
В Україні стартувала реформа право-
охоронних органів. Скоро в Києві 
приступить до служби кардинально 
нова структура — патрульна поліція, 
а 12 лютого парламент підтримав 
урядовий законопроект, яким фак-
тично ліквідовують УБОЗ — управ-
ління боротьби з організованою 
злочинністю. Про необхідність змін, а 
також про непрості часи, які довело-
ся пережити правоохоронним орга-
нам, ми поговорили з начальником 
Управління МВС України у Волин-
ській області Петром Шпигою. 

— Що потрібно зробити, аби мі-
ліція завжди була з народом і діяла в 
інтересах народу, а не використову-
валася політичними силами у май-
бутньому? — запитую в Петра Шпи-
ги. 

— Міліція завжди вважалась не-
залежним, аполітичним органом охо-
рони законності в суспільстві. Однак 
на ділі ми бачили протилежне. По-
збутися подвійних стандартів і по-
двійної моралі — головне завдання 
нинішньої влади. Тут важливо гра-
мотно поєднати відповідальність і 
повноваження. Зокрема, на мою дум-
ку, міністр має керувати усім проце-
сом, а керівники на місцях повинні 
отримати певну самостійність у при-
йнятті рішень, особливо кадрових. 
Цей принцип не працював за Яну-
ковича. Як наслідок, ми мали при-
значення керівниками вищих рівнів 
правоохоронних органів вихідців із 
Донеччини. Професіоналізм та служ-
бовий авторитет перестали врахову-
ватися, натомість існували жорсткий 
тиск і намагання підім’яти правоохо-
ронну структуру під обслуговування 
потреб режиму. Зараз кадрові при-
значення здійснюються за принци-
пом професійних якостей і навичок, 
але важливо ще змінити психологію 
і ставлення людей у погонах до своєї 
роботи, повернути міліції моральне 
обличчя, відновити авторитет, втра-
чений у суспільстві. Тому реформа, 
без сумніву, потрібна. Але це питан-
ня не одного і не двох років. Це послі-
довний і кропіткий процес, який по-
требуватиме і часу, і зусиль, і коштів. 

Петро Шпига виступає проти 
звільнення усіх без винятку колишніх 
правоохоронців. Бо це, на його дум-
ку, призведе до непоправних втрат у 
кадровій роботі й перерве послідов-
ний процес обміну позитивним про-
фесійним досвідом у міліції. Тобто 
провести чистку потрібно, але кістяк 
висококласних кадрів варто залиши-
ти. 

 Для того, щоб правоохоронні ор-
гани перестали обслуговувати прав-
лячий режим, мало політичної волі, 
— провадить далі правоохоронець. 
— Для цього необхідне суттєве еко-
номічне підґрунтя. Доцільно розро-
бити і втілити реальний соціальний 
пакет для працівників міліції, гідну 
заробітну плату, яка була би стиму-

лом для бездоганного виконання пра-
воохоронцями своїх функціональних 
обов’язків. Зараз ми можемо конста-
тувати, що політична воля у чинної 
влади змінити ситуацію є. Адже після 
Майдану і Революції гідності, після 
смертей і втрат, яких зазнав україн-
ський народ за останній рік, ми не-
семо ще й моральну відповідальність 
перед загиблими співвітчизниками. 

Ми у Волинській області віді-
йшли від практики кадрових призна-
чень згори, - переконує Петро Шпига. 
- Ніхто згори не здійснює тиску і при-
мусу в питаннях призначень. 

Зараз у Петра Шпиги чотири за-
ступники, і всі вони родом із Волині. 
Ці люди знають проблеми і несуть 
моральну відповідальність перед 
земляками за правопорядок у краї. 
Посада перестала бути тимчасовим 
місцем для збагачення. На чолі фак-
тично усіх відділів відомства зараз 
перебувають також волиняни. Це 
вдалося зробити вперше за роки не-
залежності України, і це один із вели-
ких позитивів та нововведень у пра-
воохоронних органах нашого регіону. 
Під час призначення начальників 
районних та міських відділів МВС у 
Волинській області береться до ува-
ги думка громадськості, а сам підбір 
здійснюється прозоро та на основі 
професійно-кваліфікаційної якості 
працівника. 

Також керівництво волинської 
міліції активно співпрацює з громад-
ськими організаціями. Це і «Само-
оборона Волині», і «Правий сектор», 
і «Автомайдан». Ці люди залучають-
ся до патрулювання й охорони гро-
мадського порядку. При обласному 
управлінні діє також Громадська 
рада, до якої входить 21 представник 

від різних громадських організацій 
краю. Співпраця здійснюється на 
конструктивному рівні й дає хоро-
ший результат. 

