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ТЕМА 1. Правові основи та організація діяльності поліції щодо 

профілактики правопорушень (4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Загальні положення профілактики правопорушень. 

2. Поняття, сутність та зміст загальної профілактики. 

3. Поняття, сутність та зміст індивідуальної профілактики 

правопорушень. 

4. Заходи та повноваження органів державної влади, місцевого 

самоврядування та громадськості у сфері профілактики правопорушень.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції – з‘ясування змісту та напрямів профілактичної діяльності 

поліції. 

 

ВСТУП 

У сучасних умовах - становлення й розвитку демократичної, правової 

держави - профілактика правопорушень розглядається як важливий напрям 

внутрішньої політики України. Залучення населення до охорони громадського 

порядку та профілактики правопорушень є одним з пріоритетних шляхів 

протидії злочинності, зменшення масштабів її розповсюдження, покращення 

криміногенної обстановки. Це суттєвий резерв у сприянні роботі працівників 

поліції в охороні правопорядку, що вимагає належного правового забезпечення. 

Виходячи з розуміння профілактики правопорушень як специфічної сфери 

соціального регулювання, управління та контролю, що має багаторівневий 

характер та має на меті протидію правопорушенням шляхом виявлення та 

усунення її детермінант, нами будуть досліджені різні аспекти функціонування 

системи профілактики правопорушень, які пов'язані як з вирішенням загальних 

завдань соціального розвитку, так і спеціалізованих завдань у сфері 

профілактики правопорушень  і негативних соціальних явищ. Зрозуміло, що 

зв'язок між різними видами (рівнями, формами) профілактики правопорушень 

носить не лінійний, а багатозначний, взаємодоповнювальний характер. Відтак, 

система профілактичних заходів має бути взаємозалежною. Тому задача 

нашого курсу полягає у спробі створення єдиного теоретичного уявлення, з 

якого виходить діяльність з профілактики правопорушень. У межах вирішення 

зазначеної задачі буде приділена увага характеристиці системи профілактики 

правопорушень, показана її взаємодія з іншими підсистемами протидії 

правопорушенням та висвітлені теоретичні передумови здійснення 

профілактичної діяльності. 

 

 

 

 

1. Загальні положення профілактики правопорушень 

 

Суспільство являє собою складний соціальний організм із різними 

сферами, кожна з яких складається з відносно самостійних суспільних 

відносин, зв‘язків, процесів. Тому профілактика, як система, має власну 

«добірку» компонентів (підсистем). Це, передусім, сама профілактична 

діяльність, яка здійснюється у просторі, тобто йдеться про межі її поширення. 

Сфера профілактики правопорушень надзвичайно широка. Сьогодні вона 

не може залишатися полем діяльності тільки правоохоронних органів. У ній 

мають брати участь усі державні органи, громадські формування і громадяни 
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держави. 

Слід зазначити, що профілактика правопорушень є конкретною діяльністю, 

яка мусить бути обмежена суворими рамками, хоча при цьому потрібно 

вирішувати великий обсяг завдань із заздалегідь не встановленим і змінюваним 

змістом. Межі цього управління залежать від профілактичного впливу на 

відповідні об‘єкти, його змісту, мети, принципів, пануючих суспільних 

відносин, від характеру соціально-політичного ладу. Ці ознаки і окреслюють 

межі і сферу функціонування профілактики. 

Відповідно межі профілактики визначаються усією системою соціально-

політичних, економічних, організаційних, моральних, психологічних, виховних, 

правових, технічних та інших методів і засобів впливу. Але вони охоплюють 

лише ту сферу, в якій діють процеси, що впливають на правопорушення. 

Розкрити з достатньою повнотою зміст профілактики правопорушень 

можна лише за умов урахування і аналізу функцій, які вона виконує, а також 

цілей і завдань, що стоять перед нею. Отже, розкриємо функції профілактики 

правопорушень: 

- запобіжно-регулятивна функція покликана коригувати у специфічних 

формах взаємозв‘язок особи і суспільства і впливати на поведінку людей та 

суспільні інтереси. Іншими словами дана функція покликана не лише 

перешкоджати розвитку одних і допомагати удосконаленню інших суспільних 

відносин, але й, вирішувати виникаючі між особою і суспільством протиріччя, 

сприяти утвердженню їх взаємозв‘язку. Профілактика покликана забезпечити 

таку поведінку людей, яка відповідала б вимогам, закріпленим у нормах права 

та інших нормативних актах; 

- охоронна функція покликана забезпечити захист суспільних інтересів і 

соціальних цінностей громадян і держави від протиправних посягань. Оскільки 

профілактика правопорушень спрямована на недопущення антигромадської 

поведінки, а також вона реалізує не лише можливості переконання, але й 

примусу до осіб, які не хочуть ставати на шлях виправлення і тим самим 

активно проявляє дану функцію;  

- виховна функція - профілактика правопорушень в основному зводиться 

до цієї функції, адже її призначення - не у примусі, а переконанні, тобто не у 

тому, щоб покарати, а у тому, щоб виховувати з метою недопущення 

протиправної поведінки; 

- ідеологічна функція, призначення якої полягає у забезпеченні загальної 

ідейної спрямованості профілактичних заходів, обґрунтуванні їх змісту, 

правильному визначенні шляхів, засобів і методів профілактичної діяльності. 

На жаль, на сучасному розвитку держави питанням ідеології не надається 

належної уваги; 

- прогностична функція збагачує теорію і практику профілактики 

правопорушень інформацією, яка дозволяє визначити перспективні напрямки 

попередження правопорушень.  

Перелічені основні функції профілактики характеризують її соціальне 

призначення і практичну цінність. 

Профілактика правопорушень – це система заходів, спрямованих на 
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охорону прав і свобод людини й громадянина, власності, громадського порядку 

та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 

протиправних посягань, профілактику правопорушень, і порядок їх здійснення 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку, окремими громадянами, а 

також права та обов‘язки державних органів і організацій, що проводять роботу 

з профілактики правопорушень, та осіб, щодо яких здійснюються зазначені 

заходи. 

Профілактичні заходи мають здійснюватися на всій території України або 

в її окремому регіоні, на підприємстві, в установі, організації незалежно від 

форм власності, серед групи населення (загальна профілактика) або стосовно 

конкретної особи (індивідуальна профілактика). 

Профілактика правопорушень в Україні передбачає співробітництво з 

правоохоронними органами інших держав та участь України в заходах, які 

здійснюються міжнародними організаціями. 

Основні терміни: 

Правопорушення – соціально негативний, передбачений нормами права, 

морально осудливий, провинний, що підлягає покаранню, вчинок, який 

порушує громадський правопорядок і спричиняє шкоду інтересам держави, 

фізичної або юридичної особи. 

Правопорушник – особа, яка здійснила або намагається здійснити 

незаконну дію, а також особа, яка сприяє цьому. 

Попередження – система засобів адміністративного примусу, 

спрямованих на недопущення здійснення наміру конкретної особи до початку 

зазіхання на вчинення правопорушень. 

Припинення – заходи, спрямовані на зупинення протиправної діяльності, 

яка вже почалася з метою відвернення шкоди. 

У наказі МВС України від 25.05.2012 № 452 «Про затвердження 

Положення про профілактику правопорушень, пов‘язаних із здійсненням 

службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України» 

законодавець закріпив визначення термінів, зокрема: 

профілактика правопорушень - система організаційних, правових і 

виховних заходів, спрямованих на попередження та усунення причин і умов, 

що сприяють учиненню працівниками ДМС України протиправних дій, 

пов‘язаних із здійсненням їх службової діяльності. 

загальна профілактика правопорушень - комплекс заходів правового й 

виховного характеру, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють 

учиненню правопорушень, пов‘язаних із здійсненням службової діяльності 

працівниками ДМС України; 

індивідуальна профілактика правопорушень - комплекс заходів 

індивідуального впливу на свідомість і поведінку осіб з числа працівників ДМС 

України, дії яких можуть призвести до скоєння злочинів, пов‘язаних з 

виконанням покладених на них службових обов‘язків, з метою попередження 

виникнення у них злочинного умислу та його практичної реалізації; 
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Отже, профілактика правопорушень – це обов‘язкова діяльність органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, у тому числі громадських організацій, 

спрямована на виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню 

правопорушень, а також виявлення осіб, схильних до вчинення правопорушень, 

та застосування заходів до їх виправлення. 

Загальна профілактика – заходи, спрямовані на виявлення причин і умов, 

що сприяють вчиненню правопорушень на всій території України, у окремому 

регіоні, галузі господарства, стосовно частини населення чи групи осіб, а також 

на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності. 

Віктимологічна профілактика правопорушень – комплекс заходів із 

своєчасного виявлення осіб, які, виходячи з їх поведінки, під впливом певних 

причин та умов можуть стати потерпілими (жертвами) від правопорушень, і 

проведення з ними запобіжних заходів віктимної поведінки. 

Індивідуальна профілактика правопорушень – система спеціальних 

заходів щодо конкретних осіб, які не скоїли протиправних діянь, але 

знаходяться в несприятливих умовах і під їх впливом можуть учиняти такі дії, 

ведуть антигромадський спосіб життя, скоюють правопорушення, 

характеризуються формуванням умислу і мотиву на вчинення правопорушень, 

підготовкою конкретного правопорушення, вчинили замах на злочин, але не 

довели його до кінця, скоїли злочин і можуть допустити рецидив. 

Антисуспільна спрямованість особи. Виявляється в її аморальних 

вчинках, дисциплінарних, адміністративних та інших правопорушеннях, які ще 

не мають злочинного характеру, але при повторенні дедалі більше набирають 

кримінальних рис і вказують на реальну можливість вчинення даною особою 

правопорушення.  

Інші категорії осіб, схильні до вчинення правопорушень, – це особи: 

– визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або 

зловживають спиртними напоями і двічі протягом року притягалися до 

адміністративної чи іншої відповідальності за розпиття спиртних напоїв або 

появу в громадських місцях у п‘яному  вигляді, інші правопорушення; 

– визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або 

вживають наркотичні речовини без призначення лікаря; 

– психічно хворі, які страждають на тяжкі психічні розлади і 

перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров‘я; 

– які вчинили насильство в сім‘ї після винесення їм офіційного 

попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім‘ї; 

– неповнолітні, які скоїли адміністративні правопорушення, ведуть 

антигромадський спосіб життя, у тому числі звільнені із спеціальних виховних 

установ. 

Законодавство України про профілактику правопорушень складається з 

Конституції України та інших законодавчих актів України, що регулюють 

діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також 

участь підприємств, установ, організацій, громадян та їх організацій у 

профілактиці правопорушень. 
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Усі заходи щодо профілактики правопорушень здійснюються відповідно 

до Конституції та законів України. 

Здійснення політики у сфері профілактики правопорушень  повинно 

ґрунтуватися на певних принципах.  

