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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ З НАСЕЛЕННЯМ ЩОДО ПРОТИДІЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ (50-60-77 РР.ХХ СТ.): 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

У статті розглядаються особливості розвитку форм взаємодії між 
громадськістю та радянською міліцією щодо охорони правопорядку в 50- 
60-ті рр. XX ст., визначаються організаційно-правові засади та традиції 
цього специфічного феномену радянської історії.

Ключові слова: співпраця, громадськість, міліція, правопорядок, добровьіьні 
народні дружини.

В статье рассматриваются особенности развития форм взаимодейст
вия между общественностью и советской милицией по охране правопо
рядка в б 50-60-е гг. XX от., определяются организационно-правовые ос
новы и традиции данного специфического феномена советской истории.

Ключевые слова: сотрудничество, общественность, лшлиция, правопо
рядок, добровмшые народные дружины.

In article features of development of forms of interaction between the 
public and the Soviet militia on law and order protection in in 50-60th XX are 
considered, organizational-legal bases and traditions of the given specific 
phenomenon of the Soviet history are defined.

Key words: collaboration, public, militia, law and order, voluntary public team.

Одним з провідних напрямів формування демократичного сус
пільства виступає розширення громадського контролю за соціальни
ми та державними інституція ми,створення механізму залучення на
селення до вирішення актуальних проблем розвитку країни. Вектори 
цього контролю різноманітні та динамічні, охоплюють практично всі 
сфери суспільного життя, в тому числі і таку специфічну як право
охоронна діяльність.
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Історія міліції України є історією постійного розвитку та удоско
налення форм взаємодії з населенням в охороні громадського поряд
ку, в протистоянні злочинності, бисбітлю є організаційно-правоБІ осо
бливості та традиції, чинники та наслідки відповідного процесу. Звер
нення до історико-правоБого досвіду налагодження співпраці органів 
міліції з громадськістю щодо спільної боротьбі зі злочинністю дозво
лить відтворити об'єктивну картину соціально-політичного буття в 
минулому , а також визначити тенденції та перспективи розвитку 
вказаної соціально-правової взаємодії в майбутньому.

Масовий характер залучення радянських громадських організа
цій та трудових колективів до співпраці з міліцейськими підрозділа
ми СРСР, у  PCP досить широко були висвітлені в працях науковців 
радянської доби, серед яких слід згадати А.П. Закалюка, М.І. Єропкі- 
на, Г.Л. Крігера, Л.М Розіна, В.Т. Томіна, I I Шостенка [1-6]. Незважа
ючи на певний заідеологізований характер, компартійні підходи 
представлені роботи мають насичений інформаційний матеріал що
до організацій но-правових засад взаємодії населення з міліцією в ра
дянські часи, теоретичні обгрунтування та рекомендації щодо форм і 
напрямів вдосконалення вказаної соціально-правової співпраці.

Після проголошення Україною незалежності розпочався процес 
створення нового законодавства, складаються нові реалії політичного 
та соціально-економічного життя, що вплинули на подальший роз
виток взаємовідносин громадськості з правоохоронцями, визначивши 
необхідність нових підходів і думок стосовно цього питання. Вказані 
проблеми знайшли висвітлення в сучасних дослідженнях О.М. Бан
дурки, В.О. Соболева, В.І. Московця, Ю.Ф. Кравченка, О Н. Ярмиша 
[7-9] та інших науковців,що розкривали певну наступність організа
ційно-правових традицій даного соціального явища. В той же час 
представлений історико-правовий доробок досліджуваної проблеми 
не є вичерпним, завершеним, потребує подальшого опрацювання з 
урахуванням появи новітніх джерел, поглядів і оцінок.

Метою статті є дослідження історико-правових умов, принци
пів, форм і напрямків розвитку співпраці між представниками трудо
вих колективів, громадсько-політичних організацій з органами мі
ліції України в 50-60-ті рр. XX ст., виявлення певних закономірностей 
та традицій вказаного соціально-правового руху в правоохоронній 
сф ері.

