпостах. Інші не змогли взагалі нічого пояснити з цього приводу.  

Нами було поставлено питання щодо виділення критеріїв оцінки 

ефективності участі громадян в охороні громадського порядку та безпеці 

дорожнього руху. Зазначене питання викликало значні труднощі, відповіді 

були невпевнені, носили характер припущень «здається», «мабуть» і 

стосувались кількісних категорій, таких як зниження правопорушень, 

дорожньо-транспортних подій та порушень правил дорожнього руху. 

Представники керівної ланки Національної поліції узагальнено назвали 

наступні критерії: зниження рівня злочинності в громадських місцях, 

кількість виявлених правопорушень, збільшення кількості учасників з боку 

громадськості. Для охоплення громадян у цих процесах абсолютна більшість 

зазначили як використання агітації, стимулювання та матеріальні та інші 

види заохочень. В той же час слід зазначити, що інформаційне забезпечення 

взаємодії знаходиться на низькому рівні, можливості сайтів органів публічної 

адміністрації не використовуються. 

З метою вивчення суспільної думки нами було проведено 

интервьювання та опитування громадян. По-перше, що нас цікавило – це їх 

думка взагалі щодо необхідності участі в заходах з охорони громадського 

порядку, то переважна більшість громадян заявила про підтримку (72%), втім 

деякі показники викликають занепокоєння, так9 % зазначали, що це справа 

правоохоронних органів, вони для цього сплачують податки.  
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Наступне, що нас цікавило, це мотивація громадян у можливої участі в 

охороні громадського порядку та безпеки дорожнього руху. На відповідне 

запитання можна було обирати декілька варіантів відповідей, тому як 

мотивів у кожного учасника може бути декілька. В результаті більшість 

відповідей (69%) узагальнено полягала у можливості «забезпечити 

громадський порядок та безпеку дорожнього руху в населеному пункті, де 

живу я і мої близькі, збереження їх життя та здоров’я», а 28% заявило про 

бажання прийняти участь, але не знали як це здійснити. Показово, що варіант 

додаткового заробітку або матеріального чи іншого заохочення 

респондентами взагалі не розглядався. Більш за все у людей зазначений вид 

діяльності не асоціюється з можливим матеріальним інтересом, аж ніяк з 

відсутністю самої системи матеріальних заохочень. Власні пропозиції 

опитаних стосувалися «поновлення ДНД», «додаткової відпустки», 

озвучувалися громадянами старшого покоління, і їх реалізація в сучасних 

реаліях неможлива. Наступне питання, спрямоване на встановлення 

мотивації полягало в тому, що слід було зазначити чим викликана 

необхідність залучення громадян до охорони громадського порядку. 

Більшість респондентів (73%) вважає цю діяльність «як постійний засіб 

забезпечення громадського порядку та формуванням громадянської 

відповідальності», 22,5% відповіли, що це обумовлено зростанням 

правопорушень та дорожньо-транспортних пригод, 4,5% називають інші 

причини. З цього ми маємо зробити висновок, полягає в тому, що участь 

громадян в правоохоронній діяльності важливе не тільки кількісно задля 

збільшення впливу на порушників, а в першу чергу у вихованні 

громадянської позиції, громадянської відповідальності у формуванні 

прошарку законослухняних соціально-активних громадян, які формують 

несприйняття правопорушень у суспільстві і тим самим посилюють 

ефективність забезпечення громадського порядку. Тобто важливою є не 

тільки примусова складова, яка, безумовно, необхідна, а важлива система 
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суспільної превенції, яка об’єднує потенціали публічної адміністрації та 

громадських об’єднань та окремих громадян.  

Постановкою питання з метою з’ясування думки громадян щодо 

залучення їх у правоохоронну діяльність, нами отримані результати, які 

підтверджують наші висновки, а саме 76% осіб вважають виховання 

соціальної активності та зростанням рівня громадянської свідомості. 32% 

вважають, що подібні заходи сприяють підвищенню авторитету поліції серед 

громадян. Насправді зазначене є важливим результатом, який свідчить про 

те, що участь громадян в забезпеченні громадського порядку (в т.ч. безпеки 

дорожнього руху) напряму впливає на рівень довіри до всієї правоохоронної 

системи, і тому постає вагомим важелем підвищення ефективності діяльності 

самих правоохоронних органів. До того ж, на перший погляд, не потребує 

значних коштів фінансування цієї діяльності. В даному питанні думки 

респондентів щодо підвищення та зниження авторитету органів публічної 

адміністрації знаходяться приблизно в однакових показниках, проте як 

збільшення недовіри до поліції не відмічене ніким.  

Наша позиція про те, що формування інституту широкої участі 

громадян є найбільш ефективним інструментом поновлення довіри 

правоохоронним органам, з якими здебільшого населення асоціює з поліцією, 

підтверджують результати, отримані від наступного питання. 64% 

респондентів, які приймали участь у спільних діях з поліцією на 

партнерських та інших засадах, дозволило їм переглянути власні погляди 

щодо їх діяльності, підвищило рівень відповідної довіри до них, висвітлило 

їх проблеми, які вони стали з розумінням поділяти. Слід відмітити, що 27% 

опитаних в результаті взаємодії з правоохоронними органами змінило свою 

думку до негативного. Зазначене, на наш погляд, має необхідність більш 

грунтовного вивчення, яке не входить до нашого завдання в дослідженні. 

Лише підкреслимо наступне, що на такий результат вплинуло як результат 

негативного для особи попереднього спілкування з поліцією (міліцією тощо), 

некомпетентність, бюрократизм та відсутність порозуміння. І тільки 12% не 
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змінили свого відношення до поліції. Таким чином, правоохоронним органам 

слід активізувати роботу в цьому напрямку, а показники діяльності мають 

бути оцінені в реальних значеннях такої діяльності. В цьому напрямі центрам 

зв’язків з громадськістю слід активізувати інформованість про цю діяльність, 

наводити позитивні приклади, досвіди, особливо в процесі формування нової 

моделі місцевого самоврядування і створенню териториальних громад. Більш 

ретельно ставитися до організації такої взаємодії та виділяти для цієї роботи 

найбільш досвідчених, а в умовах тотального оновлення патрульної поліції, 

найбільш підготовлених представників. А органи публічної адміністрації 

мають право розробляти власні важелі стимулювання цієї діяльності.  

На сам кінець, ми прагнули з’ясувати, що слід робити для підвищення 

ефективності участі громадян в правоохоронній діяльності. Найбільш 

розповсюдженими стали відповіді щодо матеріальної забезпеченості заходів 

(матеріально-технічне забезпечення, належне обладнання поліцейських 

станцій, які поки що відстають від рівня колишніх дільничних пунктів міліції 

тощо) (такий захід обрано 57%). Наступний за ревалентністю є 

удосконалення нормативної бази, особливо щодо прав та обов’зків громадян 

заявили 43% опитаних, а також розробка системи стимулювання громадян 

заявили 34% опитаних. Як в питанні стимулювання, так і в питанні 

конкретизації прав та обов’язків, на нашу думку слід проявляти активність 

Національній поліції, що буде сигналом суспільству про відкритість їх 

діяльності, конструктивному співробітництву. Наприклад, громадські ради 

при Головних управліннях Національної поліції лише частково забезпечують 

комунікацію на рівні громадського контролю. 23% респондентів радять 

підвищувати рівень висвітлення проблематики цієї роботи в засобах масової 

інформації. Абсолютно вірне зауваження, адже навіть на рівні нашого 

цілеспрямованого дослідження важко було отримати з офіційних джерел 

Національної поліції.  

Окремою групою респонденті (8%) вважалося за необхідне розробити 

прозорі показники оцінки участі громадян, а не обмежуватися лише 
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«Доставлено», «затримано», «складено протоколів про адміністративне 

правопорушення» тощо. На наш погляд, вони мають носити більш загальний 

характер, характеризувати не стільки їх особистий внесок у конкретних 

цифрах, а як результати їх вкладу у загальний стан публічного порядку як 

наслідок їх особистої участі, що має слугувати оцінці такої діяльності самим 

суспільством. 

Також слід відмітити, про підмічено респондентами (8%) низький 

рівень зацікавленості в їх участі. Не зважаючи, що показник опитування 

незначний, але не слід його уникати розлогої оцінки такого стану. 

Основними причинами є відсутність професіоналізму, досвіду, фахової 

підготовки до співпраці з громадянами. На нашу пропозицію слід 

запровадити спеціальний курс в « Академії Національної поліції», вищих 

начальних закладах, а також систему заходів його удосконалення під час 

службової підготовки.  

На наше переконання важливим фактором посилення взаємодії 

громадян та правоохоронних органів полягає в підвищенні соціальної 

привабливості такої діяльності. Адже в підрозділі 1.3 нами досліджувалися 

питання соціальної обумовленості участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху, і зазначено про необхідність підвищення ролі держави у 

підтримці та регулюванню всіляких ініціатив такої участі. Зазначеною 

обставиною і обумовлено останнє питання проведеного анкетування. 

Результати відповідей були частково очікуваним, і найбільш бажаними стало 

матеріальне або інші види стимулювання, а з іншого боку такої позиції 

дотримується лише 43% опитаних. З цього можна зробити висновок що 

матеріальне стимулювання важлива складова, але не основна, про що нами 

неодноразово указувалося в роботі. Дійсно, матеріальне стимулювання може 

привести категорію корисливих людей, а не соціально активну. Тут ми 

можемо провести певну аналогію з першими наборами до Національної 

поліції, коли соціальна привабливість та підвищення в рази грошового 

утримання, задекларовані нові умови роботи (наприклад, патрулювання 
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переважно на сучасних авто) забезпечили успіх першим наборам, дозволи 

набрати найсильніших. Але реалії подальшої служби змусили здебільшого 

тих, хто мав на пріоритеті матеріальний інтерес звільнитися зі служби. 