До основних принципів профілактики злочинності належать: 

демократизму, соціальної справедливості та гуманізму, комплексності, 

диференціації та індивідуалізації, своєчасності та необхідної достатності, 

наукової обґрунтованості, законності і економічної доцільності. 

Принцип демократизму профілактики правопорушень проявляється у 

широкій участі у профілактичній діяльності як населення в цілому так, зокрема, 

громадських та релігійних формувань; вивчення громадської думки щодо 

включення тих чи інших заходів до профілактичної діяльності. Цей принцип 

полягає в тому що громадяни повинні достатньо широко використовувати 

право звертатись особисто або колективно з питань боротьби з 

правопорушеннями  в державні органи і органи місцевого самоврядування. 

Принцип соціальної справедливості та гуманізму полягає в тому, що 

профілактика як особливий вид діяльності, як правило, пов‘язана із завданням 

конкретним особам позбавлень та право обмежень і спрямована на запобігання 

з боку конкретних осіб протиправної поведінки. 

Принцип комплексності проявляється у програмно-цільовому підході, 

всебічному аналізі і прогнозуванні ситуації та використанні на цій основі 

заходів економічного, виховного, управлінського, правового характеру для 

впливу на всю сукупність причин та умов правопорушень.  

Принцип диференціації і індивідуалізації полягає в тому, що профілактична 

діяльність повинна мати співвідношення характеру та інтенсивності визначених 

заходів з конкретними завданнями впливу та врахуванням статусу і 

особливостей особи, до якої застосовуються профілактичні заходи, а також 

умов її життєдіяльності та динаміки поведінки. 

Принцип своєчасності та необхідної достатності означає, що  

профілактична діяльність повинна бути направлена на ранній етап виникнення 

ситуації, яка несе у собі загрозу вчинення правопорушення. 

Профілактична діяльність неможлива без кримінологічних досліджень, за 

допомогою яких вивчаються стан і тенденції право порушень, причини й 

умови, що впливають на її територіальні особливості, тощо. За допомогою 

таких досліджень конкретизуються завдання й об‘єкти профілактики, основні 

напрями й засоби попереджувального впливу, коло суб'єктів. У цьому 

виявляється принцип наукової обґрунтованості. 

Важливе значення для ефективної профілактичної діяльності має принцип 

законності. Правові основи профілактики повинні регламентувати її основні 

напрями й форми, компетенцію суб‘єктів, підстави для застосування заходів 

індивідуально-профілактичного впливу, а також передбачати гарантії захисту 

прав і законних інтересів осіб, стосовно яких вони здійснюються. 

Принцип економічної доцільності полягає в тому, що при плануванні 

профілактичної діяльності необхідно враховувати майбутні витрати на 
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плановані заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через 

надмірну вартість. 

Будь-яка діяльність, зокрема й профілактична, будується на певних 

методах і формах її здійснення. Характеризуючи діяльність того чи іншого 

суб‘єкта профілактики правопорушень, потрібно враховувати, що вона 

здійснюється по двох основних напрямках: у співвідношенні заходів 

переконання із заходами примусу стосовно осіб, які порушують норми права і 

правила поведінки, встановлені суспільством. Тому тут використовують два 

методи: переконання і примусу. 

Якщо перший метод є більш гуманним, оскільки спрямований на 

переконання тієї чи іншої особи про недопущення протиправної поведінки, то 

другий пов‘язаний із застосуванням тих чи інших заходів примусу до осіб, які 

допускають відхилення у поведінці. Безумовно, названі методи повинні 

застосовуватися з урахуванням соціальної запущеності особи. 

Використовуючи ці два метоли, суб‘єкти профілактики правопорушень, 

залежно від їх виду, застосовують різні форми, під якими розуміється науково 

обґрунтована система найбільш доцільних і правомірних заходів профілактики 

правопорушень. 

Суб’єктами загальної та індивідуальної профілактики 

правопорушень є органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), 

органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, засоби масової 

інформації, громадські організації, у тому числі громадські формування з 

охорони громадського порядку, релігійні установи та організації, підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, які беруть участь у 

профілактиці правопорушень. 

Керівники суб‘єктів профілактики правопорушень несуть 

відповідальність за  попередження, припинення правопорушень та організацію 

профілактичної роботи в межах своїх повноважень. 

Особливе місце серед суб‘єктів профілактичної діяльності займають 

органи поліції, які здійснюють заходи як загальної, так і індивідуальної 

профілактики. 

Об’єктами профілактики правопорушень є громадяни України, особи 

без громадянства, а також іноземці, за винятком дипломатичних представників 

іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними 

договорами, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, 

користуються імунітетом від кримінальної та адміністративної юрисдикції, 

криміногенні чинники правопорушень, особи з криміногенними нахилами, 

мікросередовище, яке сприяє формуванню особи з криміногенними нахилами. 

ВИСНОВКИ ЗПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Основні чинники, які потребують профілактичного впливу  

До основних чинників належать: бідність, безробіття, відсутність 

доступного житла, недосконалість системи освіти; загострення соціальної 

нерівності; ослаблення соціальних і сімейних зв‘язків, а також неналежне 

виховання в сім‘ї, що посилює несприятливі умови життя; збільшення кількості 

неблагополучних сімей, розлучень, асоціальна поведінка батьків, ухилення або 
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відсторонення батьків від виконання своїх обов‘язків з виховання дітей, 

жорстокість і насилля в сім‘ях; соціальні фактори, пов‘язані з міграційними 

процесами; руйнування культурної самобутності, утрата моральних принципів 

суспільного життя та патріотизму, антигромадський спосіб життя; погіршення 

умов життя окремих соціальних груп, недостатня мережа об‘єктів культурно-

побутового призначення, спортивних установ, місць відпочинку; низький 

рівень медичного обслуговування населення; алкоголізм, немедичне вживання 

наркотичних засобів та інших психотропних речовин; поширення в засобах 

масової інформації ідей і поглядів, що призводять до зростання нетерпимості, 

насильства та обману;; недоліки в охороні державного і колективного майна і 

інші умови, які сприяють скоєнню правопорушень в суспільстві. Вирішення 

зазначених проблем повинно здійснюватися систематично на державному, 

регіональному, місцевому та індивідуальному рівнях. 

 

2.Поняття, сутність та зміст загальної профілактики 

 

Отже велике практичне значення має розподіл профілактики 

правопорушень  на загальну та індивідуальну. Воно проводиться у деяких 

нормативних актах і є основою для вирішення таких важливих питань, як 

розмежування компетенції суб‘єктів загальної профілактики, спеціалізація 

суб‘єктів, аналіз результатів і оцінка ефективності профілактичних заходів, 

тощо. А також, суттєвим є й те, що цей розподіл базується на деяких 

загальновизнаних положеннях, які стосуються природи правопорушень, 

особливостях її детермінації.  

Як уже зазначалося у попередньому питанні Загальна профілактика – це 

заходи, спрямовані на виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень на всій території України, у окремому регіоні, галузі 

господарства, стосовно частини населення чи групи осіб, а також на 

підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності. 

Класифікувати заходи загальної профілактики варто на: загальні заходи 

профілактики злочинів та спеціальні заходи профілактики злочинів. 

Класифікувати заходи загальної профілактики варто на: загальні заходи 

профілактики злочинів та спеціальні заходи профілактики злочинів. 

До заходів загальної профілактики правопорушень належать: 

– кримінологічна експертиза; 

– роз‘яснення положень законодавства України; 

– кримінологічне дослідження; 

– профілактична перевірка; 

– припис, постанова; 

– інформування населення про стан правопорядку, засоби та методи 

захисту громадян і власності від правопорушень; 

– профілактична допомога. 

Кримінологічна експертиза  

Термін "експертиза" походить від французького слова "expertise" та від 

латинського "expertus" (досвідчений) і означає розгляд, дослідження експертом 
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якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У свою чергу, щодо 

визначення поняття "кримінологічної експертизи" серед науковців та практиків 

досі одностайних підходів не вироблено. Зокрема А.П. Закалюк виробив лише 

загальний підхід з цього приводу, обґрунтовано вважаючи, що кримінологічна 

експертиза – це експертне дослідження та прогнозування зміни 

кримінологічної ситуації у певній сфері суспільних відносин у зв’язку з новими 

обставинами (умовами) її функціонування, наразі пов’язаними із прийняттям 

нормативно-правового акта, що має внести зміни у правове регулювання  

згаданої сфери. 

Отже кримінологічна експертиза нормативно-правових актів у вузькому 

розумінні, вважаючи, що це є спеціальне, здійснюване на основі обґрунтованої 

методики кримінологічне дослідження нормативно-правових актів ї їх 

проектів, спрямоване на виявлення, усунення або мінімізацію впливу таких її 

положень, що детермінують або ж можуть детермінувати злочинність чи 

блокують або можуть блокувати дію антикримінальних заходів (засобів), що 

вживаються суспільством і державою. 

В широкому розумінні кримінологічну експертизу можна вважати формою 

кримінологічного контролю, що реалізується у вигляді наукового забезпечення 

процесу правотворчості і здійснюється в межах кримінологічної політики 

держави. 

Отже, системо утворюючими елементами, що складають зміст даного поняття, 

є: 

1) це експертне дослідження (з цього випливає, що висновок експерта має 

відповідати певним вимогам, зокрема тим, що визначені у ст. 75 КПК України, 

тобто дане дослідження має проводитись висококваліфікованим фахівцем 

(групою) на підставі науково обґрунтованої методики та критеріїв; 

2) об’єктами експертизи у цьому випадку виступають проекти законів та 

інших нормативно-правових актів у сфері протидії злочинності (з іншого боку, 

об‘єктами даної експертизи мають бути лише ті правові акти, що регулюють 

суспільні відносини у сфері протидії злочинності, тобто в цьому аспекті вони 

мають співпадати з предметом кримінології; 

3) дослідження має проводитись фахівцями у галузі кримінології, що 

призначаються експертами відповідним нормативно-правовим актом 

уповноваженою на це особою (органом). 

4) метою даного експертного дослідження має бути встановлення 

кримінологічно значущих чинників, виникнення чи негативні зміни яких 

пов‘язані з об‘єктом експертизи та вироблення науково обґрунтованих 

пропозицій по їх блокуванню, усуненню, нейтралізації тощо або 

стимулювання. 

5) наслідки від прийняття нормативно-правового акта (бажані чи небажані). 

Юридична ефективність визначається здатністю законодавчої норми 

забезпечити відповідність поведінки суб‘єктів, до яких вона адресується, тому 

зразкові, що передбачені у нормі. 

6) пропозиції (рекомендації) щодо доцільності чи заперечення прийняття 

нормативно-правового акта. 
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Серед оціночних критеріїв ефективності нормативно-правових актів та їх 

проектів, а також серед функцій і засобів науково-кримінологічного 

забезпечення нормотворення (законотворення) має зайняти своє місце й 

прогнозування кримінологічних наслідків прийняття законодавчого 

(нормативно-правового) акта. 