На початку 50-х рр. XX ст. на території української Радянської 
Соціалістичної Республіки (УPCP) продовжував функціонувати ме
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ханізм соціально-правової взаємодії органів міліції з громадськістю , 
що був встановлений ще у довоєнний час. Основною і масовою фор
мою залучення громадян до боротьби зі злочинністю, з профілакти
ки та охорони громадської безпеки виступали бригади сприяння мі
ліції (БСМ), що організаційно були утворені на межі 20-30-х рр.

Процес організаційно-правового становлення БСМ розпочався в 
1928 р., коли з ініціативи трудових колективів у промислових регіо
нах Радянського Союзу (зокрема, Харкові, Придніпров'ї, Донбасі) 
створюються добровільні організовані громадські формування, що 
отримали назву товариства сприяння міліції. Вони спільно з радянсь
кими правоохоронними структурами здійснювали охорону громад
ського порядку, виконували певні адміністративні та профілактичні 
функції на прилеглих до промислових підприємств територіях

Правові принципи, завдання та форми діяльності вказаних доб
ровільних громадських формувань були визначені постановою Ради 
Народних Комісарів (РНК) РРФСР б і д  25 травня 1930 р. "Про товари
ства сприяння органам міліції і кримінального розшуку", в якій було 
чітко визначені умови, порядок вступу до нього та завдання, які 
встаноалювалися перед членами товариства, у  зв'язку з посиленням 
централізації упрааління правоохоронними органами було визнано 
необхідним наблизити діяльність товариств до конкретної практич
ної роботи міліції, організації їх безпосередньої участі щодо охорони 
громадської безпеки при органах внутрішніх справ. 26 квітня 1932 р. 
РНК РСФСР затверджує чергову постанову "Про реорганізацію това
риств сприяння органам міліції і кримінального розшуку", за якою 
головною формою участі населення проголошувалися бригади спри
яння міліції (бригадміл) з подальшим безпосереднім підпорядкуван
ням їх міліційним підрозділам [10, с.95 ].

Відтепер бригади сприяння міліції) створювалися при органах 
міліції і здійснювали свої завдання безпосередньо під керівництвом 
районних, міських управлінь міліції. До складу бригадмілівських фор
мувань залучалися радянські громадяни, що досягай 18-річного віку 
та мали відповідну рекомендацію з боку партійних, комсомольських, 
профспілкових, інших громадських організацій та мали відповідну 
протекцію міліційних органів. Вказаний напрямок соціально-правової 
співпраці на межі 20-30-х рр. мав яскраво виражений ідеологічний 
класовий характер, забезпечивши політико-виховний контроль ра
дянського керівництва над системою взаємодії міліції з громадськіс
тю, став знаряддям залучення широких трудящих верств населення
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до правоохоронної діяльності, що набуває певних рис публічності та 
відповідальності. Бригадмілівці допомагали в проведенні оператив- 
но-розшукових заходів, б патрулюванні на вулицях, чергуванні на 
постах, разом з правоохоронцями чергували в відділеннях міліції, 
забезпечували громадський порядок під час демонстрацій, святку
вань. Бригадиілівський рух швидко охоплює всю країну, користуєть
ся підтримкою не тільки зверху, з боку владних структур, але набуває 
певного авторитету серед трудящих мас, особливо робочої молоді. 
Наприклад, б 1937 р. за загальносоюзною статистикою бригади спри
яння міліції нараховували у своїх лавах більше 350 тисяч громадян 
[11, с. 48].

Слід зазначити, що функції вказаних громадських об'єднань спів
праці з органами міліції були досить обмеженими, вторинними, зво
дячись винятково до завдань сприяння, надання допомоги правоохо
ронцям. Ці формування розбудовувалися на соціальній основі, під 
контролем суспільних організацій і були додатками відповідних струк
тур, здійснюючи свою діяльність на засадах елементарного співробіт
ництва

Нові реалії супільно-політичного життя в СРСР в другій полови
ні 50-х- 60-ті рр. XX ст., що були пов'язані зі спробами демократизації 
радянської правоохоронної системи зумовили зміну форм, методів, 
організаційно-правових засад взаємодії населення з міліцією щодо 
забезпечення громадського порядку та активізації боротьби зі зло
чинністю. Найбільш важливим кроком щодо організаційно-правової 
перебудови механізму партнерської взаємодії органів правопорядку з 
громадськістю, трудовими колективами стає рух добровільних на
родних дружин (ДНД), що розгортається б СРСР наприкінці 50-х рр.