Проблематика окремих питань діяльності Національної поліції розкрита нами 

у підрозділі 2.3.  

В той же час важливою є позиція респондентів (42%) щодо висвітлення 

участі в ЗМІ та результатів такої участі. Важливо було дізнатися щодо 

уточнення окремих владних повноважень делегованим окремим громадянам. 

Важливим для нашого дослідження було встановити відношення 

громадян щодо можливості надання (делегування) повноважень. Так щодо 

окремої участі громадян спільно з поліцейськими підтримано та їх дії в 

присутності та взаємодії з ними підтримані 38% громадян, щодо самостійних 

дій 16% виступили проти, 13% не змогли відповісти, за наданнях окремих 

повноважень щодо затримання та доставлення, фізичного примусу для їх 

здійснення або припинення протиправних дій висловилося 54%. В той же 

час, щодо примусових дій в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

(зупинка транспортного засобу, його огляд тощо) респондентами підтримки 

не було. Тому говорити про надання таких повноважень громадянам 

передчасно Абсолютно вірна позиція суспільства, яка співпадає з 

отриманими нами висновками:  

1) Зазначені дії з боку працівників поліції викликають часті випадки 

непорозумінь з водіями транспортних засобів, особливо це відноситься до 

зупинки транспортного засобу, перевірці документів. Наприклад, у Законі 

України «Про Національну поліцію» у статті 35 визначено всі можливі 

підстави зупинення транспортного засобу. Так, поліцейський може зупиняти 

транспортні засоби у разі: 1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху; 

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність 

транспортного засобу; 3) якщо є інформація, що свідчить про причетність 

водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-

транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, 
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або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж 

можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної 

пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; 4) якщо 

транспортний засіб перебуває в розшуку; 5) якщо необхідно здійснити 

опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-

транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, 

свідками якого вони є або могли бути; 6) якщо необхідно залучити водія 

транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього 

руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про 

адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних 

пригод; 7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про 

обмеження чи заборону руху; 8) якщо спосіб закріплення вантажу на 

транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього 

руху; 9) порушення порядку визначення і використання на транспортному 

засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. До того ж 

поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину 

зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, 

визначеної у цій статті;  

2) повноваження їх можуть бути у інформуванні, фіксації різними 

способами порушень правил дорожнього руху (інформування на гарячу 

лінію, з можливостями щвидкого реагування (навести приклад гарячої лінії), 

відео, фото фіксація, реєстрація свідків порушення ПДР, охорона місця ДТП 

до прибуття поліції або за їх вказівкою тощо; 

3) зазначена діяльність має бути нормативно врегульована; 

4) проведена відповідна робота щодо підготовки та навчання громадян 

за окремою програмою; 

5) впровадженню таких проектів має передувати її широка пропаганда 

та роз’яснення з метою підвищення правової культури та правової 

свідомості.  
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В той же час, на нашу думку, яка нами була висловлена у попередніх 

підрозділах слід в обіг адміністративної діяльності поліції запровадити 

поняття громадського затримання, як превентивних дії примусового 

характеру представниками громадських формувань правоохоронного 

спрямування та окремих громадян щодо осіб, які вчинили (вчиняють) 

правопорушення з метою його припинення, які направлені на захист прав, 

свобод, життя та здоров’я людини у відповідності до чинного законодавства 

та вчиняються до прибуття представників правоохоронних органів. Таким 

діями, як зазначалося нами раніше, можуть бути затримання та доставлення 

порушника до відділку або поліцейської станції, або до прибуття 

представників національної поліції. В той же час, ситуацію безпекою на 

дорогах можна було суттєво покращити активними формами впливу на неї 

соціально активними громадянами. Це інформування про різні порушення 

правил дорожнього руху, особливо правил паркування, керування у стані 

сп’яніння, порушення порядку перевезення пасажирським транспортом, 

правил паркування тощо. В розрізі цього питання, корисним може бути 

виявлений нами в процесі дослідження досвід створення громадського 

проекту «Пітбуль», учасники якого патрулюють нічні вулиці в Києві, 

Харкові, Одесі, Львові та нещодавно і в Дніпрі з метою виявлення фактів 

керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Ця діяльність 

здійснюється при активній взаємодії з патрульною поліцією. В разі 

виявлення або підозри що водій перебуває у стані алкогольного чи іншого 

сп’яніння за кермом, то миттєво повідомляються патрулі за встановленими 

контактними лініями (з поліцейськими в соціальному чаті, а між собою через 

мобільний та радіозв’язок, що значно оперативніше дає можливість 

повідомляти про порушників, ніж дзвінком на лінію «102». Звернемо увагу, 

що учасники «Підбуля» не зупиняють автомобілі власними силами, вони 

лише повідомляють про порушника патрульним та слідували за ним до 

прибуття поліції. За даним ЗМІ в цьому проекті приймає участь понад 

200 активістів. За два роки патрульним складено 3000 протоколів за 
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керування у стані сп’яніння, виявлено 30 автомобілей, які перебувають у 

розшуку, зафіксовано 30 випадків торгівлі наркотиками.  

 Як справедливо зазначає Слободенюк І.В., що практична реалізація 

зазначених у законодавстві гарантій та захисту далека від оптимальної. 

Актуальною проблемою залишається забезпечення безпеки не тільки самих 

членів таких формувань, а й їх сімей. Проте досі не прийнятий законодавчий 

акт, який регламентує ці питання. Не поширюється на цих осіб Закон 

України «Про державний захист працівників суду i правоохоронних органів», 

оскільки ці особи не є працівниками правоохоронних органів. Орієнтиром 

для нашого законодавця міг би стати Модельний закон «Про державний 

захист потерпілих, свідків та інших осіб, які сприяють кримінальному 

судочинству», прийнятий на 10-му пленарному засіданні Міжпарламентської 

Асамблеї СНД (Постанова № 10-14 від 6 грудня 1997 р.). У пункті 2 ст. 2 

зазначеного закону вказано, що правом на забезпечення безпеки володіє 

особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або іншим чином 

брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні, розслідуванні або 

розкритті злочину [83, с. 80].  

В цілому більш ніж дві третини респондентів висловилися за підтримку 

такої діяльності. В той же час, бажання самим приймати участь у роботі 

громадських формувань висловили лише 12%, втім надавати необхідну 

підтримку та сприяти правоохоронним органам в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху. підтримало 67% респондентів. 

На нашу думку, якою ми слідуємо протягом усього дослідження 

повноваження треба удосконалювати, а також надавати (делегувати) як 

членам громадських формувань, так і окремим громадянам, що сприятиме 

підвищенню самооцінки особи та правосвідомості в цілому та слугуватиме 

поступовому покращенню забезпечення безпеки дорожнього руху. У 

доцільності таких заходів не мають сумніву ні правоохоронні органи, ні 

представники органів місцевого самоврядування, ні самі громадяни, саме для 

забезпечення їх спокою, здоров’я та життя ця діяльність і має здійснюватися.  
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В результаті такої участі громадян поширюється царина 

законослухняних та соціально-активних громадян, які формують 

нетерпливість до правопорушень та особам, які їх вчиняють, чим значно 

ефективніше забезпечують безпеку дорожнього руху. Що подібна система 

може діяти, можна спостерігати у Євросоюзі, де пішоходи не рухаються на 

заборонений сигнал світлофора, а водії пропускають та надають перевагу 

пішоходам та велосипедистам.  

Проведене опитання підтвердило нашу ідею, що участь громадян в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху безпосередньо впливає на рівень його 

довіри до правоохоронної системи в цілому і є важливим важелем 

позитивного впливу на ефективність діяльності самих правоохоронної 

системи. 

Ми погоджeємося з аргументацією Слободенюк І.В. щодо недоцільністі 

надання права членам громадських формувань на проведення самостійного 

огляду затриманого та його речей (за винятком обставин, які вказують на 

факт вчинення особою злочину або приготування до такого) та 

запропоновано обмежити це право шляхом уповноваження на його 

проведення лише за дорученням та у присутності працівника поліції 

[83, с. 87] 

І ще один важливий висновок полягає в необхідності формування 

моделі соціальної підтримки участі громадян у правоохоронній діяльності, 

зокрема, зокрема і в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

 

 

3.2. Пріоритетні напрямки вдосконалення участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

Ситуація з забезпечення безпеки дорожнього руху суттєво 

погіршилася, що вимусила вперше за історію інституту омбудсмена в 

України, звернутися Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
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Л.Денисової звернутися в листах від 21 липня 2018 року. до керівника 

Національної поліції С. Князєва та міністра інфраструктури Омеляна В., в 

яких звертається увага на ту обставину, що відповідно до статті 23 Закону 

України «Про національну поліцію» на поліцію покладаються завдання щодо 

регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням 

Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації 

транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, згідно з пунктом 3 

Положення про Міністерство інфраструктури України від 30.06. 2015 № 460, 

до основних завдань Міністерства належить, зокрема, реалізація державної 

політики у сфері автомобільного транспорту, державний наляд (контроль) за 

безпекою на автомобільному транспорті загального користування, а також 

розвиток транспортної інфраструктури. З урахуванням викладеного, 

керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13, 22 Закону України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», просить вжити 

заходів щодо забезпечення безпеки на дорогах та створенню належної 

дорожньої інфраструктури з метою збереження життя та здоров’я громадян, 

за результатами якого слід повідомити до 1 серпня 2018 року [209]. 

Зазначене звернення є важливою ознакою розуміння та практичної 

реалізації статті 3 Конституції України за якою людина, її життя і здоров’я, 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Саме з позиції 

захисту зазначених соціальних цінностей ми розглядаємо забезпечення 

безпеку дорожнього руху та вважаємо за доцільне наголосити на 

необхідності підвищення рівня участі громадян у цих відносинах. 