При цьому реалізація цієї функції, з урахуванням критеріїв ефективності, має 

відбуватися через безпосереднє застосування прогностичних видів, методів і 

засобів, зокрема й через проведення наукової кримінологічної експертизи 

проектів нормативно-правових актів. 

Роз’яснення положень законодавства України. Суб‘єкти профілактики 

правопорушень, у межах своєї компетенції, ведуть серед населення, окремих 

його категорій, посадових осіб підприємств, організацій, установ  роботу з 

роз‘яснення положень законодавства України, у тому числі з питань 

профілактики правопорушень, віктимологічної профілактики, зокрема щодо 

необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню 

правопорушень, відповідальності за протиправні діяння, а також уживають 

заходів із своєчасного виявлення осіб, які, виходячи з їх поведінки, під впливом 

певних причин та умов можуть стати потерпілими від правопорушення. 

Кримінологічне дослідження проводиться з метою виявлення ознак 

готування злочинів, вивчення причин і умов вчинення правопорушень, 

свідомого або несвідомого створення умов, які сприяють вчиненню 

правопорушень, а також з метою прогнозування впливу тих чи інших обставин 

на стан правопорядку в майбутньому та обґрунтування необхідності і 

спрямованості профілактичних заходів. 

Правоохоронними органами кримінологічне дослідження здійснюється в 

межах їх обов‘язків і прав, визначених законами України, шляхом постійного  

вивчення даних і документів, що характеризують діяльність органів влади, 

підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, спосіб 

життя окремих фізичних осіб, матеріалів органів дізнання, узагальнення слідчої 

та досудової практики. 

Кримінологічне дослідження може призначатися Верховною Радою 

України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та здійснюватися 

визначеними ними органами в процесі розроблення проектів законодавчих та 

інших нормативних актів, планів або програм профілактики правопорушень, а 

також за результатами профілактичних перевірок на підприємствах, в 

установах, організаціях. 

Припси, постанова. У разі отримання достатніх відомостей про наявність 

причин і умов, що можуть сприяти вчиненню правопорушень, на підставі 

відповідних рішень працівниками правоохоронних органів проводиться 

профілактична перевірка. До участі в ній залучаються фахівці, а в разі 

необхідності – представники громадських організацій.   

Службові особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
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власності, на яких проводиться профілактична перевірка, зобов‘язані надати 

особам, що проводять перевірку, можливість оглянути територію, приміщення, 

ознайомитися з необхідними документами, матеріалами, дати пояснення з 

питань, які стосуються перевірки. 

Службові особи, які проводять профілактичну перевірку, зобов‘язані  

діяти в межах повноважень і з дотриманням вимог щодо охорони інформації. 

Утручання цих осіб у господарську та іншу діяльність підприємств, установ та 

організацій, на яких проводиться профілактична перевірка, забороняється. 

За результатами профілактичної перевірки орган, за рішенням якого вона 

проводилася, надсилає керівникові підприємства, установи, організації, де 

виявлено причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 

профілактичний припис, подання чи постанову. У профілактичному приписі, 

поданні чи постанові визначаються заходи щодо усунення причин та умов, що 

сприяють учиненню правопорушень, і термін їх виконання. 

Подання і постанови є обов‘язковими для виконання. 

Органи досудового розслідування, прокурор та суд вживають заходів до 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, у межах та на 

підставі кримінального процесуального законодавства України. 

Орган, що склав подання чи постанову, у випадку їх невиконання, 

виконання не в повному обсязі або з порушенням визначених поданням чи 

постановою заходів здійснює контроль щодо забезпечення виконання цих 

заходів відповідним підприємством, установою, організацією, повідомляє про 

незадовільний стан профілактики правопорушень орган поліції, на території 

обслуговування якого знаходиться зазначене підприємство, установа, 

організація. 

Особи, винні в невиконанні чи неналежному виконанні подання чи 

постанови, притягаються до передбаченої законом адміністративної або 

дисциплінарної відповідальності. 

Інформація про стан правопорядку в Україні та в її адміністративно-

територіальних одиницях доводиться до населення через засоби масової 

інформації. 

Суб‘єкти профілактики правопорушень інформують населення про 

засоби та методи  захисту від протиправних посягань шляхом проведення бесід, 

виступів у пресі, по радіо й телебаченню, видання спеціальних посібників, 

плакатів тощо. Засоби масової інформації використовуються також з метою 

поліпшення правового виховання населення, формування здорового способу 

життя. 

Профілактична допомога. Надання суб‘єктами профілактики правової 

допомоги населенню включає в себе  створення пунктів допомоги знедоленим, 

центрів реабілітації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

роз‘яснення небезпеки віктимологічної поведінки та адекватних дій в умовах, 

що сприяють учиненню правопорушень, ініціативне надання послуг із захисту 

та охорони майна всіх форм власності на основі укладення письмових 

договорів, надання юридичної допомоги населенню та громадським 

об‘єднанням. 
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Останнім часом з метою загальної профілактики правопорушень усе 

активніше застосовуються технічні засоби: технічне зміцнення житлових 

приміщень, під‘їздів будинків, горищ і підвалів, поліпшення освітленості 

вулиць, тощо. 

Досить актуальними завданнями загальнопрофілактичної діяльності поліції 

є відновлення та розвиток мережі громадських формувань з охорони 

громадського порядку, налагодження та зміцнення ділових зв‘язків з 

населенням, суспільним активом, виступи працівників поліції (насамперед - 

дільничних інспекторів) з питань попередження правопорушень і забезпечення 

громадського порядку перед жителями та у трудових колективах. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Організація і здійснення постійної взаємодії правоохоронних органів з 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, благодійними й іншими 

фондами, суспільними об‘єднаннями, засобами масової інформації повинні 

бути спрямовані на активізацію і конкретизацію їх участі у профілактиці 

правопорушень. Необхідно також розбудовувати взаємодію із цих питань із 

релігійними організаціями, з органами опіки, піклування, охорони здоров'я, 

освіти, служб зайнятості, центрами соціального захисту дітей і підлітків, 

будинками нічного перебування й центрами соціальної реабілітації. Останні 

можуть бути ефективно використані для оперативної і профілактичної роботи з 

особами, що займаються бродяжництвом і жебрацтвом. 

 

 
3. Поняття, сутність та зміст індивідуальної профілактки 

правопорушень 
 

Індивідуальна профілактика правопорушень – це система спеціальних 

заходів щодо конкретних осіб, які не скоїли протиправних діянь, але 

знаходяться в несприятливих умовах і під їх впливом можуть учиняти такі дії, 

ведуть антигромадський спосіб життя, скоюють правопорушення, 

характеризуються формуванням умислу і мотиву на вчинення правопорушень, 

підготовкою конкретного правопорушення, вчинили замах на злочин, але не 

довели його до кінця, скоїли злочин і можуть допустити рецидив. 

У науковій літературі можна зустріти різні визначення індивідуальної 

профілактики правопорушень, але найбільш конкретизоване визначення є 

таким: індивідуальна профілактика - система цілеспрямованого, 

організованого, з урахуванням педагогічних вимог, виховного впливу на 

свідомість, почуття, волю особи, що профілактується, з метою усунення, 

нейтралізації, блокування у неї негативних і, одночасно, формування 

позитивних якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки. 

Індивідуальна профілактична  робота - комплекс заходів щодо 

конкретних осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які 

перебувають на обліках в органах поліції, з метою попередження вчинення 

ними злочинів та інших правопорушень. 
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Варто відзначити й те, що забезпечення ефективності індивідуальної 

профілактики правопорушень  неможливо без дотримання таких основних 

вимог:  

- своєчасність (несвоєчасне виявлення та вжиття заходів впливу до 

правопорушників та їх оточення призводить до формування звички пов‘язаної з 

антигромадською поведінкою, а також значно підвищує ймовірність вчинення 

особою правопорушення); 

 - послідовність (індивідуальний вплив повинен спланований бути так, щоб 

його інтенсивність послідовно збільшувалась або зменшувалась залежно від 

результатів); 

- реальність (заходи впливу повинні відповідати можливостям їх 

реалізації); 

- законність (індивідуальна профілактика будується на основі чіткого 

дотримання законодавства, прав, свобод та законних інтересів громадян).  

При цьому необхідно мати на увазі, що визначення кола осіб, що 

потребують профілактичного впливу, при відсутності законних підстав може 

викликати безпідставне рішення, а тим самим - обмеження прав громадян. 

Стосовно індивідуальної профілактичної роботи правоохоронних органів такі 

підстави - це насамперед факти протиправної поведінки конкретних осіб. Саме 

вони надають право поставити особу на профілактичний облік, що тягне за 

собою певне обмеження його прав і свобод. Тому категорії цих осіб і види їх 

антигромадської поведінки визначені нормативно-правовими актами України, 

що визначають межі індивідуальної профілактичної роботи правоохоронних 

органів. 

До заходів індивідуальної профілактики правопорушень слід віднести: 

– профілактичну бесіду; 

– роз’яснення законодавства;  

– усне попередження про неприпустимість протиправних  дій; 

– офіційне попередження про неприпустимість вчинення 

насильства в сім’ї; 

– офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; 

– профілактичний облік; 

– адміністративний нагляд поліції;  

– соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді 

обмеження волі або її позбавлення на певний строк. 

Профілактична бесіда проводиться за наявності інформації про те, що 

особа вчинила протиправні дії, з метою роз‘яснення суспільної небезпечності та 

усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських 

дій, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також на 

встановлений порядок управління. Для цього особа викликається до 

відповідного органу поліції чи Служби безпеки України за місцем проживання 

або роботи (служби). 

Офіційне попередження про неприпустимість учинення насильства в 

сім’ї виноситься члену сім‘ї відповідно до статті 10 Закону України ―Про 

попередження насильства в сім‘ї‖, а саме: 
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1. Члену сім‘ї, який вчинив насильство в сім‘ї, виноситься офіційне 

попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім‘ї, за умови 

відсутності в його діях ознак злочину, службою дільничних інспекторів поліції, 

про що йому повідомляється під розписку. 

2. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в 

сім‘ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 

16-річного віку. 

3. У разі вчинення особою насильства в сім‘ї, після отримання нею 

офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім‘ї, ця 

особа направляється до кризового центру для проходження корекційної 

програми, а також щодо неї у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, 

може бути винесено захисний припис. 

Проходження корекційної програми для такої особи є обов‘язковим. 

Офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки. 

Особі, до якої двічі протягом року було застосовано адміністративне стягнення 

за вчинення  правопорушення, що посягає на громадський порядок і громадську 

безпеку, а також установлений порядок управління, правоохоронним органом 

за місцем проживання цієї особи може бути оголошено офіційне письмове 

застереження про неприпустимість протиправної поведінки та можливі заходи 

профілактичного впливу. 