Ініціаторами створення руху добровільних народних дружин в 
1958 р. стали ленінградські робітники. В Україні перші народні дру
жини були організовані в грудні 1958 р. на промислових підприємст
вах Донбасу, а саме гірниками шахт "Червоний Жовтень", імені Кар- 
ла Маркса м. Єнакієве, машинобудівниками і коксохіміками м. Горлі- 
вки. За їхнім прикладом до охорони громадського порядку залуча
ються робітничі колективи Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова, 
Львова та інших міст і населених пунктів УРСР.

Радянське керівництво підтримало цей патріотичний рух щодо 
утворення добровільних народних дружин. 2 березня 1959 р. ЦК 
КПРС і Рада Міністрів СРСР затверджує постанову "Про участь тру
дящих у охороні громадського порядку в країні", що констатувала
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зростання свідомості громадськості, подальший розвиток демократи, 
визначала необхідність боротьби зі злочинністю не тільки адміністратив
ними органами, але і за допомогою залучення широких верств насе
лення. Постанова стала основним політичним і юридичним доку
ментом, за яким встановлювалися завдання, повноваження і форми 
організації ДНД майже до середини 70-х рр. Вказаний нормативний 
акт започаткував нову форму співробітництва між міліцією і широ
кими верствами населення щодо охорони громадської безпеки на 
засадах не сприяння, а взаємодії. Подальше функціонування бригад 
сприяння міліції стало недоцільним, тому вони ввійшли до складу 
добровільних народних дружин [11, с. 168].

Відтепер міліція вирішує покладені на неї завдання з охорони 
громадського порядку в найтіснішому контакті з самостійно діючими 
громадськими формування ми-ДНД, правоохоронна діяльність яких 
мала постійно діючий, легітимний характер. Щодня в охороні гро
мадського порядку і профілактиці правопорушень брали участь сот
ні тисяч дружинників, що організовувалися на засадах добровільнос
ті, за виробничо-територіальним принципом на підприємствах, буді
вництвах, транспорті, в колгоспах, радгоспах, навчальних закладах і 
інш [12, с. 342].

Керівництво добровільними народними дружинами було по
кладено на штаби, що складалися з представників партійних і радян
ських органів, профспілкових і комсомольських організацій. ЦК КПРС 
і Рада Міністрів СРСР рекомендували органам внутрішніх справ, 
прокуратури і судам посилити боротьбу з правопорушеннями, нада
вати всіляку допомогу народним дружинам. В уРСР з урахуванням 
місцевих умов була прийнята постанова ЦК КПу та Ради Міністрів 
республіки від 8 червня 1961 р. "Положення про добровільні народні 
дружини для охорони громадського порядку б Українській PCP", що 
стала правовою основою організації і діяльності громадського руху. 
Відповідно до положення ДНД створювалися з передових робітників, 
службовців, колгоспників, студентів і пенсіонерів, що спільно з спів
робітниками міліції здійснювали охорону громадського порядку без
посередньо на території населених пунктів, житлових масивів, вули
цях, місцях відпочинку, а також займалися профілактичною та роз'яс
нювальною роботою щодо попередження правопорушень серед на
селення [6, с. 2].

Протягом 60-х рр. рух ДНД набуває масового характеру і посту
пово трансформується в найбільш ефективну форму взаємодії з ор
ганами міліції, зазнає певних структури о-організаційних змін. Так, б
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цей час дружини починають розподілятися за функціональними 
ознаками на територіальні і спеціалізовані. Перші комплектувалися з 
представників колективів підприємств або установ і основною фор
мою їх діяльності було здійснення охорони громадського порядку на 
певній території шляхом спільного патрулювання з міліціонерами. 
Другі проводили боротьбу зі злочинністю головним чином за окре
мими видами правопорушень, відповідно спеціалізуючись по лінії 
Державної автомобільної інспекції (ДАІ), кримінального розшуку та 
інш. До спеціалізованих дружин належали також оперативні та ком
сомольські оперативні загони [13, с. 17-18].