Петро Шпига розповів, що три-
валий час підтримує стосунки з коле-
гами з Польщі, вивчає досвід рефор-
мування правоохоронних органів 
наших західних сусідів. За словами 
головного міліціонера Волині, пла-
нується безпосередньо залучати іно-
земних спеціалістів у якості консуль-
тантів. 

Проблем із кадрами у волинської 
міліції практично немає, відсотків на 
70 органи забезпечені. «Ми їх самі 
куємо, — каже Петро Шпига і продо-
вжує: — На місцевому рівні у нас ба-
гато хороших спеціалістів, які чудово 
виконують свої професійні функції 
та обов’язки на рівні середньої ланки 
і на керівних посадах. Маючи зван-
ня капітана, працюють заступником 
начальника райвідділу, і в цьому ми 
бачимо позитив, бо, вливаючи сві-
жу кров у керівні структури право-
охоронних органів області, даємо 
можливість незаангажованим людям 
по-новому підходити до вирішення 
традиційних задач». 

Не секрет, що в минулі часи при 
кожному державному органі створю-
вали так звані «благодійні» фонди, 
роль яких зводилася до добровіль-
но-примусового збору коштів у ін-
тересах усієї вертикалі керівництва 
відомства. Такий фонд «Правопоря-
док і безпека громадян», заснований 
2001 року, існує на Волині й дотепер. 
Але зараз ця організація надає під-
тримку батальйону «Світязь», що 
перебуває в зоні АТО. Небайдужі 
громадяни перераховують кошти 
на рахунки фонду, і це дозволяє за-

купити необхідну техніку, амуніцію, 
продукти харчування, паливно-мас-
тильні матеріали і відправити в зону 
бойових дій. Також за кошти фонду 
було відремонтовано приміщення 
обласного управління міліції, якому 
добряче дісталося від лучан під час 
революційних подій минулого року. 

Період президентства Януковича 
був найважчим для тих працівників, 
які прийшли у правоохоронні орга-
ни, щоб дбати про порядок і закон-
ність у суспільстві. Бо, замість вико-
нання своїх безпосередніх функцій, 
вони часто отримували від керівни-
цтва вказівки, накази та завдання, 
які абсолютно не стосувалися їхніх 
професійних обов’язків. Найбільше 
зловживань було в сфері, наближе-
ній до грошей, — економічній. За-
мість боротьби зі злочинами в цій 
царині перед працівниками відділу 
ставилося чимало завдань в інтер-
есах тогочасної влади. Серед них — 
вирішення фінансових питань, цінні 
подарунки та різноманітні послуги в 
інтересах керівництва. Ці завдання 
не мали стосунку до обійманої поса-

ди і передбачених нею повноважень, 
і нікого не цікавило, як працівник це 
робитиме. 

Міліція перетворилася на обслугу 
режиму. Найбільш яскраво це про-
являлося під час виборів. Зокрема, 
міліціонерам від безпосереднього на-
чальства ставилися завдання збирати 
по рідних і друзях по 10 відкріпних 
талонів. Пізніше за допомогою цих 
талонів здійснювалася підтасовка ре-
зультатів виборів. Якщо ж правоохо-
ронець не погоджувався виконувати 
вказівки керівництва, то найменше, 
що могло його чекати, — морально-
психологічний тиск, втрата або пони-
ження в посаді, на кар’єрному рості 
ставили крапку. Дехто не витримував 
і звільнявся сам, а тих, хто відмов-
лявся звільнятися, підводили до цьо-
го рішення доганами та погрозами 
звільнити наказом. Людина йшла не 
лише з посади, а й із органів внутріш-
ніх справ. 

Погрози на свою адресу отриму-
вав і Петро Шпига, бо він не пого-
дився порушувати виборче право і 
не виконав злочинної вказівки керів-
ництва щодо відкріпних талонів. Але 
оскільки тоді він перебував на поса-
ді заступника начальника Луцького 
міського відділу ДСБЕЗ (Державна 
служба по боротьбі з економічною 
злочинністю), для тиску на нього по-
трібні були вагомі чинники у вигляді 
помилок у роботі, а позаяк до роботи 
і дисципліни Петро Петрович ста-
вився відповідально, то й придертися 
до нього було неможливо. Тому для 
нього на рівні погроз усе й заверши-
лося. Однак для його колеги Тараса 
Ковальчука, який також відмовився 
приносити відкріпні талони, події 
розвивалися за гіршим сценарієм. 
Керівництво наполегливо рекомен-
дувало йому звільнитися з органів, 
але правоохоронець цього не зро-
бив. За що отримував неодноразові 
погрози. А після приходу до влади 
Януковича щодо Ковальчука було 
порушено кримінальну справу. В ре-
зультаті чоловік отримав п’ять років 
умовно і змушений досі відстоювати 
своє чесне ім’я, бо переконаний, що 
став жертвою переслідування з боку 
керівництва за небажання змиритися 
із системою. 