Офіційне застереження оголошується начальником відповідного 

правоохоронного органу або його заступником, начальником територіального 

підрозділу цього органу і оформляється протоколом, який підписується 

правопорушником та посадовою особою, що оголошує офіційне письмове 

застереження. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в 

ньому робиться відповідний запис. 

У разі неявки правопорушника без поважних причин до 

правоохоронного органу за викликом для оголошення офіційного 

письмового застереження його може бути піддано приводу в порядку, 

передбаченому законодавством. 

Профілактичний облік становить систему передбачених чинним 

законодавством заходів суб‘єктів профілактики, спрямованих на усунення 

причин та умов, за наявності яких може бути вчинено правопорушення. 

Необхідність узяття на профілактичний облік осіб у кожному випадку 

визначається індивідуально, з урахуванням характеру проступку, поведінки 

особи щодо наміру продовження антигромадських дій. 

Для систематичного і цілеспрямованого здійснення заходів 

індивідуальної профілактики щодо особи, поведінка якої свідчить про реальну 

можливість учинення нею правопорушення, така особа підлягає взяттю на 

профілактичний облік. 

Профілактичний облік в органах поліції здійснюється  відповідно до 

Законів України  «Про національну поліцію», «Про адміністративний нагляд а 

особами, звільненими з місць позбавлення волі», «Про попередження 

насильства в сім‘ї» та «Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для неповнолітніх». 
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На профілактичний облік в органах поліції беруться особи, які : 

 вчинили двічі протягом року адміністративні правопорушення, за які 

згідно із законом може бути призначено покарання у вигляді адміністративного 

арешту, або особи, що вчинили адміністративне правопорушення після 

оголошення офіційного застереження про неприпустимість протиправної 

поведінки; 

 відносно яких є інформація, що вони можуть вчинити злочин та 

відносно яких відповідні органи застосували заходи запобігання; 

 злочинна діяльність яких була припинена і які не були засуджені до 

кримінального покарання; 

 звільнені з місць позбавлення волі, ті, що відбули покарання за 

злочин, з яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом 

порядку; 

 засуджені за вчинення злочину умовно або до міри покарання, не 

пов‘язаної з позбавленням волі, а також звільнені від покарання та його 

відбування; 

 знаходилися на лікуванні від алкоголізму і наркоманії в спеціальних 

наркологічних закладах; 

 були визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або 

зловживають спиртними напоями; 

 двічі притягувалися до адміністративної чи іншої відповідальності за 

розпиття спиртних напоїв або появи у п‘яному вигляді в громадських місцях, 

що допускають на ґрунті пияцтва інші порушення громадського порядку чи 

правил громадського співжиття; 

 були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами 

або вживають наркотичні речовини без призначення лікаря; 

 психічно хворі, які є суспільно небезпечними і перебувають на 

спеціальному обліку в закладах охорони здоров‘я; 

 вчиняють насильство в сім‘ї; 

 відносно яких здійснюється адміністративний нагляд; 

 батьки або особи, які їх заміняють, котрі не виконують обов‘язків 

щодо виховання і навчання дітей і своєю протиправною поведінкою сприяють 

вчиненню ними правопорушень. 

Профілактичний облік передбачає створення та ведення відповідних 

комп‘ютерних інформаційних систем правоохоронних органів України. 

Соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк, здійснюється відповідно до Закону 

України  ―Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк‖. 

Соціальний патронаж - допомога звільненим особам шляхом здійснення 

комплексу правових, економічних, організаційних, сихологічних, соціальних та  

інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на їх соціальну адаптацію;  
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Спеціалізовані установи для звільнених осіб - установи, діяльність яких 

спрямована на надання допомоги звільненим  особам, їх підтримку та соціальну 

адаптацію;  

Суб'єкти соціального патронажу - центральні і місцеві органи  

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 

та організації, об'єднання громадян, а також фізичні особи, які здійснюють 

соціальний патронаж.  

Центр соціальної адаптації - соціальна установа,діяльність якої 

спрямована на поступове повернення звільнених осіб до  самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві шляхом 

надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з 

урахуванням індивідуальних потреб.  

Діяльність центру соціальної адаптації регулюється типовим 

положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, 

соціального захисту населення. 

Спеціальний будинок-інтернат - соціально-медична установа, призначена 

для постійного проживання звільнених осіб - громадян похилого віку, інвалідів 

I і II груп, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, обутового і 

медичного обслуговування.  

До спеціального будинку-інтернату на безоплатній основі приймаються 

звільнені особи - громадяни похилого віку, інваліди I і II груп, що не мають 

працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх 

утримувати.  

До спеціального будинку-інтернату можуть прийматися на платній  

основі  звільнені особи,  що мають працездатних дітей або інших родичів, які 

згідно із законом зобов'язані їх утримувати.  

Діяльність спеціальних будинків-інтернатів регулюється типовим 

положенням затвердженим центральним органом виконавчої  влади,  що  

забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, 

соціального захисту населення. 

 стосовно психічно хворих,  які  перебувають  на  обліку   як соціально 

небезпечні, - після припинення диспансерного нагляду за такими особами.  

Безпосереднє здійснення індивідуальної профілактики - досить тривалий і 

систематичний процес, що пов‘язаний з впливом на особу, у процесі якого 

необхідно комплексно застосовувати весь арсенал методів, усі засоби та заходи 

впливу. У практичній діяльності використовуються такі методи індивідуально-

профілактичного впливу, як: переконання, надання допомоги, примус. 

Метод переконання - це комплекс виховних, роз‘яснювальних заходів, що 

здійснюються з метою зміни антигромадської спрямованості осіб, що 

профілактуються, і закріплення їх позитивної соціальної орієнтації. Він 

застосовується у період знаходження осіб на профілактичному обліку для 

подолання або нейтралізації основних антигромадських орієнтацій, що можуть 

привести до вчинення злочинів. Основними формами реалізації методу 

переконання є індивідуальні або колективні бесіди, обговорення поведінки 
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особи, встановлення над ним індивідуального або колективного шефства, 

спільна участь вихователя і особи, що перевиховується, у суспільно корисній 

діяльності, тощо. У процесі застосування методу переконання необхідно 

використовувати різноманітні психологічні та педагогічні прийоми впливу на 

розум, почуття і волю людини. Основною організаційно-тактичною формою 

виховного впливу на особу, що профілактується, є бесіда. Використовуються 

бесіди трьох видів: попередня (або ознайомлювальна), профілактична і 

виховна. Попередня бесіда проводиться в індивідуальному порядку при 

постановці особи на профілактичний облік. Профілактична бесіда проводиться 

при наявності фактів антигромадської поведінки особи, що перебуває на 

профілактичному обліку. Виховна бесіда за своїм змістом та способом впливу 

нагадує профілактичну бесіду, але виховні бесіди проводяться, як правило, у 

неофіційній обстановці, частіше представниками громадськості за місцем 

проживання, навчання або роботи особи, що профілактується. 

Метод надання допомоги є, як правило, найбільш ефективним у 

профілактичній діяльності. Він використовується для трудового устрою, 

поліпшення побутових умов, організації дозвілля, встановлення соціально 

корисних контактів, планування грошових видатків, вибору життєвих цілей, 

тощо. Заходи надання допомоги у працевлаштуванні та створенні належних 

побутових умов, особливо особам, звільненим з місць позбавлення волі після 

відбуття покарання, регламентовані у низці нормативних актів. Однак у 

сучасних умовах їх застосування вкрай повне ускладнень, не забезпечується 

об‘єктивними можливостями поліції. У зв‘язку із цим для надання допомоги 

особам, що профілактуються, необхідно використовувати можливості 

меценатів, різних фондів, служби соціального захисту населення, центрів 

соціальної реабілітації та інших подібних структур. 

Метод примусу є одним з основних методів індивідуально-профілактичної 

діяльності. Він реалізується шляхом застосування різних за своєю юридичною 

природою, змістом і направленістю заходів впливу, які регламентуються 

нормами відповідних галузей права (цивільного, сімейного, адміністративного, 

тощо). До основних таких заходів, що найбільш часто застосовуються органами 

поліції у встановленому законом порядку, відносяться:адміністративний арешт 

і адміністративне затримання для запобігання антигромадської поведінки особи 

та захисту громадян, членів його сім‘ї  від протиправних посягань; 

- адміністративний нагляд, що має на меті здійснення профілактичного 

контролю над особами, що звільнилися з місць позбавлення волі та не стали на 

шлях виправлення; 

- штраф, покликаний реалізувати матеріальну відповідальність особи за 

свої антигромадські провини та запобігти більш серйозні правопорушення; 

- накладення та жорсткість обмежень щодо раніше засуджених осіб, які 

дозволяють установити бар‘єри на шляху до протиправної діяльності та 

сприяють соціалізації особи. 

Індивідуальна профілактика являє собою складний вид діяльності, оскільки 

вона завжди пов‘язана з конкретною людиною, його індивідуальною 

неповторністю, зі специфікою тільки їм прожитому життя й тільки йому 
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властивого життєвого досвіду. Тому, оцінюючи її результативність, необхідно 

враховувати, що, по-перше, ефективність профілактики злочинів досягається за 

рахунок застосування не одного окремо взятого заходу, а цілого їх комплексу; 

по-друге, результат профілактичної роботи при тих самих формах і методах 

суттєво змінюється залежно від ступеня криміногенності кожного із трьох 

основних детермінантів злочинної поведінки - особи, мікросередовища та 

конкретної ситуації; по-третє, інтенсивність профілактичних заходів перебуває 

у прямій залежності від ступеня прояву названих криміногенних факторів. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Особа, стосовно якої застосовується профілактичний захід, має право 

оскаржити неправомірні дії посадових осіб, які цей захід здійснюють та 

порушують її права, їх вищому керівникові, прокуророві або суду. 

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про профілактику 

правопорушень, несуть дисциплінарну, цивільно-правову або адміністративну  

відповідальність відповідно до законодавства України. 

 

4. Заходи та повноваження органів державної влади, 
місцевого самоврядування та громадськості у сфері 

профілактики правопорушень. 
Розгляд цього питання доречно почати з аналізу функціонування суб‘єктів 

загальнодержавного рівня, виділивши підтипи за належністю до гілок влади. 

Нажаль, частиною першою статті 102 Конституції України не визначено, до 

якої гілки влади належить Президент України, але частиною другою цієї статті 

визначено, що: «Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, дотримання Конституції України, прав та свобод людини і 

громадянина.» Тому на виконання Конституції України та Законів України 

Президент України підписує закони України, спрямовані на загальносоціальну 

та спеціальну профілактику правопорушень та злочинів, указами регламентує 

правоохоронну та профілактичну діяльність, затверджує комплексні програми 

попередження злочинності на певний період. 

