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 визнання протиправними дії Національної поліції України щодо проведен-
ня атестації [1]. 

Позовні вимоги у більшості випадків обґрунтовуються тим, що атестування по-
зивача було проведено з порушенням вимог Закону України «Про Національну полі-
цію» [2] та відомчої інструкції [3]. 

Відповідачами, як правило, були Головні управління Національної поліції в 
областях, хоча в окремих випадках вони брали участь як треті особи [4]. 

Представники відповідачів пред'явлені позовні вимоги не визнавали, мотивую-
чи тим, що атестування позивача було проведено на підставі й у порядку, що перед-
бачені законодавством, «у складі атестаційних комісій були відсутні особи, які мог-
ли б необ'єктивно та упереджено прийняти рішення, вказані комісії створені з метою 
допомоги керівництву органів Національної поліції для якісного та неупередженого 
встановлення відповідності колишніх працівників міліції оновленим вимогам суспі-
льства до поліцейських, а висновки апеляційної атестаційної комісії є обов'язковими 
для виконання керівником, якому надано право на призначення поліцейського на по-
саду та звільнення з посади або зі служби в поліції» [4] (тут і далі курсив наш – Р.В.). 
Також відповідачі в обґрунтування заперечень проти позову зазначали, що «позивач 
був звільнений зі служби в поліції через службову невідповідність правомірно, оскі-
льки за результатами атестації атестаційна комісія дійшла висновку про невідповід-
ність позивача займаній посаді» [5]. 

Атестування поліцейських проводиться у декілька етапів: підготовчий (на яко-
му утворюються комісії, складаються списки поліцейських, які підлягають атесту-
ванню, визначаються дата, час та місце проведення засідання комісії, розміщуються 
відповідні оголошення та розробляється атестаційний лист), тестування та співбесі-
да. За матеріалами Єдиного державного реєстру судових рішень нами не знайдено 
позовів щодо ходу та результатів тестування. Більшість позовів стосується рішення 
атестаційної комісії та аргументується порушеннями під час підготовчого етапу та 
етапу співбесіди. Щодо здійснення співбесіди спробуємо узагальнити точку зору ві-
дповідачів, позивачів та аргументацію суду. 

Щодо підготовчого етапу, то значна кількість позивачів прямо аргументують 
позов тим, що їх неправомірно включили до списку осіб, які підлягають атестуванню 
(див., наприклад, постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 27 
квітня 2016 р. у справі № 825/556/16 [6]). Зокрема, позивачі стверджували, що «дії 
відповідача є протиправними, такими, що були спрямовані на створення незаконних 
підстав для обов'язкового проведення атестування позивача» [1]. Відповідачі, у свою 
чергу, при цьому посилаються на наказ Національної поліції України від 23.11.2015 
№ 102 «Про організацію заходів з тестування особового складу Національної поліції 
України», який, на жаль, відсутній у вільному доступі. 

Як зазначали у судових засіданнях відповідачі, члени атестаційних комісій ре-
тельно досліджували «матеріали, які було зібрано на особу, яка проходить атесту-
вання, зокрема, атестаційний лист, декларацію про доходи, послужний список, інфо-
рмаційну довідку, висновок про результати перевірки достовірності відомостей, 
передбачених п. 2 ч. 5 ст. 5 Закону України «Про очищення влади», інформацію з 
відкритих джерел» [4]. Відповідачі також вказували, що особам, що проходили атес-
тування, «були поставлені питання, які стосувались професійної діяльності поліцей-
ського та мотивації особи щодо подальшого проходження служби в Національній 
поліції» [4]. 

Представники відповідачів наполягали також, що «під час проведення співбесід 
атестаційні комісії ставлять питання, які стосуються готовності діяти професійно 
грамотно, чітко, з високою працездатністю у будь-яких складних умовах, виконува-


