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Дослідження присвячене аналізу діяльності поліцейських комісій, до 
складу яких входять представники громадськості. Поліцейські комісії є 
новим механізмом вирішення кадрових питань, який запроваджено із 
реформою органів правопорядку у 2015 році. Вони створюються для за
безпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі полі
цейських.
Дослідження проводилось протягом другої половини 2017 - першого 
кварталу 2018 року групою експертів ЦППР та Асоціації УМДПЛ, а також 
за допомогою партнерських організацій в регіонах України. Дослідники 
застосовували поширені наукові методи, зокрема аналіз законодавства, 
глибинні напівструктуровані інтерв’ю з членами поліцейських комісій, 
збір та аналіз судової практики щодо оскарження рішень комісій тощо.
Звіт за результатами дослідження включає в себе інформацію про форму
вання складу комісій, проблеми законодавчого регулювання їхньої діяль
ності, судову практику оскарження рішень комісій та інші елементи цього 
механізму участі громадськості у контролі за поліцією.
Видання розраховане на широке коло юристів, науковців, працівників ор                  
ганів правопорядку та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.                 
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