До загальнодержавних суб‘єктів профілактики безумовно відноситься 

Верховна Рада України. Згідно конституції України Ст. 75 «Єдиним вищим 

органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України». А 

статтею 85 Конституції визначаються повноваження Верховної Ради України, 

де серед тридцяти шести пунктів значна частина безпосередньо або 

опосередковано стосуються проблем протидії злочинності та охороні 

правопорядку. Зокрема до таких повноважень належить визначення 

внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних 

нормативно-правових актів та програм економічного, науково-технічного, 

національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища, 

формування правових основ загальносоціального та спеціально-

кримінологічного попередження злочинності. Повноваження Парламенту 

дають підстави для розробки кримінально-правової політики, формування 

правової бази та ресурсного забезпечення такої політики. Але безумовно 

головним напрямком діяльності цього суб‘єкту профілактики є законодавче 
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регулювання профілактики правопоркушень, яке полягає в законодавчій 

діяльності Верховної Ради, яка визначає в законах мету і завдання 

попередження злочинів, коло суб‘єктів, що здійснюють цю діяльність, їх 

компетенцію, основні форми та методи роботи. Профілактична функція 

діяльності ВР полягає в законодавчому регулюванні відносин в сфері 

економіки, політики, ідеології, культури і побуту, який сприяв би усуненню чи 

нейтралізації негативних сторін громадського життя, що можуть проявитися як 

причини й умови злочинності. 

Така організація суспільного життя повинна бути забезпечена належною 

законодавчою базою. 

Сутність законодавчого регулювання профілактичної діяльності на 

індивідуальному рівні полягає в тому, що норми законів та підзаконних актів 

стимулюють соціально корисну поведінку, протидіючи факторам, що негативно 

впливають на формування і життєдіяльність особи. 

Поряд з цим законодавчі та підзаконні акти визначають завдання та заходи 

профілактики злочинності в цілому та окремих її видів, порядок, форми і 

методи здійснення цієї діяльності, функції різних її суб‘єктів, координацію і 

взаємодію між ними. Закони та інші нормативні акти забезпечують 

відповідальність уповноважених осіб за виконання своїх обов‘язків, суворе 

дотримання особистих і майнових прав, законних інтересів громадян та 

установ. 

В навчальній літературі виділяють два основних напрямки правового 

регулювання профілактики злочинності. Перший напрямок носить 

―матеріальний‖ характер і полягає у впливі за допомогою права на 

криміногенні фактори зовнішнього середовища, які прямо або опосередковано 

детермінують злочинну поведінку, з метою їх усунення. Другий напрямок 

носить ―процесуальний‖ характер і полягає в юридичному закріпленні прав і 

обов‘язків органів, уповноважених осіб і громадян – суб‘єктів попередження 

злочинів у встановленні змісту і порядку здійснення попереджувальних заходів. 

Верховний Суд України та судові органи вирішують завдання 

попередження правопорушень за допомогою різних засобів і методів. 

Відповідно до законодавства про судоустрій, суди зобов‘язані спрямовувати 

свою діяльність на виявлення і усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 

злочинів, правове виховання громадян у дусі точного і неухильного виконання 

законів, дбайливого ставлення до державної і приватної власності, дотримання 

трудової дисципліни, поваги до прав, честі і достоїнства громадян, сприяння 

активізації добровільної профілактичної діяльності громадян та громадських 

об‘єднань. 

Профілактичний ефект діяльності суду пов‘язаний з виконанням його 

основного завдання – відправленням правосуддя. Шляхом винесення 

справедливого рішення у кримінальних справах суд забезпечує загальну і 

спеціальну превенцію, у тому числі робить свій внесок у попередження 

рецидиву. Справедливі рішення по цивільних, сімейних, трудових, 

господарських справах сприяють усуненню чи пом‘якшенню криміногенних 
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конфліктних ситуацій, факторів, що детермінують кримінальну мотивацію і 

полегшують її реалізацію. 

Профілактичну спрямованість має аналітична робота, узагальнення судової 

практики, які здійснюють інформаційне забезпечення методичної роботи у 

сфері попередження правопорушень.  

Кабінет Міністрів України: 

– забезпечує розроблення за участю правоохоронних органів проектів 

державних програм профілактики правопорушень, а також цільові програми 

профілактики окремих видів правопорушень; 

– здійснює керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів, 

пов‘язаною з профілактикою правопорушень; 

– встановлює організаційні основи діяльності та повноваження органів 

виконавчої влади, які може бути створено спеціально для організації центрів 

соціальної адаптації та інших установ, і виконання ними профілактичних 

функцій; 

– визначає джерела та порядок фінансування заходів профілактики 

правопорушень. 

Здійснюючи на відповідній території організацію роботи з профілактики 

правопорушень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи 

виконавчої влади та місцевого самоврядування: 

– розробляють регіональні програми профілактики 

правопорушень і погоджують плани заходів щодо попередженню 

вчиненню їх окремих видів; 

– координують діяльність підприємств, установ та організацій, 

що здійснюють профілактику правопорушень, узагальнюють і 

поширюють досвід її ефективного провадження; 

– забезпечують виділення фінансових, матеріально-технічних 

та інших ресурсів для проведення профілактичних заходів; 

– призначають проведення кримінологічних експертиз проектів 

відповідних нормативних актів, програм і планів, крім прийнятих 

сільськими і селищними органами місцевого самоврядування; 

– забезпечують працевлаштування в порядку, передбаченому 

Законом України «Про зайнятість населення», а також вирішення 

відповідними органами питань побутового влаштування, лікування осіб 

від алкогольної, наркотичної залежності; 

– визначають кількість місць у фізкультурно-спортивних, 

художньо-естетичних та інших соціальних закладах для залучення до 

них осіб, що перебувають на профілактичному обліку, насамперед 

неповнолітніх і молоді, і в разі потреби розширюють мережу цих 

закладів; 

– організовують соціальний патронаж щодо передбачених цим 

Законом та Законом України ―Про соціальну адаптацію осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк‖ 

категорій осіб; 

– створюють притулки та центри методико-соціальної 
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реабілітації для неповнолітніх, центри соціальної реабілітації, 

спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, 

звільнених з місць позбавлення волі або з приймальників-

розподільників, а також інші установи соціального патронажу і керують 

їх діяльністю. 

Всі установи, які входять складовими елементами соціального інституту 

правоохоронних органів є спеціалізованими суб‘єктами профілактики.  

Для виконання завдань з профілактики правопорушень органи 

прокуратури, поліції, Служби безпеки, юстиції України зобов’язані: 

– у межах своїх обов‘язків і прав, визначених законами України, 

вживати всіх необхідних заходів щодо попередження правопорушень; 

– розробляти і вносити на розгляд Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих органів 

виконавчої влади проекти програми профілактики і плани заходів щодо 

запобігання вчиненню окремих видів правопорушень, а після затвердження 

забезпечувати їх виконання в межах обов‘язків і прав, визначених для цих 

органів законодавством України; 

– здійснювати аналіз наявних даних з метою встановлення причини 

та умов, що сприяють учиненню правопорушень, розробляти та надавати 

Президентові України, Кабінету Міністрів України, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідним міністерствам та іншим 

центральним і місцевим органам виконавчої влади пропозиції та 

рекомендації щодо їх усунення; 

– організовувати роботу з роз’яснення положень чинного 

законодавства з питань зміцнення правопорядку. 

Для виконання вимог чинного законодавства органи прокуратури, 

поліції, Служби безпеки, юстиції України мають право безперешкодного 

доступу до масивів інформації, матеріалів ревізій, перевірок, аналітичних 

та статистичних даних, що характеризують діяльність суб’єктів економіки, 

які накопичуються в органах державної влади, державних установах, 

закладах, організаціях у процесі їх діяльності та необхідні правоохоронним 

органам для проведення кримінологічних досліджень і експертиз. 

Порядок і механізм доступу до масивів інформації органів державної 

влади, державних установ, закладів, організацій визначається постановою 

Кабінету Міністрів України. 

Суд здійснює профілактику правопорушень згідно із законодавством 

України про судоустрій і судочинство. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, державні 

установи, заклади, організації, їх підрозділи на місцях з метою профілактики 

правопорушень зобов’язані: 

– забезпечити правоохоронним органам безперешкодний доступ до 

масивів інформації, матеріалів ревізій, перевірок, аналітичних і статистичних 

даних, що характеризують діяльність підконтрольних суб‘єктів економіки, які 

накопичуються в органах державної влади, державних установах, закладах, 

організаціях у процесі їх діяльності і необхідні правоохоронним органам для 
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проведення кримінологічних досліджень та експертиз; 

– у повному обсязі здійснювати заходи, передбачені державними 

програмами профілактики правопорушень і планами запобігання їх окремим 

різновидам, вимагати цього від керівників підприємств, установ та організацій, 

віднесених до сфери їхнього управління; 

– контролювати виконання підприємствами, установами, організаціями, 

віднесеними до сфери їхнього управління, заходів щодо профілактики 

правопорушень; 

– проводити профілактичні перевірки на підприємствах, в установах, 

організаціях, віднесених до сфери їхнього управління, вживати заходів щодо 

усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень; 

– своєчасно й належним чином реагувати на профілактичні приписи та 

повідомлення; 

– організовувати фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

профілактичних заходів у відповідній галузі або сфері управління. 

Засоби масової інформації забезпечують безкоштовну публікацію 

аналітичних, методичних та інших матеріалів щодо профілактики 

правопорушень, а також інформування населення про результати діяльності 

правоохоронних органів щодо розкриття злочинів та про оперативну 

обстановку в державі в цілому чи її окремому регіоні. 

Забороняється пропаганда жорстокості, насильства та порнографії. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Порядок реалізації суб‘єктами профілактики своїх функцій з 

профілактики правопорушень й усунення причин і умов, що сприяють 

учиненню правопорушень, установлюється законодавством, відомчими 

нормативними актами та статутами державних органів і громадських 

організацій. 
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 ВИСНОВОК З ТЕМИ 

 

Отже можливо підкреслити що до завдань поліції у сфері попередження 

правопорушень з метою локалізації та недопущення її проявів належить 

розроблення та застосування ефективних стратегій із протидії конкретним 

протиправним діянням, виявлення причин і умов. Які сприяють 

правопорушенням, та здійснення заходів щодо їх усунення. Підвищення рівня 

попередження правопорушень заголом та з боку поліції, зокрема може бути  

досягнуто на основі належного її нормативно-правового забезпечення, що 

виступає, по-перше, як правова основа загального  механізму функціонування 

системи попередження правопорушень, а по-друге. Як чинна правова база 

відповідного правозастосування. 

