До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі

Справа № ________________
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Позовна заява
про визнання звільнення протиправним
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Наказом Головного управління Національної поліції в місті __________ від
___________ року №__________ лейтенанта поліції ___________ (далі – Позивач),
оперуповноваженого відділу поліції №___________ ___________ управління поліції
Головного управління Національної поліції у м. _________, звільнено зі служби в поліції
за п. 5 (через службову невідповідність) частини першої ст. 77 Закону України «Про
Національну поліцію».
Підставою для звільнення Позивача став висновок атестаційної комісії від
_____________ року.
Позивач вважає прийняте рішення про його звільнення протиправним, у зв’язку з
чим і звертається до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.
Відповідно до частини першої ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від
02 липня 2015 року № 580-VIII (далі ‒ Закон № 580-VIII) Національна поліція України
(далі ‒ поліція) ‒ це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку.
Згідно зі ст. 3 Закону № 580-VIII у своїй діяльності поліція керується Конституцією
України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України
та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них
актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до частини першої ст. 57 Закону № 580-VIII атестування поліцейських
проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та
кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення,
визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.
Згідно з частиною другою ст. 57 Закону № 580-VIII атестування поліцейських
проводиться:
1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без
проведення конкурсу;
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2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову
невідповідність;
3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову
невідповідність.
Аналогічні норми в частині підстав для атестування закріплено у п. 3 розділу І
Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, затвердженої наказом МВС
від 17 листопада 2015 року № 1465 (далі ‒ Інструкція № 1465).
Згідно з частиною третьою ст. 57 Закону № 580-VIII атестування проводиться
атестаційними комісіями органів (закладів, установ) поліції, що створюються їх
керівниками.
Відповідно до частини четвертої ст. 57 Закону № 580-VIII рішення про проведення
атестування приймає керівник поліції, керівники органів (закладів, установ) поліції
стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами
призначаються на посади їхніми наказами.
Тобто, як вбачається з вищевикладених норм, прийняття рішення про проведення
атестації щодо конкретного поліцейського та проведення атестації може мати місце у
виключних випадках, а саме: при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї
посади здійснюється без проведення конкурсу; для вирішення питання про переміщення
на нижчу посаду через службову невідповідність; для вирішення питання про звільнення
зі служби в поліції через службову невідповідність.
При цьому, перелічені вище підстави для проведення атестації з метою вирішення
питання про переміщення на нижчу посаду або звільнення зі служби в поліції через
службову невідповідність є наслідком виявлення ознак невідповідності поліцейського
займаній посаді, зокрема, за фізичним станом, у зв’язку з хворобою, неналежною
професійною підготовкою, порушенням порядку та правил несення служби. Проведення
атестації для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду або звільнення зі
служби в поліції через службову невідповідність є можливістю у той чи інший спосіб
залишення на службі та, як крайній захід, звільнення зі служби у зв’язку зі службовою
невідповідністю, виходячи із професійних, моральних і особистих якостей.
Відповідно до пп. 2 п. 1 розділу IV Інструкції № 1465 організаційні заходи з
підготовки та проведення атестування оголошуються наказами відповідних керівників і
передбачають складання списків поліцейських, які підлягають атестуванню.
Підстави проведення атестування, зокрема наказ про проведення атестації позивача,
у якому повинні бути посилання на те, що атестування проводиться у зв’язку з наявністю
підстав (передумов) для вирішення питання про призначення Позивача на вищу посаду,
заміщення якої здійснюється без проведення конкурсу чи для вирішення питання про його
переміщення на нижчу посаду або звільнення зі служби в поліції через службову
невідповідність, відсутні. Атестація була проведена протиправно.
Порядок призначення на посади поліцейських працівників міліції, які виявили
бажання проходити службу в поліції, визначений у п. 9 розділу XI Закону № 580-VIII,
відповідно до якого працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції,
за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж
трьох місяців з дня опублікування цього Закону можуть бути прийняті на службу до
поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згодою чи проходження конкурсу
на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі)
поліції.