Зазначена нами позиція знайшла своє відображення у назві і предметі 

дослідження, з огляду на це нами здійснювалися спроби з’ясувати різні 

аспекти участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Огляд робіт за тематикою нашого дослідження дозволив встановити, що 

переважна більшість робіт присвячена громадянам як суб’єктам впливу з 

метою забезпечення безпеки дорожнього руху, що знаходило свій вияв у 

дослідженнях адміністративно-деліктної відповідальності як головного 
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важеля впливу. А роботи, які досліджували загальну участь громадян в 

охороні громадського порядку та громадської безпеки розглядали її лише в 

контексті діяльності громадських формувань, не звертаючись до сучасних 

соціальних проявів та їх оцінки, майже завжди відхиляючи можливість участі 

поза форматом громадського об’єднання та виключаючи інтивідуальну 

активність. Втім соціальна обумовленість участі громадян в зазначеній сфері 

покладається на поліструктурний характер самої безпеки дорожнього руху та 

засобів її забезпечення, яка має суттєвий вплив на середовище життя людини, 

фактично від її народження до смерті. Курс України на Євроінтеграцію, 

створив нові передумови щодо демократизації суспільних відносин, одними 

із елементів яких стали численні приклади соціальної активності. Зазначене 

вплинуло на сучасний етап розвитку доктрини адміністративного права, як 

оболонки для переформатування публічного адміністрування. Від 

подальшого розвитку доктрини адміністративного права та її практичної 

реалізації буде залежати успіх реформ. Головне місце в цих відносинах має 

належати людині та її інтересам. Нами сформульоване власне розуміння 

участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху, як активної форми 

реалізації прав і обов’язків у зазначеній сфері, обумовленій суб’єктивними та 

об’єктивними потребами, яка має прояв у взаємодії з органами публічної 

адміністрації та здійсненні заходів громадського впливу. 

 В процесі розгляду питання адміністративно-правового забезпечення 

участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху звернуто 

увагу на вади нормативного регулювання. Так, базовими законами, які 

регулюють відносини громадської участі громадян це Закон України «Про 

участь громадян у охороні громадського порядку, громадської безпеки та 

державного кордону» та « Про громадські об’єднання». Головними вадою 

першого закону є звуження сфери регулювання до громадського порядку та 

державного кордону, втім як питання забезпечення громадської участі за 

громадян у сфері безпеки дорожнього руху має свою специфіку, та має бути 

врегульована окремим законом. Щодо другого закону, то в ньому відсутня 
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можливість персональної (самостійної) участі громадянина у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху та забезпеченні йому таких прав. Нами 

наголошено, що демократизація суспільства призвела до значного 

розширення кола форм та проявів громадської участі у правоохоронних 

відносинах, які мають бути чітко регламентовані, адже реалізація 

правозахисної функції покладена на державу в особі відповідних органів та її 

представників, а громадяни та їх об’єднання своїми діями мають цьому 

сприяти. У зв’язку з цим ми провели аналіз стану взаємодії громадян та 

правоохоронних органів, зокрема, поліції та встановили суттєві вади в її 

реальному впровадженні. Суспільні потреби та дослідження ефективність 

діяльності поліції в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху стали 

важливим чинником для формування пропозицій з удосконалення. 

Здійснене дослідження дало можливість сформувати потенційні блоки 

розвитку суспільної активності громадян у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Сучасний градус демократичної активності вселяє надію у 

можливість їх врахування та успішної реалізації. Людський фактор є 

основним у причинності дорожньо-транспортних подій та порушень, тому 

людський фактор слід налаштовувати на активну місію у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. 

Перший блок запропонований нами стосується програм та стратегій, 

які регулюють відносини в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та 

місце в них участі громадян. Які мають отримувати належне централізоване 

та місцеве фінансування, в тому числі для стимулювання активної частини 

громадянського суспільства за участь в забезпеченні безпеки дорожнього 

руху. Втім проблемою залишається повільний рух законодавця у 

проходженні законопроектів, які зареєстровані, а це: утворення Дорожньої 

поліції; посилення безпечності перевезення дітей в автотранспортних 

засобах; посилення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами; 

запровадження відповідальності пішоходів за користування засобами зв'язку 

під час перетину проїзної частини; забезпечення безпеки пасажирів під час 
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перебування на зупинках;посилення захисту пільговиків від свавілля 

перевізників та водіїв громадського транспорту;посилення відповідальності 

за незаконне заволодіння транспортними засобами; удосконалення 

організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних; 

удосконалення механізму проведення оглядів водіїв на стан сп'яніння; 

посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані 

сп'яніння; недопущення ризиків та своєчасне визначення здатності водіїв 

(наявності захворювань і вад) до безпечного керування транспортними 

засобами; заборона обмеження дорожнього руху під час проїзду окремих 

осіб;зменшення заторів та розвантаження доріг шляхом миттєвого усунення 

перешкод після ДТП без постраждалих;  спрощення порядку розгляду справ 

по ДТП у разі визнання провини одним з учасників; посилення контролю за 

безпекою автомобільних перевезень вантажів; удосконалення габаритно-

вагового контролю; посилення відповідальності за порушення правил проїзду 

великовагових транспортних засобів;удосконалення обов'язкового технічного 

контролю; розбудова системи державного управління у сфері БДР. 

За таких умов варто нагадати – питання безпеки стосується не лише 

водіїв. Недосконалість чинного законодавства створює штучні бар'єри для 

реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності окремих видів 

організацій громадянського суспільства, розгляду та врахування громадських 

пропозицій органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування [205]. 

В Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України 

до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

22 жовтня 2014 року № 1118-р МВС України реформовано в орган 

управління в системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики в таких сферах: забезпечення охорони прав 

людини і основних свобод, інтересів суспільтва і держави; протидії 

злочинності; підтримання публічної безпеки і порядку (до якої відноситься і 

сфера забезпечення безпеки дорожнього руху – Є.Г.); надання поліцейських і 
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адміністративних послуг; захист державного кордону та охорони суверенних 

прав України; організація цивільного захисту, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків;міграції і громадянства.  

Цілями цієї Стратегії є створення безпечного середовища для існування 

та розвитку вільного суспільства через формування та реалізацію державної 

політики у сфері внутрішніх справ, зміцнення довіри до органів системи 

МВС з боку суспільства, продовження розвитку України як безпечної 

європейської держави, в основі якої лежать інтереси її громадян та висока 

ефективність усіх складових системи МВС. Основним підходом до її 

реалізації є: 1)служіння суспільству (забезпечення прав людини і основних 

свобод як ключової цінності діяльності органів системи МВС, реалізація 

органами МВС своїх функцій, керуючись потребами людини; 2) підзвітність і 

демократичний контроль (становлення МВС, як суб’єкта системи 

демократичного цивільного контролю над органами системи МВС, 

удосконалення форм та способів демократичного цивільного контролю над 

органами системи МВС, відкритість і прозорість процесів підготовки і 

прийняття публічних рішень у системі МВС); 3) Залучення суспільства до 

процесу створення безпечного середовища (тісна співпраця з 

територіальними громадами і суспільством у цілому, створення механізмів 

партнерства з інститутами громадянського суспільства, нетерпимість до 

корупції) [207]. 

Стратегія розвитку системи МВС до 2020 року є візією розвитку 

органів системи МВС, як невід’ємної частини сектору національної безпеки 

України, та визначає наступні пріоритети їх діяльності: безпечне середовище, 

дотримання та забезпечення прав людини органами системи МВС, ефективне 

інтегроване управління кордонами і збалансована міграційна політика, якість 

і доступність послуг; ефективне врядування, прозорість і підзвітність; 

розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників. Не 

зважаючи на ту обставину, що безпека дорожнього руху не виокремлена 

окремим пріоритетним напрямком, вважаємо що вона такою є по суті у 
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такому пріоритеті діяльності як безпечне середовище. Але на наш погляд це є 

суттєвим неодіком, адже нами у підрозділі 2.1. «Нормативне забезпечення 

участі громадян у сфері безпеки дорожнього руху» розглянуті були широкі 

повноваження МВС та Національної поліції в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, які в законі «Про Національну поліцію» були суттєво 

розширені у порівнянні з Законом України «Про міліцію». Між тим, 

очікуваний результат від реалізації напрямку «безпечне середовище» полягає 

у забезпеченні орієнтованою на потреби населення діяльністю органів 

системи МВС, їх швидким і компетентним реагуванням на надзвичайні 

ситуації і події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, їх превенцією 

та активною участю громадян. Як ми бачимо і в очікуваному результаті 

безпечне середовище не деталізує сфери безпеки дорожнього руху, не 

зважаючи на наявність такої потреби у суспільстві. Але як виклики 

безпечному середовищу можна віднести передбачені стратегією наступне: 

відсутність єдиної і оптимальної системи швидкого реагування на 

повідомлення про поді, що загрожують особистій чи публічній безпеці; що 

особливо важливо визнання- критичної ситуації з аварійністю на дорогах і 

тяжкість наслідків дорожньо-транспортних пригод; недостаній рівень участі 

суспільства в механізмах попередження правоворушеньі запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; і що суттєво важливо для нашого 

дослідження – це визнання відсутності належних навичок забезпечення 

особистої безпеки і недостатній рівень розуміння населенням своєї активної 

ролі в забезпеченні громадської безпеки. Останнє особливо важливо тому як 

безпосередньо відносться до предмету нашого дослідження, адже про 

безумовне входження безпеки дорожнього руху до сфери громадського 

(публічного порядку) зазначалося у цій роботі. Тому необхідним кроком 

визнано: забезпечення безпеки дорожнього руху у сфері компетенції органів 

системи МВС України, у тому числі шляхом підвищення ролі превентивних 

заходів, розвитку підрозділу Національної поліції для обслуговування доріг 
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міжнародного і національного значення, упровадження фіксації порушень 

правил дорожнього руху в автоматичному режимі [207]. 