За словами Петра Шпиги, в спра-
ві Ковальчука багато сумнівних мо-
ментів та очевидних недопрацювань, 
допущено перекручування фактів, 
тому, на його думку, ця справа є 
сфальсифікованою. Додамо, що сто-
совно ключового свідка, на показах 
якого ґрунтувалося обвинувачення 
Тараса Ковальчука, вже порушено 
кримінальну справу за фактом надан-
ня неправдивих свідчень. Тому є всі 
підстави справу переглянути і дати 
відповідь на запитання, кому перей-
шов дорогу правоохоронець. Деталь-
ніше про цей випадок ми розповімо 
пізніше. 

За президентства Януковича чи-
мало працівників правоохоронних 
органів постраждало від політичних 
переслідувань і утисків із боку ке-
рівництва, оскільки не погодилося 
бути прислугою злочинного режиму. 
Щодо таких людей, переконаний Пе-
тро Шпига, потрібно детально розі-
братися з кожним окремим випадком 
і, якщо факт умисного переслідуван-
ня був присутнім і це буде доведено, 
необхідно реабілітувати постражда-
лого. Якщо ж така людина виявить 
бажання, то вона зможе повернутися 
в правоохоронні органи і продовжу-
вати свою службу на користь державі 
та законності. 

Я ж хочу сподіватися, що ново-
му керівнику волинської міліції ви-
стачить терпіння, мужності й сил 
пройти увесь непростий шлях пере-
будови правоохоронних органів. А 
держава створить для цього усі необ-
хідні можливості. 

Ганна СТУЛЬСЬКА 
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Окупований Донбас 
заборгував за газ і світло 
вже 11 мільярдів 
Борг не контрольованих українською владою 
територій Донбасу за газ становить близько 
7,5 млрд грн, за електрику — 3,5 млрд грн, 
повідомив глава Міненерго Володимир Дем-
чишин в інтерв’ю «Фокусу». «Крим розрахо-
вується вчасно, у Донбасу величезний борг», 
— сказав міністр. Щомісяця сума боргу за 
електроенергію зростає на 700–800 млн грн. 

Міненерго зупинить 12 шахт 
і скоротить 10 тисяч гірників 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості до 
2015 року має намір закрити п’ять державних вугільних 
шахт і ще сім — законсервувати. Про це в інтерв’ю журналу 
«Фокус» сказав міністр енергетики Володимир Демчишин, 
повідомляють «Українські новини». «Із 35 шахт під нашим 
управлінням ми закриємо п’ять, ще сім законсервуємо цьо-
го року. 20% людей необхідно буде скоротити. Це 10 тисяч 
із 52 тис. шахтарів», — сказав міністр. Він також зазначив, 
що скорочувати будуть в основному пенсіонерів. 

15
стільки мільйонів фунтів 
стерлінгів пообіцяла додатково 
виділити Україні Великобрита-
нія в рамках Плану гуманітар-
ного реагування Організації 
Об’єднаних Націй. 
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Діаспора Німеччини та волиняни об’єдналися заради перемоги 

Соціум

Замість виконання своїх 
безпосередніх функцій, 
правоохоронці часто отри-
мували від керівництва 
вказівки, накази та завдан-
ня, які абсолютно не стосу-
валися їхніх 
професійних обов’язків. 
Найбільше зловживань 
було в сфері, наближеній до 
грошей, — 
економічній 

Нині в Буянівській загальноосвітній 
школі І–ІІ ступенів Луцького райо-

ну, де навчається 80 учнів, — справжнє 
свято. Центральна спілка українців 
у Німеччині передала для потреб на-
вчального закладу 20 парт і 40 стільців. 
Цю гуманітарну допомогу в Берліні 
вдалося зібрати за сприяння уроджен-
ки Буянова Людмили Млош, яка нині 
мешкає в столиці ФРН. 

«Шкільні меблі — це лише части-
на гуманітарного вантажу, зібраного 
в Берліні, — розповідає виконавчий 
директор Благодійного фонду «Во-
линь-2014» Володимир Кривович. 
— Окрім парт і крісел, у вантажівці 

приїхали лікарняні ліжка, що будуть 
розподілені в медичних закладах, які 
працюють у зоні проведення антите-
рористичної операції, де є вкрай необ-
хідними. Крім цього, є багато матра-

ців, інвалідних візків та медикаментів, 
а також теплий одяг. Центральна спіл-
ка українців у Німеччині — це одна з 
найпотужніших українських організа-
цій, яка працює відкрито і чесно». 

Петро ШПИГА: Міліція має охороняти 
порядок, а не правлячий режим