Кожен науковець  по-своєму класифікує  профілактичні заходи 

адміністра-тивних правопорушень, але всі вони ведуть до того, що потрібно 

усувати негативні чинники які впливають на особу, завчасно виявляти задумане 

правопорушення, здійснювати належну охорону об'єктів які можуть спокусити 

особу на здійснення правопорушення, здійснювати належний контроль за 

особами які схильні до здійснення правопорушення, внести корективи у 

правову освіту громадян, збільшити обсяг покарання за здійснення 

адміністративного правопорушення. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, курсанту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами.  

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів МВС. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  
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адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
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дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

курсу ―Адміністративне право‖ та їх поглиблення щодо особливостей форм та 

методів адміністративної діяльності поліції в сучасних умовах стосовно 

здійснення індивідуально-профілакточної діяльності. 

 
ВСТУП 

 

Конституційно закріплена необхідність забезпечення у діяльності 

уповноважених державних органів і їх посадових осіб пріоритету прав і свобод 

людини, вимагає збалансованості у визначенні форм та методів їх 

адміністративної діяльності.  

З одного боку, владний, імперативний характер адміністративної 

діяльності зумовлює її жорстку регламентацію, а з іншого, – необхідно 

обмежити коло тих відносин, які жорстко регламентовані адміністративно-

правовими нормами.  

 Сьогодення вимагає від поліції використання якісно нових форм діяльності, 

заснованих на поєднанні більш ефективних методів та принципів організації і 

управління силами та засобами поліції. В основу трансформації форм та методів 

діяльності поліції повинно бути покладено безумовний пріоритет прав і свобод 

людини. 

У правоохоронній діяльності поліції використовуються різноманітні 

організаційні, технічні, виховні та інші засоби, особливе місце серед яких 

займає індивідуально-профілактична діяльність.  

 

І. ПРАВОВА ОСНОВА, ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ 

ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ІНДИВІДУАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

 

Повноваження дільничного інспектора по здійсненню профілактичної 

роботи повністю відповідають низці міжнародних правових актів, які 

передбачають виконання поліцейськими відповідних повноважень. До таких 

правових актів можна віднести: 

 

Європейський кодекс поліцейської етики від 19.09. 2001 р. одним із 

завдань поліції визначає попередження злочинності і боротьба з нею.  
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Згідно мандату Експертного комітету з поліцейської етики і 

проблемам, пов’язаним зі здійсненням функцій поліції (РС-РО) під 

керівництвом Європейського комітету з проблем злочинності (CDPC) від 

вересня 1998 р. : Функція попередження злочинності вирішується по різному в 

державах-учасницях, але в більшості випадків зазвичай вважається, що вона 

належить до загальної відповідальності держави Попередження злочинності 

часто поділяється на соціальне попередження та на ситуаційне попередження, 

обидва з яких належать до відповідальності поліції. 

Також правову основу становлять Наказ МВС 06.11.2015  № 1376 Про 

затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції; Наказ МВС 06.11.2015  № 1377  Про 

затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах 

поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події,  Закону України «Про Національну поліцію»; Наказ МВС  від 

07.11.2015 № 1395 Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху зафіксовані не в автоматичному режимі. 

ЗУ „Про звернення громадян‖, ―Про адміністративний нагляд за особами 

звільненими з місць позбавлення волі‖, ―Про дорожній рух‖, ―Про оперативно-

розшукову діяльність‖,  ―Про протидію корупції‖
1
, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Законів України «Про безоплатну правову 

допомогу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 

1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», 

підпунктів 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 19 пункту 4 Положення про Національну 

поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2015 року № 877. 

 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію»  

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

 

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень; 

2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів 

для їх усунення; 

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 

правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні 

правопорушення. 

                                           
1
 Про боротьбу з корупцією: Закон України // Відомості Верховної Ради 

України. – 1995. –№ 34. – Ст. 266. 
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В системі Національної поліції основним суб‘єктом, який виконує 

повноваження з профілактики правопорушень та злочинів є дільничний 

інспектор. Згідно з п.2.1. Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» основним завданням дільничного 

інспектора є проведення загальної та індивідуальної профілактичної 

роботи серед жителів адміністративної дільниці. Охорона громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується. 

 

 

2. Особливості організації проведення загальної та індивідуально-

профілактичної роботи дільничним інспектором на адміністративні 

дільниці. 

Профілактика правопорушень дільничним інспектором – це 

обов‘язкова діяльність, яка спрямована на виявлення та усунення причи і умов, 

які сприяють учиненню правопорушень (як кримінальних, так і 

адміністративних), а також виявлення осіб, які схильні до вчинення 

правопорушень, та застосування заходів, щодо виправлення таких осіб. 

Здійснюючи профілактику правопорушень дільничний інспектор 

займається профілактичною роботою. 

 

ч. 14 п. 1.6 Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Профілактична робота дільничного інспектора - здійснення 

організаційно-практичних заходів з проведення загальної та 

індивідуальної профілактики правопорушень на адміністративній 

дільниці. 

 

Отже, здійснюючи профілактичну роботу, дільничний інспектор виконує 

організаційно практичні заходи з проведення таких видів профілактики 

правопорушень: 

- загальна профілактика; 

- індивідуальна профілактика. 

 

ч. 14 п. 1.6 Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції  

в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Загальна профілактична робота - комплекс заходів, спрямованих 

на виявлення причин та умов, які призводять до скоєння правопорушень, 

їх усунення в межах своєї компетенції, проведення профілактично-
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роз'яснювальної роботи серед громадян. 

 

 

ч. 14 п. 1.6 Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів поліції в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Індивідуальна профілактична робота - комплекс заходів щодо 

конкретних осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які 

перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, з метою  

попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень. 

 

 

Метою здійснення індивідуальної профілактичної роботи дільничним 

інспектором є - є недопущення вчинення правопорушень (кримінальних чи 

адміністративних)особами, які схильні до їх вчинення та виховання таких осіб у 

дусі поваги до закону, зміни їх антисоціальних поглядів. Індивідуальна 

профілактична робота полягає не лише в тому, щоб максимально обмежити дії 

особи, яка стала об‘єктом профілактичного впливу, і цим самим за допомогою 

усіх можливих та доступних за даних умов способів і засобів позбавити її 

можливості вчинити злочин чи адміністративне правопорушення, але й у тому, 

щоб повернути її до нормального, суспільно вигідного способу життя.  

 

Види обліків, що ведуться дільничним інспектором при здійсненні 

індивідуально-профілактичної роботи. Загальний порядок постановки на 

профілактичних облік осіб 

Індивідуально-профілактична робота починається з виявлення і постановки 

на облік осіб, від яких, судячи із встановлених фактів антигромадської 

поведінки, можна очікувати скоєння правопорушень. На цьому етапі 

визначається коло правопорушників, щодо яких є потреба у застосуванні 

профілактичного впливу. 

Особи, з якими дільничний інспектор проводить індивідуально-

профілактичну роботу визначені у Наказі МВС України № 550 від 

11.11.2010р. «Про затвердження Положення про службу дільничних 

інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

 

П. 13.2 Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів 

поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

 

Дільничний інспектор ставить на профілактичний облік та у 

межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами 
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таких категорій: 

- звільненими з місць позбавлення волі, які відбували 

покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку; 

- засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо 

яких не пов'язано із позбавленням волі; 

- особами, яким було винесено офіційне застереження про 

неприпустимість учинення насильства в сім'ї; 

- особами, які страждають на тяжкі психічні розлади і  

перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я. 

 

Дільничний інспектор взаємодіє та надає допомогу іншим підрозділам і 

службам поліції в організації та проведенні профілактичних заходів стосовно 

осіб, які перебувають в них на профілактичних обліках. Про таких осіб 

підрозділи та служби поліції інформують службу дільничних інспекторів. 

 

1. Постановка на профілактичний облік. 

Постановка на профілактичний облік вищенаведеної категорії осіб, 

проводиться на підставі мотивованого рапорту дільничного інспектора. 

Рішення про постановку на профілактичний облік приймає керівник 

поліцейського відділку або його заступник. 

  

 

2. Ведення профілактичного обліку включає в себе: 

- ведення Журналу реєстрації під облікових осіб. Відомості на осіб, які 

беруться на профілактичний облік, заносяться до журналу реєстрації 

підоблікових осіб. 

Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді 

відповідно до визначеної форми. За відсутності персонального комп'ютера 

інформація заноситься в письмовій формі до зазначеного журналу, 

виготовленого друкарським способом. Ведення зазначеного журналу 

покладається на працівників відділу (сектору) дільничних інспекторів. 

Якщо особа одночасно належить до декількох категорій 

правопорушників, про це вказується в пункті зазначеного журналу, який має 

назву «Категорія обліку». 

 

У дільничного інспектора в електронному вигляді зберігаються відомості 

на підоблікових осіб, які проживають на території адміністративної дільниці. 

Крім того, відомості про осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота 

дільничними інспекторами, заносяться до інтегрованих інформаційно-

пошукових систем поліції. 

- заведення справ на осіб, що перебувають на обліках. Справи заводяться 

щодо раніше судимих осіб, яким установлено адміністративний нагляд, та осіб, 

засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини. 
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Справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів. 

 

3. Припинення профілактичного обліку. 

Дільничний інспектор припиняє профілактичний облік у разі: 

1. У разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання. У 

разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання до 

поліцейського відділку за територіальністю протягом п'яти днів надсилається 

відповідна інформація. 

2. У разі смерті підоблікової особи. 

3. Засудження підоблікової особи до позбавлення волі; 

4. Виправлення особи; 

5. Стосовно раніше судимих - при погашенні або знятті судимості; 

6. Стосовно засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, - 

після закінчення строку, визначеного вироком суду, якщо в період відбуття 

покарання вони не вчинили нового злочину; 

7. Стосовно осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, - у разі, якщо такі особи 

протягом року з моменту вчинення останнього правопорушення не допустили 

повторних правопорушень; 

8. Стосовно психічно хворих, які перебувають на обліку як соціально 

небезпечні, - після припинення диспансерного нагляду за такими особами. 

 

2. Методи одержання даних дільничним інспектором про причини та 

умови, які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній 

дільниці. 

 

Одержання даних дільничним інспектором про причини та умови, 

які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці 

може здійснюватися:  

 

2.1. шляхом співпраці (взаємодії) з громадою, окремими мешканцями 

дільниці, представниками органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими формуваннями.  

Наприклад: дільничний інспектор у бесідах (зустрічах) з населенням, 

здійснюючи поквартирний обхід, здійснюючи обхід дільниці та спільне 

патрулювання з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, 

патрульною службою, може отримувати інформацію та виявляти осіб, які 

схильні до вчинення правопорушень; 

Наприклад: під час обходу адміністративної дільниці дільничний 

інспектор повинен здійснювати перевірку під'їздів будинків, горищ та 

підвальних приміщень з метою виявлення осіб, схильних до вчинення 

правопорушень та злочинів, припинення злочинів та інших правопорушень. 