У дослідженні нами також наголошувалися необхідність внесення 

відповідних змін до базових законів: Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону, а також «Про громадські 

формування» в частині ролі громадянина, можливості його персональної 

(одноособової участі) участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

У зв’язку з цим, пропонуються наступні зміни та доповнення на даному 

етапі, зокрема у статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення: «п. 9) представники громадських організацій або органів 

громадської самодіяльності: 

член громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 

186-4); 

члени громадських організацій осіб з інвалідністю (частини друга, 

третя і четверта статті 152-1); 

громадський інспектор Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури (стаття 92); 

громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, 

статті 88-1, 91); 

доповнити ч. 6. наступного змісту «громадські інспектори з безпеки 

дорожнього руху» (статті 121-1; 121-2; 122 (в частині порушення правил 

зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі 

пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення 

встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи 

пішохідними доріжками); порушення правил руху і зупинки на смузі для 

маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, 

стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці 

руху; зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені 

відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких 
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дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують 

водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім 

випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з 

інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи 

стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання 

на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю»; 

статті 123 «Порушення правил руху через залізничний переїзд»; статті 125 

«Інші порушення правил дорожнього руху»; статті 126 «Керування 

транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право 

керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, 

або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування 

транспортними засобами»; статті 127 «Порушення правил дорожнього руху 

пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим 

транспортом, і погоничами тварин»; статті 132-1 «Порушення правил 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду 

великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними 

дорогами, вулицями та залізничними переїздами»; статті 133-1 «Порушення 

правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення 

пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом», в частині: відхилення 

від визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, 

незаїзд на автостанцію (автовокзал), якщо такий заїзд передбачений 

розкладом руху автобуса або маршрутного таксомотора; здійснення 

перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлено або не працює таксометр; 

Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв; безпідставна 

відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян. 

Статті 152-1 «Порушення правил паркування транспортних засобів», а саме: 

несплата водієм транспортного засобу вартості послуг з користування 

майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними 

автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними терміналами; 

паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного 
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паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг; 

Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного 

паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або 

водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має документів про 

наявність у нього чи в одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених 

ознак інвалідності). 

Запропоновано також п. 10 Статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення доповнити ч. 7 наступного змісту 

«громадські помічники дільничного офіцера поліції».  

Зазначені пропозиції мають розширити можливості йомовірної участі 

представників громадських організацій, громадських інспекторів з безпеки 

дорожнього руху в частині складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, застосування дій привентивного характеру, окремих видів 

заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Підкреслимо, що пропозиції не стосувалися надання 

відповідних повноважень з зупинки транспортного засобу, огляду 

транспортного засобу, огляду на стан алкогольного сп’яніння, 

адміністративного затримання тощо. 

В цілому слід переглянути в цілому Закон України «Про дорожній 

рух», адже він був прийнятий на зорі становлення української державності, і 

містить в собі окремі залишки тоталітарної доби, зокрема, фактична провідна 

ролі МВС України в забезпеченні безпеки дорожнього руху, декларативний 

характер прав осіб, які беруть участь в дорожньому русі, відсутність 

механізму їх захищеності тощо. Зазначені недоліки є достатньо поширеними 

у законодавстві, яке приймалося на перших кроках забезпечення діяльності 

нової незалежної держави України. Не могло не мати відповідних наслідків і 

прийняття цього закону до прийняття Конституції України. Наразі існують 

законопроекти, які далекі від прийняття на кшталт «Про дорожній рух та 

його безпеку» від 26.09. 2016 року № 5184 [208].  
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В адміністративно-деліктних відносинах в цілому та у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема, ми дотримаємося позиції 

що існування в цій сфері Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, є продовженням традиції радянського адміністративного 

права, де інститут адміністративної відповідальності посідав місце основного 

засобу забезпечення безпеки дорожнього руху. Не зважаючи на досить 

прогресивні кроки законодавця щодо встановлення нових видів стягнень, 

таких як громадські роботи, штрафні бали, процедури забезпечення 

виконання постанов про адміністративні правопорушення, можливості 

застосування позбавлення права на керування транспортним засобом у 

вигляді основного так і додаткового виду стягнення, корінних змін не 

відбулося. Негативу додає неспішність з запровадження автоматичної 

фіксації порушень правил дорожнього руху, як успішне впровадження 

досвіду розвинених країн світу, а відсутність контролю за швидкістю руху 

має викликати не тільки подив, але і серйозну стурбованість, адже 

перевищення швидкості руху є основною причиною дорожньо-транспортних 

пригод, які призводять до загибелі людей та травмування та каліцтва. Існуючі 

вади адміністративно-деліктного законодавства суттєво впливають на стан 

забезпечення безпеки дорожнього руху, а безкарність породжує зневіру у 

суспільства у доцільності співпраці з правоохоронними органами, системної 

суспільної протиправним проявам у цій сфері. Не зважаючи на нашу 

позицію, щодо необхідності корінного реформування всієї галузі 

адміністративно-деліктного законодавства, вважаємо за необхідне вказати на 

ту обставину, що ресурс чинного КУпАП використовується не повністю, 

адже виконання стягнень в цій сфері за останніми сучасними дослідженням 

сягає до 14%, що підтверджується і нашими дослідженнями. Зазначене 

постає одним із чинників впливу на правову культуру та свідомість громадян 

в цій сфері. Суцільний нігілізм, провокує хибне відчуття безкарності, та є 

одним із стримуючих факторів залучення до цієї сфери соціально активних 

громадян. А постійне намагання законодавця підвищити покарання ні до 
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чого не призводить. Далі за нашим дослідженням слід не тільки кардинально 

оновити ресурс законодавчої бази, а і забезпечити його режим її реалізації. 

Наступним чинником, який впливає як на забезпечення безпеки дорожнього 

руху, так і на безпосередню активність громадян в цій сфері є її 

корумпованість [117; 118; 119; 120]. Саме зневіра громадян до державних 

інститутів, зокрема, поліції збуджує їх на активні дії після резонансних 

дорожньо-транспортних подій, за участі відомих, посадових осіб, у стані 

сп’яніння, з масовими жертвами та травмуваннями та матеріальними 

втратами. Підтвердження зазначеному можуть бути майже щоденне 

інформування ЗМІ щодо таких подій, і головне, реакції громадян, які іноді 

влаштовують самосуд на винуватцем, контролюють дії поліції на місці ДТП 

та фіксації стану сп’яніння на місці в закладі охорони здоров’я, пікетують 

судові засідання та відділки поліції. З іншого боку, корупційна складова 

створює атмосферу можливої безкарності, ухилення не тільки від 

адміністративної, а навіть і кримінальної відповідальності. Щодо 

зарубіжного досвіду уникнення від відповідальності , то на нього звернуто 

увагу у дослідженні Колпакова В.К., Доненка В.В Проблема взаємовідносин 

з особами, що претендували на непокараність та поблажливість до них, 

спостерігається і в інших країнах. У довіднику для працівників дорожньої 

поліції США Роберт Е. Стольц відмічає, що іноді порушник заради своєї 

підтримки робить спроби «… використати своє високе становище» або «… 

впливових друзів з міського керівництва». Недопустимо, щоб працівники 

поліції вважали (або їх примушувати вважати), що правила існують для 

одних та є необов’язковими для інших [86, с. 203]. 

Під час проведення нашого дослідження нами встановлено цікавий 

досвід залучення громадян до участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху 

Департаментом поліції штату Нью –Йорк. Так, у 2003 році співробітниками 

Департаменту поліції Нью-Йорка створена російсько-американська асоціація 

офіцерів (RAOA) як братської організації співробітників правоохоронних 

органів. Організація охоплює осіб, які були раніше переважно СРСР і тому 
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спілкувалися російською мовою, від того і така назва. Створена Асоціація 

відкрита для діючих і відставних присяжних співробітників правоохоронних 

органів федерального, державного або місцевого самоврядування. Асоціація 

заснована в Нью-Йорку, проте активні співробітники правоохоронних 

органів з Каліфорнії, Невади, Техасу, Флориди, Вашингтону і Огайо є її 

членами. Хоча більшість членів Асоціації складається з офіцерів Нью-Йорка, 

до складу входять співробітники правоохоронних органів з 32 інших установ. 

Так от нами встановлена така особливість, яка перекочувала з Радянського 

Союзу та пострадянського простору. Господар картки члена Асоціації 

наділений «можливістю уникнути сплати штрафу у разі незначних порушень 

правил дорожнього руху», про що записано в її Статуті. А також виплата 

компенсації та соціальне забезпечення, надання юридичних послуг та 

представництва, медичне обслуговування та страхування, інші додаткові 

переваги. В цьому аспекти слід замислитися і нам, з одного боку це широка 

практика з радянських часів, а з іншого це існування такого положення в 

одній із самих демократичних країн світу. Тому це досвід вважаємо за 

потрібне після досконалого вивчення запровадити до активних громадян, які 

допомогають забезпечити безпеку на дорозі. Але це потребуватиме 

зваженого підходу. Громадяни бурхливо в соцмережах реагують на 

затримання осіб, які пробують пред’являти поліцейським подібні картки –

індульгенції. Наприклад, 9 серпня 2018 року на сайті Цензор-нет було 

розповсюджено Оперативний талон, який мав вигляд офіційного документу, 

мав відповідний захист та підіписи, з вимогою забезпечити безперешкодний 

проїзд «Порш Панамера», а також перевірці не підлягають водій, пасажири, 

документи, вантаж і транспортний засіб. З відповіді офіційного представника 

МВС України, незрозуміло, чи видався подібний талон і чи існує подібна 

практика.  

