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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА СВОІЮД 
ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ 
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Львівського державший І університету безпеки 
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Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року - найважлмпіший нормативно-
правовий акт новітньої Української держави. Основний Закон головна складова сучасної 
законодавчої системи, є її основним підгруп гим Конституцією закріплено основні правові 
механізми реалізації прав і сноПин людини. 

У реалізації прав і свобод людини, на які ніхто не може посягати, сутггйр значення має 
попередження і припинення дій, які направлені на порушеним чужії ч суб'єктивних прав, 
нанесення шкоди іншому, навколишньому середовищу тощо Мова перш за все йде про надання 
допомоги суб'єктам права в реалізації прим, свобод і обов'язків. Держава не тільки не повинна 
втручатися у використанні! людиною цих прав і свобод, але й зобов'язана забезпечити їх 
реалізацію та шхін і особливо таких суб'єктів конституційних правовідносин як людей в 
уніформі осіб які проходять службу за контрактом. 

Проте реальне становище зовсім інше: службовець знаходиться н залежності від 
держави, а не держава залежить від нього (приклади: нениними» грошового забезпечення, 
пенсій, речового та пайкового забезпечення тощо) Звернення до держави і її органів, до 
конституційних правових норм позитивною ефекту, як правило, не приносить в силу 
відсутності механізму ренлі'нщп правових норм-принциців. Законодавчі та виконавчі структури 
держани м достатньо реагують на пЬтреби і запити людини в силу свого відособленні и 
становища. 

Головним із конституційних принципів повинен визначатися і ДІЯТИ принцип 
верховенства права. Цей принцип означає насамперед співвідношений права і держави та її 
інститутів - органів державної влади, посадових оеіО їм інших, тобто підпорядкованість 
держави та її інститутів праву і його пріори п і щодо них, оскільки, по-перше, Конституція 
України має найвищу юридичну сину, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються 
на основі Конституції І повинні відповідати їй, по-друге, норми Конституції е нормами прямої 
дії Завдяки цьому можливе звернення до суду для захисту конституційних прин і свобод 
людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції і ноно належним чином 
гарантується навіть у разі відсутності інших нормативних правових актів. 

Правовий статус людини і громадянина може бути охарактеризований як система прав, 
обов'язків та відповідальності, які закріплені в нормач міжнародного права, Конституції та 
інших актах законодавства України. 

Для. визначення принципів правового статусу службовців які проходять службу за 
контрактом треба з'ясувати по-перше, що являється принципом правового статусу - це 
основоположні закріплені в Конституції та інших законах ідеї, начала за допомогою яких 
визначаються права, свободи і обов'язки людини і громадянина, а також гарантії їх здійснення і 
які перетворюють сукупність прав і свобод особи у систему. 
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До Основних принципів визначення правового статусу службовців МНС України 
належать: 

- поєднання в особі службовця прав, свобод та обов'язків людини, громадянина і 
службовця; 

- непорушність його правового статусу як людини і громадянина; 
- гарантованість конституційних прав і свобод; 
- аргументованість і конкретизація обмежень у правах і свободах. 
З вище зазначених принципів службовці МНС України під час проходження служби за 

контрактом є одночасно : людиною, громадянином, та службовою особою - особа в уніформі. 
Проблемними аспектами в реалізації конституційно- правових механізмів, службовців МНС 
України в умовах проходження служби за контрактом є визначення їх правового статусу. 

Статус службовців МНС України на даний час не визначений в зв'язку з тим що діють і 
суперечать один одному нормативно-правові акти які регулюють та визначають правовий 
статус службовців МНС України. Враховуючи невійськову специфіку завдань, що виконуються 
військами Цивільної оборони Президентом України були видані Укази від 25 липня 2002 року 
№664 «Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України у Державну 
службу цивільного захисту» та від 19 грудня 2003 року №1467/2003 «Про Державну програму 
перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної 
охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року». Вказані 
Державні програми передбачають створення спеціального невійськового органу - служби 
цивільного захисту. В складі цього невійськового органу передбачено функціонування 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Ця служба повинна комплектуватися 
відповідно до Положення про порядок проходження служби особами рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту. Але даними указом не було 
відмінено Законом України від 24 березня 1999 року № 556-хіу «Про війська Цивільної 
оборони» в цьому законі є пряма вказівка на військовий статус даного формування тобто на 
даний підрозділ розповсюджуються статути ЗСУ України, таким чином ми можемо зробити 
висновок і визначити особливості правового статусу службовців МНС України в умовах 
проходження служби за контрактом, а саме: 

- особливі права і обов'язки встановлюються спеціальним актами законодавства, 
військовими статутами, постановами, інструкціями, наказами; 

- обмеження політичної діяльності (заборона участі в страйках, участь в політичних 
партіях); 

- обмеження в свободі пересування (ст.216 Статуту внутрішньої служби); 
- залежність правового статусу від посади і військового звання; 
- заборона займатися підприємницькою діяльністю; 
- суб'єктивне право на пільги. 
З даних особливостей ми бачимо, що особи які проходять службу за контрактом в системі 

МНС України є обмежені в конституційних правах. Зокрема стаття 33 Конституції України 
гарантує свободу пересування, вільний вибір проживання, але ст.216 Статуту внутрішньої 
служби обмежує в свободі пересування. 

Звичайно, далеко не всі конституційно-правові механізми, принципи-норми, що 
передбачені і закріплені Конституцією, стали нині повною мірою реальністю для реалізації прав 
і свобод людей які проходять службу за контрактом. Проте конституційні положення, що 
стосуються прав і свобод людини і громадянина та службової особи - особи в уніформі, є 
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певною мірою програмою створеним нового законодавства в сфері проходження служби за 
контрактом в МИС України, механізмів його реалізації на найближчі десятиліття, ідеалом, який 
треба втілити в життя. 
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