 

2.2. шляхом установлення довірчих стосунків з громадянами, так і 

під час прийому громадян 
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Наприклад: дільничний інспектор повинен мати довірчі стосунки з 

громадянами (активістами громади, старшими під‘їздів, будинків тощо) і може 

отримувати інформацію: 

- про осіб, які схильні до вчинення правопорушень; 

- про осіб які допускають правопорушення в сім'ях,  

- про осіб, які уживають наркотичні засоби і психотропні речовини без 

призначення лікаря; 

- про психічно хворих, які створюють безпосередню загрозу для себе та 

оточуючих. 

 

2.3. шляхом вивчення та узагальнення інформації, що міститься в 

черговій частині, лікарнях (травмпунктах – чоловік жінку побив, або 

обліки лікарів наркологів), матеріалах громадських формувань, скаргах 

громадян та повідомленнях посадових осіб.  

Наприклад: дільничний інспектор повинен підтримувати постійний 

зв'язок з черговим по відділку поліції, орієнтувати інших дільничних, 

закріплених за адміністративною зоною, на зміни в оперативній обстановці та 

обставини скоєних злочинів. 

Наприклад: Дільничний інспектор повинен щомісяця вивчати та 

узагальнювати інформацію: 

-        інформацію чергової частини про виїзди чергових нарядів  на 

сімейні конфлікти; 

-        повідомлення закладів охорони здоров'я про заподіяння тілесних 

ушкоджень, пов'язаних з насильством у сім'ї; 

-        скарги та заяви громадян, повідомлення посадових осіб про 

правопорушення, учинені в сім'ях;  

- матеріали громадських формувань з охорони громадського 

порядку щодо осіб, схильних до скоєння правопорушень. 

 

2.4. Шляхом перевірки за місцем проживання осіб, які перебувають 

на профілактичних обліках.  

Наприклад: дільничний інспектор не менше одного разу на місяць 

здійснює перевірку осіб, які перебувають на обліку дільничних інспекторів. 

 

2.5. Шляхом проведення поквартироного (подвірного) обходу. 

Наприклад: Дільничний інспектор, який здійснює поквартирний 

(подвірний) обхід помешкань громадян, повинен:  

 1. Установити:  

 1.1. Прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження громадян.  

 1.2. Домашній телефон.  

 1.3.Паспортні дані (серія, номер, дата, НП, що видав, місце реєстрації).  

 1.4. Місце роботи, навчання, посаду, робочий телефон.  

 1.5. Наявність судимості (дата, стаття ___ Кримінального кодексу 

України, установа, де відбував покарання, дата звільнення).  
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 1.6. Перебування на обліку в диспансері (психоневрологічному, 

наркологічному, туберкульозному).  

 1.7. Перебування на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ 

(категорія).  

 1.8. Наявність в особистому користуванні вогнепальної (нарізної, 

гладкоствольної), газової зброї (марка, модель, калібр, умови зберігання, номер 

дозволу, ліцензії на зберігання та носіння). Дата видачі, яким органом 

внутрішніх справ видано, дата закінчення дії (продовження) ліцензії, дозволу.  

 1.9. Наявність в особистому користуванні автомототранспорту (марка, 

модель, колір, номерний знак, місце стоянки).  

 2. З'ясовувати:  

 2.1. Відомості про мешканців інших квартир, будинків, що підлягають, 

на думку опитуваного, контролю з боку поліції.  

 2.2. Відомості про місця можливого збору осіб, схильних до вчинення 

правопорушень та злочинів (горища, підвали, притони тощо).  

 2.3. Відомості про осіб, від яких можна очікувати вчинення 

правопорушень, з метою проведення з ними профілактичної роботи.  

 3. Вручити візитну картку.  

 3. Вручити пам'ятку з профілактики злочинів.  

 

2.6. Шляхом співпраці зі службами у справах дітей.  

Наприклад: дільничний інспектор повинен постійно взаємодіяти зі 

службами у справах дітей з метою виявлення осіб, які вчиняють насильство у 

сім`ї, втягують неповнолітніх у протиправну діяльність. 

 

 

п. 13 Наказу МВС України № 550 від 11.11.2010р. «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» 

 

У разі отримання від населення інформації про осіб, які виношують 

наміри вчинити злочини або їх вчинили, розшукуваних злочинців, осіб, 

безвісно відсутніх, про злочини, пов'язані з наркоманією, незаконною 

міграцією, виготовленням фальсифікованих спиртних напоїв, про місця 

концентрації осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, а 

також при виявленні порушень правил благоустрою територій, інших 

правопорушень, реагування на які не належить до його компетенції, 

дільничний (старший) інспектор інформує про це відповідні служби та 

підрозділи поліції, органи державної влади й місцевого самоврядування для 

вжиття заходів реагування. 

Фіксація інформації про осіб, які виношують наміри вчинити злочини 

або їх вчинили, схильних до вчинення інших правопорушень: 

1. Журналі обліку інформації, отриманої дільничними інспекторами та 

переданої до оперативних служб, місцевих органів влади для подальшої 

перевірки і вжиття заходів реагування 
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2. Рапорт керівнику поліції для реєстрації інформації в ЄРДР та 

проведення негласних слідчих дій працівниками оперативних підрозділів у 

відношенні окремих осіб, щодо яких дільничний інспектор має інформацію про 

наміри вчинення злочинів чи інших правопорушень. 

3. Негайно доповідає в чергову частину про одержані під час роботи на 

дільниці заяви і повідомлення громадян про злочини, що вчинені або 

готуються. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто правову основу, завдання 

діяльності дільничних офіцерів поліції по здійсненню індивідуально-

профілактичної роботи, визначено її особливість та по відношенню з іншими 

засобами та методами превентивної діяльності.   

 

ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 

ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛЦІЇ З ОСОБАМИ ЗВІЛЬНЕНИМИ З 

МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯКІ ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ ЗА  

УМИСНИЙ  ЗЛОЧИН  І В ЯКИХ СУДИМІСТЬ НЕ ЗНЯТО АБО НЕ 

ПОГАШЕНО У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 

 

Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі ‒ раніше судимі особи) 

покладається на працівників органів поліції. До цієї роботи можуть залучатися 

представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також 

об‘єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 

Індивідуально-профілактична робота з раніше судимими особами 

являє собою узгоджену та діяльність уповноважених на це суб‘єктів 

(дільничних, оперативних підрозділів, громадських організацій тощо), 

спрямовану на виявлення та усунення (нейтралізацію) причин і умов учинення 

зазначеними особами кримінальних та інших правопорушень, а також 

здійснення позитивного впливу на їх поведінку шляхом ужиття комплексу 

заходів організаційно-правового, соціально-психологічного та іншого 

характеру. 

 

Судимість - це специфічне (особливе) правове становище особи, 

яка засуджена обвинувальним вироком суду за вчинення 

кримінального правопорушення до конкретної міри покарання і зазнає 

несприятливих правових наслідків (займатися певними видами 

діяльності, перебувати на профілактичному обліку або під 

адміністративним наглядом, мати доступ до державної таємниці тощо).  

 

 

Метою індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора є 

позитивна корекція особи раніше судимого, зміна його антигромадської 

поведінки на законослухняну.  
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Основними завданнями індивідуально-профілактичної роботи з 

раніше судимими особами є: 

 вивчення, усунення або попередження причин учинення кримінальних 

та інших правопорушень, умов, що їм сприяють, розроблення і здійснення 

заходів, направлених на усунення таких причин і умов; 

 вжиття до таких осіб заходів виховного і попереджувального характеру; 

 вжиття до раніше судимих осіб заходів, спрямованих на недопущення 

повторного вчинення ними кримінальних правопорушень. 

 

Під час здійснення індивідуально - профілактичної роботи з раніше 

судимими особами працівники поліції керуються: 

 Конституцією України;  

 Законом України Про Національну поліцію»; 

 Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі»; 

 Кримінально-виконавчим кодексом України; 

 Кримінальним процесуальним кодексом України; 

 Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

 наказом МВС від 11.11.2010 № 550 Про затвердження Положення про 

службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ 

України; 

 спільними наказами Мін‘юсту, Мінсоцполітики, Міносвіти, МОЗ, МВС 

України: 

- від 04.11.2003 № 1303/203 ―Про затвердження Інструкції про порядок 

організації здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі‖;  

- від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 ―Про затвердження Порядку 

взаємодії суб‘єктів соціального патронажу звільнених осіб‖; 

- від 28.03.2012 № 478/180/375/212/258 ―Про затвердження Порядку 

взаємодії установ виконання покарань та суб‘єктів соціального патронажу під 

час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк‖. 

 
Раніше засуджені особи поділяються на декілька категорій: 

1. Засуджені до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі. 
2. Засуджені за злочини середньої та невеликої тяжкості (далі – раніше 

судимі). 
3. Які за ознаками судимостей формально підпадають під дію Закону 

України ―Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі‖ (раніше судимі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або два і 
більше разів за умисні злочини (далі – формальники)). 

4. Яким установлено адміністративний нагляд (далі – адміннаглядні). 
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Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора з раніше 

судимою особою повинна починатися з вивчення її особистості.  

Для цього необхідно з’ясувати такі  дані про цю особу: 

1. соціально-демографічну характеристику (вік, освіта, рід занять, 

сімейний стан, склад сім‘ї, наявність неповнолітніх дітей, житлові умови); 

2. стан здоров‘я, психічні відхилення, риси характеру, ставлення до членів 

сім'ї, сусідів, антигромадські інтереси і спрямування; 

3. протиправна поведінка в минулому і заходи реагування правоохоронних 

органів, особливості поведінки в конфліктних ситуаціях. 

За необхідності можуть виявлятися й інші обставини, які мають значення 

для організації з цією особою профілактичної роботи, перевіряється її оточення, 

визначається антигромадська спрямованість особи, неблагополучні умови 

життя, оцінюється можливість учинення нею кримінальних правопорушень. 

Інформація про минуле і теперішнє життя особи, її дії, соціальні зв‘язки й 

оточуюче середовище є підґрунтям для прогнозу її майбутньої поведінки. 

Прогноз майбутньої поведінки раніше судимої особи, у свою чергу, дозволить 

спланувати індивідуально-профілактичну діяльність. Під час такого планування 

основну увагу необхідно звернути на активізацію чинників, які  можуть 

позитивно вплинути на особу раніше судимого, і нейтралізацію тих, що здатні  

справити негативний вплив на нього. 

 

 

Порядок здійснення контролю за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, та ведення профілактичних справ 

 
1. Отримання повідомлення. Здійснення контролю за особами, зві-

льненими з місць позбавлення волі, починається з часу отримання 
попереднього повідомлення про звільнення особи з установи виконання 
покарань (далі – УВП). 