Втім соціально активні громадяни за допомогою сучасних засобів 

фіксують продовжують фіксувати випадки корупції з боку представників 

поліції та розповсюджують їх в мережі Інтернет, що вимушує керівництво 
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національної поліції адекватно реагувати на події, чим забезпечує очікуваний 

суспільством позитивний результат соціального впливу. Зазначені дії не 

заборонені чинним законодавством, в той же час відсутність чіткої 

регламентації таких може створювати прецеденти тенденційних, 

провокативних ситуацій, які до правоохоронної складової ніякого 

відношення не мають. Саме з цих причин слід законодавчо визнати 

можливість дій щодо фіксації подібних та інших порушень, обов’язковий 

порядок відповідної реакції з боку органів публічної адміністрації, порядку їх 

оприлюднення або доведення до відома громадськості, відповідальності за 

недостовірність інформації, а також в разі не вжитих заходів реагування, 

можливість збереження публічної анонімності. Важливою складовою участі 

громадян є розвиток партнерських відносин взаємодії всіх суб’єктів участі в 

забезпеченні безпеки дорожнього руху та громадян. З огляду їх чисельності, 

ми на прикладі проблем взаємодії з Національною поліцією спробуємо 

визначити основні риси блоку партнерства та взаємодії з участю громадян, як 

необхідної передумови забезпечення активної участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. 

Надання повноважень, особам які є члена громадських формувань, ябо 

реанімувати інститут позаштатних помічників (добровільних помічників) та 

забезпечити стимулювання такої діяльності. Адже адміністративний ресурс 

діяв щодо дружинників у радянські часи та три дня до відпустки відігравало 

свою роль Мають отримувати певні преференції від держави і вони мають 

бути чітко визначені. Дискусію щодо необхідності стимулювання активних 

громадян у правоохоронній сфері підтримують і інші дослідники. Так, у 

своєму дослідженні Музичук О.М. наводить наступне «Для стимулювання 

участі громадян у правоохоронній діяльності застосовуються всілякі 

способи: видача безкоштовного спецодягу престижних моделей, заохочення 

їх діяльності різними знаками уваги (від направлення листа в день 

народження до нагородження пам'ятними знаками і медалями), організація 

безкоштовних сніданків, вечірок, видача грошових премій, згадування про 
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них у засобах масової інформації, оголошення подяки вищими посадовими 

особами держави – усе це дозволяє таким особам відчути власну значущість і 

усвідомити необхідність їх правоохоронної діяльності [211, с. 51; 212]. 

Цікавим є те, що в ПАР для патрулювання почали залучати безробітних за 

помірну плату (це дозволяє, з одного боку, трохи поліпшити матеріальне 

становище безробітних, а з іншого – запропонувати антикримінальну роль 

одній із найкриміногенніших соціальних груп). Ним також пропонується 

«започаткування виконання правоохоронних функцій, а саме патрулювання, 

студентами, яким матеріальним стимулом при цьому має бути оплата за 

навчання або проживання за здійснення студентами певної кількості 

патрулювань (США, Франція) [211, с. 56]. 

У своїй роботі Музичук О.М. зазначає, що ажливим є розгляд питання 

про індивідуальну участь громадян у правоохоронній діяльності зарубіжних 

країн, а саме діяльність позаштатних співробітників поліції. На теперішній 

час використання позаштатних співробітників (агентів) в правоохоронній 

діяльності поліції зарубіжних країн залишається найефективнішим методом 

боротьби з кримінальною злочинністю. Термін «undercover agent» (дослівно – 

“таємний агент”) означає будь-яку особу, що співпрацює з оперативними 

підрозділами правоохоронних органів на засадах добровільності і завданням 

якої є проникнення у кримінальні угрупування з метою одержання 

необхідної інформації для розкриття кримінальних злочинів, отримання 

доказів у справі та допомоги у встановленні та арешті членів цих угруповань 

[211; 212, с. 75]. Не зважаючи на те, що, на нашу думку, Музичук О.М дещо 

вийшов за межі предмету свого дослідження «Організаційно-правові основи 

участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з 

правопорушеннями» та навів приклад, який більш підходить до оперативно-

розшукової діяльності та наукової спеціальності 12.00.09. І по своїй суті 

означені як позаштатні працівники, являються агентами, тобто особами які 

цю діяльність здійснюють за умов таємності та не публічності, які є одним із 

умов співпраці з правоохоронними органами. Зазначене може бути 



185 

підтримане та має перспективу впровадження та розвитку, коли чітко буде 

визначена сфера їх допомоги – забезпечення безпеки дорожнього руху. Чому 

особа, не може за умовах не публічності повідомляти про порушення правил 

дорожнього руху, а також громадського порядку, в разі коли звернення 

публічне викликатиме певні незручності для особи. У нашому дослідженні 

ми наголошуємо на тому, що індивідуальна участь не тільки можлива, але і 

необхідна. Зазначений вид участі має знайти законодавчу та організаційну 

підтримку. Тим більше, такий досвід існував навіть перше десятиліття 

незалежності України, який дістався здебільшого з СРСР. Так, у службі 

дільничних інспекторів міліції на рівні наказу МВС України, існували 

позаштатні інспектори міліції, які таку допомогу надавали публічно, з 

видачою ним відповідних посвідчень, та відповідних повноважень, а також 

друга група помічників – довірені особи, які свою допомогу надавали не 

публічно [213; 214; 215; 216]. 

На наше переконання, яке підтверджується результатами нашого 

дослідження цей досвід слід уважно опрацювати та впроваджувати в 

діяльність патрульної служби. Тим більше, нами з’ясовано, що позаштатні 

інспектори успішно діяли і в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з 

надання відповідної допомоги працівникам Державтоінспекції. В той же час 

в чинному наказі № 650 від 28.07 2017 року «Про затвердження Інструкції з 

організації діяльності дільничних офіцерів поліції» [217] лише фрагментарно 

загадуються помічники дільничних офіцерів поліції. надання допомоги 

дільничному офіцеру поліції, забезпечення виконання його вказівок та 

доручень Основними службовими обов’язками якого є:безпосередня участь у 

розкритті злочинів, огляд місця подій, виявлення слідів злочину 

попередження вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень 

забезпечення виконання функціональних обов’язків на період відсутності 

дільничного офіцера поліції, своєчасне реагування на заяви та звернення 

громадян. В той же час в інших сферах адміністративно-правового 
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регулювання , наприклад в сфері екології та природних ресурсів існує 

Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля [218].  

 Відповідно до якого громадський контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з 

охорони довкілля (громадські інспектори). 

На підтвердження нашої тези, що недостатньо приділяється уваги 

індивідуальної участі є згаданий вище приклад відсутності у дільничного 

офіцера поліції громадських помічників на офіційних засадах і недостатності 

уваги до цього питання в правоохоронній сфері. 

Втім в сучасних реаліях ми спостерігаємо відсутність громадських 

формувань. В цьому риторичним запитання, хто і де останній раз бачив 

представника громадського формування на патрулюванні вулиць, дворів, 

доріг. Навпроти, органи місцевого самоврядування, в умовах відстрочення 

впровадження місцевої поліції, зробили ставку на створення «муніципальних 

варт», «муніципальної охорони» тощо. А в надрах Верховної Ради один із 

проектів є Закон України « Про муніципальну варту» [219], який 

підготовлено на виконання Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р, 

щодо забезпечення одного з основних повноважень органів місцевого 

самоврядування із забезпечення громадської безпеки. законопроект №2890 

«Про муніципальну варту». Документ на законодавчому рівні надає право 

місцевим радам створювати муніципальну варту та утримувати її за рахунок 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.  

В той же час у м. Києв діє Громадське формування з охорони 

громадського порядку та державного кордону «Муніципальна Поліція» м. 

Києва», що свідчить про необхідність перегляду функціонального 

призначення подібних громадських утворень з наступних міркувань. По-

перше, назва громадського формування містить в собі принаймні декілька 

вад : «громадське формування з охорони громадського порядку та 
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державного кордону». Виникає питання, якого державного кордону в 

м. Києві??? Яка це буде допомога? В чому вона буде проявлятися? Адже 

режим повітряного державного кордону здійснюється в міжнародному 

аеропорту «Бориспіль», а «Муніципальна поліція» може вносити 

непорозуміння та плутанину у практичній діяльності з Національною 

поліцією. Що, на наш, погляд, є неприпустимим. Щодо першого, то назву 

громадського формування було запозичено з назви базового Закону України 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного 

кордону». Втім, нами встановлено, що змістом цього закону було під час 

його розробки та прийняття було встановлення регламентації діяльності 

громадських формувань в правоохоронній сфері та забезпечення допомоги 

Державній прикордонній службі у протидії нелегальним проникненням на 

територію країни, порушення порядку перетинання державного кордону в 

прикордонних районах України, особливо західного напрямку, а зазначений 

факт є підтвердженням необхідності перегляду його функціонального 

потенціалу у теоретичному та практичному аспектах. У теоретичному, 

подальшою розробкою положень щодо уточнення суб’єктів громадської 

активності , їх персональної участі, юрисдикційних повноважень. У 

практичному мають бути прийняті відповідні закони, як забезпечать належне 

забезпечення процесів активної участі громадян в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху.  

У Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України зазначається, 

що частина функцій з підтримки правопорядку (патрулювання громадських 

місць, дотримання правил торгівлі та паркування транспортних засобів тощо) 

буде передано під юрисдикцію місцевої (муніципальної) поліції, створеної за 

рішенням місцевих органів самоврядування, та буде фінансуватися за їх 

рахунок. Контроль за діяльністю місцевої (муніципальної) поліції будуть 

здійснювати Служба національної поліції та місцеві органи самоврядування. 

Створення місцевої (муніципальної) поліції буде здійснюватися поступово, з 

урахуванням особливостей кожного регіону, що передбачатиме можливість 
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запровадження декількох альтернативних моделей. Втім, на нашу думку, 

зазначене відтермінування створює підгрунтя створення органами місцевого 

самоврядування структур, які за змістом не відповідають сутності 

муніципальної (місцевої) поліції. 

Небезпечною виглядає і ситуація з тим, що окремі політичні рухи, 

формують та використовують власні громадські об’єднання, на кшталт 

Національного корпусу та інших. Національного масштабу набуло 

використання під виглядом громадських формувань або активних громадян 

так званих «тітушок». Вакуум, який вчинився із-за реальної відсутності 

діяльності громадських формувань заповнюють напівлегальні утворення, які 

під благочинними гаслами діють на межі закону, або його порушення. 

Складна ситуація відбувається з завезенням до країни великої кількості 

автомобілів з реєстрацією в інших державах (Литва, Польща, Німеччина 

тощо ), якими користуються громадяни України, так званих «євробляхерів». 

Навіть в містах можна побачити таксі з такими номерами. Недоліками в 

законодавстві та нерозворотливістю влади користуються громадяни України, 

які навіть у масових акціях здійнюють спроби довести свою, на наш погляд, 

сумнівну правоту. Більш того, на тлі цього явища створюються громадські 

об’єднання на кшталт «АвтоЄвроСила» тощо. Зазначений приклад ще раз 

доводить наші висновки, що відсутність належного регулювання цього 

питання призводить до порушення загального порядку ввезення та реєстрації 

автотранспортних засобів, а головне створюють додаткове небезпечне 

навантаження в сфері дорожнього руху, адже наявність іноземної реєстрації 

ускладнює порядок їх ідентифікації та швидкої реакції на вчинені з їх боку 

порушення. Численні випадки вчинення дорожньо-транспортних подій та 

використання таких авто в якості засобу вчинення злочину стали поширеним 

явищем.  

Таким чином, пріоритети удосконалення участі громадян мають мають 

розгалушені вектор розвитку та впливу, які слід поступово розвивати, разом 

зі становленням громадянського суспільства.  
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Висновки до розділу 3 

 

Переслідуючи мету дослідження, та на виконання завдань в межах 

даного розділу роботи було з’ясовано потенціал участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, виокремлено пріоритетні напрямки 

вдосконалення участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху зокрема. 

Таким чином, вітчизняний та досвід закордонний у правоохоронній 

сфері свідчить про те, що без підтримки всього суспільного, їх активної 

співпраці з правоохоронним органам неможливо ефективно протидіяти 

правопорушенням, будь то злочини чи адміністративні правопорушення. З 

урахуванням того, що участь громадян в правоохоронній сфері здійснюється 

в межах Закону України «Про участь громадян та громадських формувань в 

охороні громадського порядку та державного кордону», було проведене 

відповідне анкетування, інтерв’ю громадян, аналіз публікацій в засобах 

масової інформації. До необхідності залучення громадян до участі у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху позитивно відреагувало 82% 

респондентів, в той же час щодо якості такої участі 86% вважали її 

недостатньою, 74 % опитаних не змогли назвати жодного прикладу участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху, 7% назвали такою 

патрулювання спільно з поліцією. Важливим висновком є те, що 73% вважає 

залучення громадян до забезпечення безпеки дорожнього руху в якості 

постійного засобу забезпечення громадського порядку та формування 

громадянської відповідальності, адже з цього випливає, що участь громадян 

важлива не стільки кількісно, але і задля виховання громадянської позиції, 

відповідальності, формуванні прошарку законослухняних соціально-

активних громадян, які формують негативне сприйняття у суспільстві 

порушень правил дорожнього руху, що сприятиме розвитку суспільної 

привенції.  
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Отримала підтвердження наша позиція, що формування широкої участі 

громадян є найбільш ефективним інструментом поновлення довіри 

правоохоронним органам, з яким суспільство асоціює перш за все поліцію. 

Зазначене підтверджується тим, що громадяни суттєво змінили думку щодо 

поліції після досвіду певної взаємодії. З цією метою знайшло підтримку 

нобхідність покращення матеріальної бази (57%), прийняття відповідного 

законодавства (43%), системи стимулюювання (34%). Констатовано 

необхідність розвитку соціальної привабливості такої діяльності, її 

популярізації, яка разом з відповідними стимулами має дати відповідний 

ефект співпраці. Встановлено загальну занепокоєність громадян відносинами 

з поліцією по зупинці транспортного засобу, огляду транспортного засобу 

тощо.  

Пріоритетними напрямками вдосконалення участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху має стати практична реалізація статті 

3 Конституції України, за якою людина, її життя, здоров’я і безпека 

визнаються найвищою цінністю. Євроінтеграційний курс України, Революція 

Гідності підняла на новий рівень соціальну активність громадян, яка має 

знаходити належне адміністративно-правове регулювання. Втім існуючі 

закони врегульовують питання громадського порядку в той час, коли сфера 

безпеки дорожнього руху має бути урегульована окремим законом щодо 

участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. В цілому має 

бути врегульоване і все законодавство, яке стосується цієї сфери. У 

минулому має залишитися кількісна характеристика впливу на безпеку 

дорожнього руху за рахунок постійного підвищення відповідальності за 

порушення правил дорожнього руху та кількості притягнених до 

адміністративної відповідальності. Констатовано, що в умовах прийняття 

автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та застарілого 

КУпАП, зазначені тенденції можуть мати негативний вплив в цілому на 

безпеку дорожнього руху та можливості активної участі громадян в її 

забезпеченні.   
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у з’ясуванні сутності адміністративно-

правового регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху, виокремленні особливостей участі громадян у зазначеній сфері 

адміністративних правовідносин. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Зазначено, що протягом існування незалежної України та у 

радянський період питання забезпечення безпеки дорожнього руху 

залишається одним із найактуальніших у різних галузях науки. Проте 

євроінтеграційний вектор розвитку України, обопільна незадоволеність 

станом забезпечення безпеки дорожнього руху як публічної влади, так і 

громадян, створює основу для використання нових інструментів впливу, 

удосконалення існуючих інститутів. Одним із напрямків покращення такого 

стану визнано необхідність активізації участі громадян у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху та її належного адміністративно-правового 

регулювання. 

2. Наголошено, що формування соціально активної поведінки громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху має відбуватися шляхом 

формування громадянської активної свідомості, підвищення рівня правової 

культури і нетерпимості до порушень правил дорожнього руху, активного 

залучення громадян до обговорення, розробки й удосконалення інструментів 

протидії порушенням законодавства у цій сфері, подальшого розвитку 

демократичних інститутів громадянського суспільства.  

3. Зазначено, що умовою участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху є суспільний інтерес, який реалізується шляхом об’єднання 

індивідів у спільноти різного ступеня формалізації. Таким чином, 

причетність особи до безпеки дорожнього руху формує відповідні рівні її 
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участі у забезпеченні безпеки дорожнього руху: перший (пасивний) рівень 

(до нього слід віднести всіх осіб, які приймають участь у дорожньому русі, як 

пасажири, пішоходи, водії, погоничі тощо); другий рівень (представники 

громадських організацій, які беруть участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху); третій рівень (особи, які приймають участь у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху, як виконання своїх службових обов’язків 

(патрульна служба Національної поліції тощо)). 

4. Констатовано, що адміністративно-правове регулювання участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху має свою специфіку. 

Встановлено недосконалість правового регулювання залучення громадян до 

участі у забезпеченні безпеки дорожнього руху, яка фрагментарно окреслена 

у законодавстві, що регулює дорожній рух та відносини у правоохоронній 

сфері в цілому. У зв’язку з цим запропоновано прийняття Закону України 

«Про участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху», внесення 

відповідних змін до Закону України «Про дорожній рух» та КУпАП. 

5. Аргументовано положення нової парадигми участі громадян у сфері 

безпеки дорожнього руху, складовими якої має стати закріплене на 

доктринальному і нормативному рівні наступне: 1) участь громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху має свою специфіку і зумовленість, а 

відтак має бути врегульована окремим законом; 2) участь громадян має 

здійснюватися як через участь у відповідних громадських об’єднаннях, так, і 

це принципово, через особисту участь; 3) визнання пасивної участі громадян 

у сфері безпеки дорожнього руху у організованих формах та необхідності 

відповідного нормативного закріплення нових форм соціальної активності 

громадян; 4) сукупність різних форм та процедур участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху слід визнати заходами громадського 

впливу, які мають бути чітко регламентовані і здійснюватися у відповідному 

порядку; 5) розробка та впровадження сучасної моделі стимулювання участі 

громадян у правоохоронній сфері в цілому.  
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6. Доведено, що існуючі положення про форми участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху несуть здебільшого декларативний 

характер, що підтверджено результатами проведеного опитування як 

громадян, так і представників патрульної служби. Визнано за необхідне: 

1) впровадження інститутів громадських помічників з безпеки дорожнього 

руху, громадських помічників дільничних офіцерів поліції; 2) надання їм 

відповідного адміністративно-юрисдикційного статусу у сфері безпеки 

дорожнього руху (складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, доставлення, в окремих випадках, накладення стягнення); 

3) розвиток можливостей участі активних громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та формулювання пропозицій щодо форм такої участі (водії 

таксі, лікарі, волонтери); 4) створення системи громадської фіксації через 

засоби сучасної комунікації порушень правил дорожнього руху, 

повідомлення уповноважених органів та отримання відповідей на такі 

звернення. З цією метою створювати т. зв. особисті кабінети для такої 

комунікації на відповідних Інтернет-ресурсах; 5) чітка регламентація фото- 

та відеофіксації та інших дій у зазначеній сфері; 6) фінансування такої 

діяльності на рівні державних та місцевих програм забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

7. Аргументовано, що розвиток партнерських відносин у сфері безпеки 

дорожнього руху з патрульною службою Національної поліції є важливим 

чинником участі громадян, який залежить від належного рівня довіри 

населення до поліції як основного індикатора показників роботи, об’єктами 

якого мають стати рівень задоволення потреб населення в поліцейських 

послугах; процеси, що відбуваються в системі Національної поліції, їх 

характеристика і результати діяльності. 