Так, за станом на 1 січня 1965 р. у Донецькій області налічувало
ся 2296 дружин в складі яких нараховувалося 314815 дружинників. У 
звітах обкому партії відзначалась ефективна робота ДНД у Калі пін
ському районі м. Донецька, у Горлівці, Торезі, Краматорську (зокрема 
Ново-Краматорського машинобудівного заводу ім. Леніна, Станкоза
воду), шахт № 18, 22 ,10  м. Сніжного, дружини Марьїнського району 
та ін ш і. За п'ять місяців 1965 р. дружинниками області за порушення 
громадського порядку та інші аморальні прояви було затримано 
18363 особи, з яких 9702 чоловіка були попереджені і звільнені після 
проведених з ними бесід, на 48%  осіб були напраалені повідомлення 
за місцем роботи, поведінка 3200 осіб обговорено на зборах трудя
щих, 2421 особа притягнуто до адміністративної і 486 до криміналь
ної відповідальності [14].

Аналогічний рух добровільних дружин розгортався і на Луган- 
щині. Станом на 1 січня 1967 р. в області нараховувалося 1412 добро
вільних народних дружин, б  яки х  брали участь 102890 чол., а вже у 
1% 8 р. в області нараховувалося 509 штабів 1164 ДНД, у яких брали 
участь 106519 осіб [15]. Взагалі, за різними підрахунками наприкінці 
60-х рр. б СРСР нараховувалося біля 173 тис. дружин, що об'єднували 
біля 7 мільйонів осіб, що в значній мірі доповнювали роботу органів 
міліції, підвищували її ефективність у справі боротьби зі злочинами і 
п равоп ору ше н ня м и.

В досліджуваний період поряд з рухом ДНД відроджуються та 
започатковуються також інші фюрми взаємодії громадськості з орга
нами міліції як, діяльність товариських судів, опорних пунктів охо
рони правопорядку, домових і вуличних комітетів, постійних комісій 
при виконкомах Рад депутатів трудящих, запровадження інституту 
позаштатних співробітників міліції. Але за своїми результатами та 
масштабністю, анти кримінальним і соціальним значенням вони зна
чно поступалися добровільним народним дружинам.
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Практика взаємодії громадських організацій і трудових колек
тивів з органами міліції У PCP в 50-60-ті рр. XX ст. засвідчила, що вона 
має не тільки важливе соціально-політичне, але й практичне, охо
ронне, профілактичне та профорієнтаційне значення, мобілізуючи 
значні трудові ресурси, які були здатні надати допомогу в охороні 
громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Серед вказаних 
форм і напрямів співпраці особлива роль належала руху ДНД , що 
виявив свою ефективність та життєздатність в сфері забезпечення 
правопорядку та законності, ставши важливим інструментом соціа
льного взаємопорозуміння та контролю в радянському соціуму.
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УДК 351.745 7 І  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ
М.Л. Грібов І  ОПЕРАТИВНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

У статті визначено перелік, коротко розкрито зміст та проведено 
класифікацію принципів діяльності оперативної служби МВС України.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, принцип, підрозділ 
оперативної оіужбії-

В статье определён перечень, коротко раскрыто содержание и про
ведена классификация принципов деятельности оперативной службы 
МВД Украины.

Ключевые слова; оперативно-розыскная деятельность, принцип, подраз
деление оперативной службы.

The list of the principles of the activity in the intelligent service of the 
Ukrainian Ministry of Home Affairs, their brief contents and classification are 
given in this article.

Key words: detective activity, principles, intelligent service unit.

Спеціальні негласні поліцейські підрозділи завжди відігравали та 
відіграють важливу роль у боротьбі із злочинністю. В нашій державі 
однією з найбільш потужних негласних структур, на які покладено 
поліцейські функції с оперативна служба МВС України. На сучасному 
етапі використання її сил і засобів є одним з найважливіших елементів 
протидії злочинності. Велика перевага проведення оперативно-роз- 
шукових заходів (ОРЗ) силами підрозділів оперативної служби (ПОС)
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