8. Розроблено напрямки забезпечення безпеки дорожнього руху за 

активної участі громадян, у т. ч.: 1) формування окремих напрямів участі 

громадян в цій сфері в окремих законах; 2) подальший розвиток 

законодавства в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та з питань 
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діяльності як громадян, так і їх утворень; 3) оновлення адміністративно-

деліктного законодавства; 4) поступова побудова нової концепції залучення 

громадян до правоохоронної сфери, зокрема, безпеки дорожнього руху; 

5) перегляд програм щодо фінансування як громадських утворень, так і 

участі окремих громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

6) створення сучасної системи стимулювання та заохочення відповідної 

участі; 7) обов’язкове спрямування на протидію корупції у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху.  
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Додаток Б 

 

АНКЕТА 

Шановні громадяни! Ми вивчаємо питання щодо безпеки дорожнього руху. Уважно 

прочитайте запитання і запропоновані варіанти відповідей, оберіть той (ті) варіанти, які 

відповідають Вашій думці. Анкета є анонімною. Отримані дані будуть використані в 

узагальненому вигляді. Будемо вдячні за обґрунтовані відповіді!  

 

1. Як би Ви сьогодні оцінили стан забезпечення безпеки дорожнього руху? 

1. Цілком задовільний 3. Скоріше незадовільний 5. Важко відповісти 

2. Скоріше задовільний 4. Незадовільний  

 

2. Чи потрібно сьогодні впроваджувати будь-які заходи, що сприятимуть 

покращенню ситуації із забезпеченням безпеки дорожнього руху? 

1. Безумовно потрібно 3. Скоріше непотрібно 5. Важко відповісти 

2. Скоріше потрібно 4. Взагалі не потрібно  

 

3. Чи можете Ви навести приклади участі громадян до заходів із забезпечення 

безпеки дорожнього руху? 

1. Так (напишіть які саме) 

 ______________________ 

2. Ні 3. Важко відповісти 

 

4. Чи діють зараз громадські формування правоохоронної сфери, що здатні 

допомогти правоохоронцям у забезпеченні громадської безпеки?  

1. Так 2. Ні 3. Важко відповісти 

 

Чи спостерігаєте Ви сьогодні роботу громадських формувань правоохоронної 

сфери?  

  Так, 

часто 

Так, час 

від часу 

Ні, не 

спостерігаю 

5. Піші патрулі 1 2 3 

6. Пости  1 2 3 

7. Учасники спільних рейдів 1 2 3 

8. Учасники охорони громадського порядку під 1 2 3 
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час масових заходів 

9. Патрулювання на блокпостах 1 2 3 

 

11. На Вашу думку, чи є взагалі необхідність у залученні громадян для 

забезпечення безпеки дорожнього руху (один варіант)? 

1. Так, це не є зайвим у сучасних умовах 

підвищення рівня правопорушень 

5. Так, розумію, що можу допомогти 

усім, хто потребує допомоги 

2. Ні, це справа правоохоронних органів, 

у кожного – своя справа 

6. Ні, взагалі не хочу зв’язуватися з 

правоохоронними органами 

3. Ні, мене це не стосується  7. Інше (напишіть) 

___________________ 

4. Так, це громадський обов’язок 

кожного 

8. Важко відповісти 

 

12. Чим обумовлена необхідність залучення громадян до охорони громадського 

порядку (не більше 3-х варіантів)? 

1. Зростанням кількості правопорушень, 

ДТП 

2. Необхідністю допомоги правоохоронцям 

7. Можливістю постійного 

забезпечення громадського порядку 

3. Моєю власною громадською позицією 

4. Ситуацією в країні 

8. Розвитком громадянського 

суспільства 

5. Можливістю контролювати діяльність 

правоохоронців завдяки прозорості 

9. Інше (напишіть) 

_________________ 

10. Важко відповісти 

6. Умовою створення правової держави  

 

13. Які наслідки матиме залучення громадян у правоохоронну діяльність? 

1. Захід виховує соціальну активність, зростає рівень громадської свідомості  

2. Подібний захід сприяє підвищенню авторитету поліції серед громадян 

3. Захід сприяє зниженню авторитету поліції серед громадян 

4. Захід стає інструментом поновлення довіри до правоохоронних органів 

5. Інше (напишіть) ____________________________________________ 

6. Важко відповісти 
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14. Чи є співпраця правоохоронних органів з громадськістю ефективною сьогодні? 

1. Так, вона ефективна 3. Скоріше не ефективна 5. Важко відповісти 

2. Скоріше ефективна 4. Зовсім не ефективна  

 

15. Чи є достатньою участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху? 

1. Так, є достатньою 2. Ні, не є достатньою 3. Важко відповісти 

 

16. Якщо, на Вашу думку, співпраця правоохоронних органів з громадськістю 

неефективна, то чому (не більше 3-х варіантів)? 

1. Суттєві вади законодавчої бази, які не регулюють такі відносини 

2. Низький рівень соціальної згуртованості населення 

3. Брак розуміння і підтримки з боку населення, низький рівень довіри  

4. Недостатнє фінансування  

5. Низький рівень агітації населення 

6. Незадовільне інформування щодо забезпечення взаємодії 

7. Не використовуються матеріальні та інші види заохочень громадян 

8. Низький рівень комунікації між правоохоронцями і суспільством  

9. Відсутність узгодженості питань, цілей, ресурсів, результатів співпраці  

10. Інше (напишіть) _______________________________________________ 

11. Важко відповісти  

12. Співпраця правоохоронних органів з громадськістю досить ефективна  

 

17. Оберіть основний критерій оцінки ефективності участі громадян в охороні 

громадського порядку та безпеці дорожнього руху (один варіант)? 

1. Зниження рівня злочинності у  

 громадських місцях  

5. Підвищення показників роботи  

 Національної поліції 

2. Зниження кількості правопорушень 

взагалі 

6. Інше (напишіть) 

_________________ 

3. Зниження кількості ДТП 7. Важко відповісти 

4. Зниження кількості порушень ПДР  

 

18. Які мотиваційні заходи доцільно використовувати щодо представників 

громадськості для участі в охороні громадського порядку (не більше 2-х варіантів)? 

1. Використання агітаційних 

засобів 

5. Звільнення від сплати штрафу за незначні  

 порушення ПДР 
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2. Матеріальне заохочення 

3. Додаткова відпустка 

4. Повне (часткове) звільнення 

від  сплати за техогляд 

6. Стимулювання в інший спосіб  

7. Інше (напишіть) ________________________ 

8. Важко відповісти 

 

19. Що слід зробити для підвищення ефективності участі громадян у 

правоохоронній діяльності (не більше 3-х варіантів)? 

1. Матеріальна забезпеченість заходів (належне обладнання поліцейських станцій, 

тощо) 

2. Удосконалення нормативної бази 

3. Розробка системи стимулювання громадян 

4. Підвищення рівня висвітлення проблематики цієї роботи у ЗМІ 

5. Розробка прозорих показників оцінки участі громадян у охороні громадського 

порядку 

6. Підвищення рівня правоохоронців щодо формування досвіду співпраці з 

населенням 

7. Підвищення соціальної привабливості подібної діяльності (підтримка державою) 

8. Матеріальне стимулювання громадян 

9. Можливість надання повноважень громадянам для здійснення деяких заходів 

(затримання, зупинка транспортного засобу, його огляд, тощо) 

13. Інше (напишіть) _______________________________________________ 

14. Важко відповісти 

 

20. Чи підтримуєте Ви взагалі ідею надання громадськістю необхідної підтримки 

та сприяння правоохоронним органам? 

1. Так 2. Ні 3. Важко відповісти 

 

21. Чи приймали Ви протягом останнього року особисто участь у спільних діях з 

поліцією на партнерських та інших засадах? 

1. Так 2. Ні 

 

22. Якщо приймали, то які враження у Вас залишилися (один варіант)? 

1. Це дозволило переглянути свої погляди щодо діяльності правоохоронних органів у 

позитивному відношенні до останніх 
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2. Це дозволило переглянути свої погляди щодо діяльності правоохоронних органів у 

негативному відношенні до останніх 

3. Підвищило рівень довіри до правоохоронних органів 

4. Висвітлило проблеми правоохоронних органів, які сьогодні є у суспільстві 

5. Інше (напишіть) ________________________________________________ 

6. Це не змінило мого ставлення до поліції 

7. Важко відповісти 

8. Не приймав особистої участі у спільних діях з поліцією 

 

23. Якщо у Вас буде можливість допомогти правоохоронним органам, Ви (один 

варіант): 

1. Особисто прийму участь у роботі громадських формувань 

2. Особисту участь приймати не буду, але надаватиму необхідну підтримку  

3. Не маю наміру приймати участь у роботі формувань та надавати допомогу 

4. Важко відповісти 

 

24. Чи мали б Ви бажання допомогти правоохоронним органам у справі охорони 

громадського порядку, якщо б виникла така необхідність (один варіант)? 

1. Так, вже допомагаю 3. Ні, бажання не маю 

2. Так, бажання є, але не знаю як це здійснити 4. Важко відповісти 

 

25. Що, на Ваш погляд, необхідно зробити для удосконалення роботи 

правоохоронних органів (не більше 3-х варіантів)? 

1. Удосконалити законодавство 

2. Покращити технічне оснащення підрозділів  

3. Посилити рівень відповідальності правоохоронців 

4. Підвищити вимоги під час добору, професійної підготовки кандидатів на службу 

5. Підвищити зарплату правоохоронцям, рівень їх соціальної захищеності 

6. Посилити вимоги щодо культури спілкування з поліції з населенням 

7. Підвищити кваліфікацію працівників правоохоронних органів  

8. Створити умови для ефективної взаємодії поліції з громадянами 

9. Удосконалити роботу у частині виховання і навчання учасників дорожнього руху 

10. Розширити повноваження правоохоронців 

11. Інше (напишіть) ________________________________________________ 

12. Важко відповісти 
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Зведена таблиця за результатами дослідження (у %) 

Як би Ви сьогодні оцінили стан забезпечення безпеки дорожнього руху? 

Цілком задовільний 1,1 

Скоріше задовільний 10,6 

Скоріше незадовільний 32,4 

Незадовільний 54,6 

Важко відповісти 1,3 

Чи потрібно сьогодні впроваджувати будь-які заходи, що сприятимуть 

покращенню ситуації із забезпеченням безпеки дорожнього руху? 

Безумовно потрібно 34,7 

Скоріше потрібно 49,8 

Скоріше непотрібно 11,6 

Взагалі не потрібно 2,6 

Важко відповісти 1,3 

Чи можете Ви навести приклади участі громадян до заходів із забезпечення 

безпеки дорожнього руху? 

Так 12,2 

Ні 74,2 

Важко відповісти 13,6 

Чи діють зараз громадські формування правоохоронної сфери, що здатні 

допомогти правоохоронцям у забезпеченні громадської безпеки? 

Так 6,7 

Ні 81,1 

Важко відповісти 12,2 

На Вашу думку, чи є взагалі необхідність у залученні громадян для забезпечення 

безпеки дорожнього руху? 

Так, це громадський обов’язок кожного 36,6 

Так, це не є зайвим у сучасних умовах підвищення рівня правопорушень 27,1 

Так, розумію, що можу допомогти усім, хто потребує допомоги 8,7 

Ні, мене це не стосується 7,6 

Ні, це справа правоохоронних органів, у кожного – своя справа 9,2 

Ні, взагалі не хочу зв’язуватися з правоохоронними органами 6,4 

Інше 0 

Важко відповісти 4,4 
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Чим обумовлена необхідність залучення громадян до охорони громадського 

порядку? 

Зростанням кількості правопорушень, ДТП 22,5 

Необхідністю допомоги правоохоронцям 16,2 

Моєю власною громадянською позицією 27,3 

Ситуацією в країні 42,6 

Можливістю спостерігати діяльність правоохоронців завдяки прозорості 20,9 

Умовою створення правової держави 31,4 

Розвитком громадянського суспільства 21,1 

Можливістю постійного забезпечення громадського порядку 73,0 

Інше 4,5 

Важко відповісти 3,7 

Які наслідки матиме залучення громадян у правоохоронну діяльність? 

Захід виховує соціальну активність, зростає рівень громадської свідомості 50,7 

Захід сприяє підвищенню авторитету поліції серед громадян 31,7 

Захід сприяє зниженню авторитету поліції серед громадян 0 

Захід стає інструментом поновлення довіри до правоохоронних органів 16,3 

Інше 0 

Важко відповісти 1,3 

Чи є співпраця правоохоронних органів з громадськістю ефективною сьогодні? 

Так, вона ефективна 8,7 

Скоріше ефективна 16,2 

Скоріше не ефективна 30,4 

Зовсім не ефективна 41,6 

Важко відповісти 3,1 

Чи є достатньою участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху? 

Так, є достатньою 10,6 

Ні, не є достатньою 86,2 

Важко відповісти 3,2 

Якщо, на Вашу думку, співпраця правоохоронних органів з громадськістю 

неефективна, то чому? 

Суттєві вади законодавчої бази, які не регулюють такі відносини 32,3 

Низький рівень соціальної згуртованості населення 54,6 

Брак розуміння і підтримки з боку населення, низький рівень довіри  36,9 
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Недостатнє фінансування 27,8 

Низький рівень агітації населення 32,6 

Незадовільне інформування щодо забезпечення взаємодії 26,2 

Не використовуються матеріальні та інші види заохочень громадян 39,7 

Низький рівень комунікації між правоохоронцями і суспільством 24,8 

Відсутність узгодженості питань, цілей, ресурсів, результатів співпраці 12,3 

Інше 2,1 

Важко відповісти 3,4 

Співпраця правоохоронних органів з громадськістю досить ефективна 76,2 

Оберіть основний критерій оцінки ефективності участі громадян в охороні 

громадського порядку та безпеці дорожнього руху? 

Зниження кількості правопорушень взагалі 30,4 

Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод  22,9 

Зниження кількості порушень правил дорожнього руху 30,7 

Зниження рівня злочинності у громадських місцях 15,3 

Підвищення показників роботи Національної поліції 0 

Інше 0 

Важко відповісти 0,7 

Які мотиваційні заходи доцільно використовувати щодо представників 

громадськості для участі в охороні громадського порядку? 

Використання агітаційних засобів 29,2 

Матеріальне заохочення 37,8 

Додаткова відпустка 31,6 

Звільнення від сплати штрафу за незначні порушення ПДР 17,5 

Повне (часткове) звільнення від сплати за техогляд  23,2 

Стимулювання в інший спосіб 26,4 

Інше 1,3 

Важко відповісти 7,9 

Що слід зробити для підвищення ефективності участі громадян у правоохоронній 

діяльності? 

Матеріальна забезпеченість заходів (належне обладнання поліцейських 

станцій, тощо) 
57,1 

Удосконалення нормативної бази 43,4 

Розробка системи стимулювання громадян 34,2 
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Підвищення рівня висвітлення проблематики цієї роботи у ЗМІ 42,1 

Розробка прозорих показників оцінки участі громадян у охороні 

громадського порядку 
8,0 

Підвищення рівня правоохоронців щодо формування досвіду співпраці з 

населенням 
7,9 

Підвищення соціальної привабливості подібної діяльності (підтримка 

державою) 
8,4 

Матеріальне стимулювання громадян 31,7 

Можливість надання повноважень громадянам для здійснення деяких 

заходів (затримання, зупинка транспортного засобу, його огляд) 
4,1 

Інше 0,7 

Важко відповісти 4,3 

Чи підтримуєте Ви взагалі ідею надання громадськістю необхідної підтримки та 

сприяння правоохоронним органам? 

Так 69,4 

Ні 29,3 

Важко відповісти 1,3 

Чи приймали Ви протягом останнього року особисто участь у спільних діях з 

поліцією на партнерських та інших засадах? 

Так 23,8 

Ні 76,2 

Якщо приймали, то які враження у Вас залишилися? 

Це дозволило переглянути свої погляди щодо діяльності правоохоронних 

органів у позитивному відношенні до останніх 
10,8 

Це дозволило переглянути свої погляди щодо діяльності правоохоронних 

органів у негативному відношенні до останніх 
3,1 

Підвищило рівень довіри до правоохоронних органів 2,1 

Висвітлило проблеми правоохоронних органів які сьогодні є у суспільстві 7,1 

Інше 0 

Це не змінило мого ставлення до поліції 0,7 

Важко відповісти 0 

Не приймав особистої участі у спільних діях з поліцією 76,2 

Якщо у Вас буде можливість допомогти правоохоронним органам, Ви: 

Особисто прийму участь у роботі громадських формувань 12,1 



228 

Особисту участь приймати не буду, але надаватиму необхідну підтримку 67,3 

Не маю наміру приймати участь у роботі формувань та надавати допомогу  12,2 

Важко відповісти 8,4 

Чи мали б Ви бажання допомогти правоохоронним органам у справі охорони 

громадського порядку, якщо б виникла така необхідність? 

Так, вже допомагаю 23,8 

Так, бажання є, але не знаю як це здійснити 28,1 

Ні, бажання не маю 40,8 

Важко відповісти 7,3 

Що, на Ваш погляд, необхідно зробити для удосконалення роботи правоохоронних 

органів? 

Удосконалити законодавство 49,3 

Покращити технічне оснащення підрозділів 31,4 

Посилити рівень відповідальності правоохоронців 23,6 

Підвищити вимоги під час добору, професійної підготовки кандидатів на 

службу 
14,9 

Підвищити зарплату працівникам правоохоронцям, рівень їх соціальної 

захищеності 
12,6 

Посилити вимоги щодо культури спілкування поліції з населенням 12,3 

Підвищити кваліфікацію працівників правоохоронних органів 7,6 

Створити умови для ефективної взаємодії поліції з громадянами 32,7 

Удосконалити роботу у частині виховання і навчання учасників дорожнього 

руху 
21,8 

Розширити повноваження правоохоронців 0,7 

Інше 0 

Важко відповісти 3,4 

Чи спостерігаєте Ви сьогодні роботу 

громадських формувань правоохоронної 

сфери? 

Так, 

часто 

Так, але 

час від 

часу 

Ні, не 

спостерігаю 

Піші патрулі 1,3 2,6 96,1 

Пости  0 1,3 98,7 

Учасники спільних рейдів 0 2,1 97,9 

Учасники охорони громадського порядку під 

час масових заходів 
2,1 1,3 96,6 

Патрулювання на блокпостах 0 0,5 99,5 
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Додаток В 
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