2. Реєстрація у журналі контролю за прибуттям та поставленням на 
облік раніше судимих осіб. У відділі (секторі) дільничних інспекторів в 
журналі контролю за прибуттям та поставленням на облік раніше судимих осіб 
заповнюються графи 1-6 (заносяться дані про прізвище, ім‘я, по батькові, рік 
народження особи, вхідний номер та дата надходження з УВП  попереднього 
повідомлення про звільнення, дата звільнення з УВП, вихідний номер та дата 
відповіді до УВП на попереднє повідомлення про її звільнення). 

3. Перевірка за можливим місцем проживання. При отриманні 
повідомлення про прибуття засудженого дільничний інспектор поліції 
організовує перевірку можливості його проживання за обраним ним місцем.  

З цією метою дільничний інспектор поліції відвідує адресу, зазначену в 
повідомленні, опитує всіх повнолітніх членів сім‘ї про можливість спільного 
проживання та реєстрації (прописки) особи, яка має звільнитися за вказаною 
адресою. За наслідками опитування складає рапорт.  

4. Інформування установу виконання покарань. Про вирішення цього 
питання (як позитивне, так і негативне) дільничний інспектор поліції сповіщає 
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установу виконання покарань не пізніше ніж через 20 днів з дня надходження 
повідомлення-запиту (надсилає відповідний талон повідомлення-запиту та 
матеріали, отримані при проведенні опитування (пояснення і рапорт)). 

5. Перевірка прибуття до місця проживання. Проведення 
профілактичної бесіди. Після звільнення раніше судимої особи дільничним 
інспектором поліції організовується перевірка прибуття звільненого до 
обраного ним місця проживання. Раніше судимого відвідують за місцем 
проживання для проведення з ним бесіди, у ході якої йому роз‘яснюють 
необхідність зареєструватися (прописатися), стати на облік у місцевому 
управлінні (відділі) поліції та здійснююють першочергові заходи щодо 
морального виховання, поставлення на облік і заведення профсправи. 

6. Взяття на облік. Раніше судимий запрошується до районного 
управління (відділу). До журналу контролю за прибуттям та поставленням на 
облік раніше судимих осіб уносяться дані про нього (розділи 7-13 журналу).  

Одночасно від звільненого приймається детальне пояснення, у якому 
встановлюються його родинні зв‘язки, з‘ясовуються обставини всіх судимостей 
та злочинні зв‘язки. При цьому раніше судимий письмово зобов‘язується 
зареєструватися (прописатися) у місячний строк, працевлаштуватися та вести 
законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок. 

 
 
Порядок ведення документації. 
 
Відомості на осіб, звільнених з місць позбавлення волі заносяться: 

 до журналу реєстрації підоблікових осіб; 

 до інтегрованих інформаційно-пошукових систем органів 

поліції. 
Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді 

відповідно до визначеної форми. За відсутності персонального комп'ютера 
інформація заноситься в письмовій формі до зазначеного журналу, 
виготовленого друкарським способом. 

У дільничного інспектора поліції в електронному вигляді зберігаються 
відомості на підоблікових осіб, які проживають на території адміністративної 
дільниці (у вигляді списків). 

Справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів поліції. 
 
У разі, якщо раніше засуджена особа, яка втратила соціально корисні 

зв'язки з рідними, є інвалідом I та II груп або бездомним та самостійно 
звернулася до дільничного інспектора за допомогою: 

 протягом десяти днів після звернення до органів праці та соціального 

захисту населення направляється повідомлення за встановленою формою 

звільненої особи (додаток 1 спільного наказу від 07.11.2011 

№ 429/831/769/3279/5) з метою подальшого її влаштування до спеціалізованих 

установ для звільнених, закладів соціального обслуговування чи закладів для 

бездомних або інших закладів соціальної підтримки (догляду); 
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 з нею проводиться відповідна профілактична робота, здійснюється 

адміністративний нагляд, його встановлено, у тому числі під час її перебування 

у центрі соціальної адаптації, закладі соціального обслуговування, 

спеціальному будинку-інтернаті, іншому закладі соціальної підтримки 

(догляду). 

 

 

Загальні підстави для зняття з профілактичного обліку: 

 смерть,  

 засудження до позбавлення волі,  

 переїзд особи на інше постійне місце проживання,  

 виправлення особи. 
Проведення профілактичної роботи стосовно раніше судимих 

припиняється при погашенні або знятті судимості. 

 

 

Форми індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора 

з раніше судимими особами – це сукупність зовнішньо виражених дій, які 

провадяться з метою виявлення та усунення причин і умов, які сприяють 

повторному вчиненню цими особами злочинів та інших правопорушень, а 

також здійснення корекції їх поведінки. 

До таких форм можна віднести: 

- загальні; 

- спеціальні. 

 

До загальних форм індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

інспектора відносяться:  

 профілактичні бесіди; 

 усне попередження про неприпустимість протиправних дій; 

 роз‘яснювальна робота серед зазначеної категорії осіб про наслідки 

протиправної поведінки,  

 профілактичні перевірки; 

 проводять профілактичні бесіди з родичами та особами, які можуть на  

позитивно вплинути на поведінку раніше судимої особи; 

 виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень 

раніше судимими, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; 

брати участь у правовому вихованні неповнолітніх; 

 виявляти осіб, які втягують раніше засуджених у протиправну 

діяльність; 

 профілактична допомога засудженим (наприклад у соціальній 

реабілітації, працевлаштуванні тощо). 

 правова агітація та пропаганда, правове виховання,  

 організаційна допомога громадським об‘єднанням, органам 

соціального захисту у реабілітації раніше засуджених осіб; 
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 взаємодія із засобами масової інформації тощо.  

 

Спеціальні форми: 

 взяття таких осіб на профілактичний облік; 

 притягнення їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності; 

 встановлення адміністративного нагляду. 

 

До основних методів індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного інспектора у  сфері профілактики злочинності серед раніше 

судимих осіб, є: 

 виявлення та аналіз кримінальних правопорушень, що вчиняються 

особами зазначеної категорії; 

 розроблення і здійснення заходів щодо усунення причин і умов, які 

сприяють їх вчиненню (нейтралізації, ліквідації); 

 ініціювання зацікавленими органами, установами та іншими 

суб‘єктами заходів щодо усунення (нейтралізації) виявлених причин та умов 

кримінальних правопорушень, учинених раніше судимими особами (заходи-

сигнали); 

 правове виховання, правова пропаганда та агітація; 

 вивчення і формування адекватної громадської думки про стан 

кримінальних правопорушень серед раніше судимих осіб, її причини та умови, 

заходи боротьби з нею; 

 надання консультативної допомоги неповнолітнім, раніше судимим, їх 

батькам; 

 

При здійснені профілактичних заходів серед раніше судимих осіб, 

дільничний інспектор тісно взаємодіє з оперативними підрозділами поліції, які 

мають окремі повноваження щодо роботи з такими особами.  

 

 

Повноваження працівників  оперативних служб у профілактиці 

правопорушень з боку раніше судимих осіб:  

- за допомогою джерел оперативної інформації здійснюють максимальне 

перекриття раніше судимих осіб, які проживають на дільницях обслуговування; 

- при отриманні оперативної та іншої інформації про раніше судимих 

осіб, які займаються злочинною діяльністю чи виношують плани вчинення 

протиправних дій, проводять вичерпні перевірки таких даних. При їх 

підтвердженні організовують подальше реагування відповідно до чинного 

законодавства;     

- беруть участь в оперативно-профілактичних операціях, які проводяться 

на території держави, використовуючи при цьому весь комплекс необхідних 

оперативно-розшукових заходів;  
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- уживають заходів, спрямованих на встановлення постійного контролю 

за поведінкою раніше судимих осіб, своєчасно виявляють та документують 

їхню протиправну діяльність; 
- здійснюють оперативні перевірки „формальників‖ та адміннаглядних, 

про результати яких, окремо щодо кожної особи інформують службу 
дільничних інспекторів поліції 

 

 
Форми взаємодії дільничних інспекторів поліції з працівниками 

оперативних служб. 

 

 Обмін інформацією (про правопорушення, які готуються раніше 

судимою особою; про осіб, які втягують раніше судимого у протиправну 

діяльність; про круг знайомств піднаглядного тощо) . 

 Проведення спільних нарад з представниками оперативних 

підрозділів. 

 Спільне планування профілактичних заходів (рейдів, обходів 

адміністративної дільниці)).  

 Спільне виконання окремих заходів (наприклад, під час проведення 

профілактичних операцій). 

 Надання допомоги оперативним службам у виконанні ними 

профілактичних заходів шляхом виділення співробітників або технічних 

засобів, створення необхідних умов роботи. 

Створення спеціальних груп із працівників оперативних служб та 

дільничних інспекторів для вирішення конкретних профілактичних завдань. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули діяльність дільничного 

офіцера поліції по здійсненню індивідуально-профілактичної роботи з окремою 

категорією осіб, а саме індивідуально-профілактичну роботу з особами 

звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за  умисний  

злочин  і в яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом 

порядку. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

1. Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора поліції є 

вагомим засобом запобігання вчинені злочинів та правопорушень, особам які 

перебувають на обліках в органах внутрішніх справ. 

2. Служба дільничних інспекторів поліції є головним суб‘єктом 

індивідуально-профілактичної діяльності серед підрозділів поліції. 

3. Основними ознаками осіб, котрі перебувають на профілактичному обліку в 

службі дільничних інспекторів поліції є : вчинення ними злочинів та 

адміністративних правопорушень, наявність інформації про можливість вчинення 

ними протиправних діянь (особи, які перебувають під адміністративним наглядом), 
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вчинення окремих видів правопорушень (насильства у сім‘ї), існування небезпеки з 

боку певних груп осіб (осіб, які вчиняють злочини та правопорушення у стані 

сп‘яніння, психічнохворих). 

4. Основний зміст індивідуально-профілактичної роботи це виявлення осіб, 

які повинні перебувати на обліку, постановка їх на профілактичний облік, 

спостереження за поведінкою підоблікових, здійснення профілактичного впливу 

особисто або із залученням представників інших підрозділів поліції, громадськості. 

5. Безпосередній профілактичний вплив передбачає застосування комплексу 

прийомів та методів, метою яких є корегування антигромадських установок особи 

та спрямування її мотивації на суспільно корисну діяльність. 

6. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного інспектора поліції 

потребує удосконалення у таких напрямах: 1) законодавче закріплення переліку 

суб‘єктів, об‘єктів та засобів такої діяльності; 2) збільшення кількості форм та 

методів профілактичного впливу; 3) дотримання прав і свобод осіб, які 

профілактуються; 4) налагодження взаємодії між службою дільничних інспекторів 

поліції з іншими підрозділами поліції та громадськістю; 5) навчання дільничних 

сучасним методикам профілактичного впливу.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належного опанування цією темою рекомендується: 

1) звернутися до положень навчальних дисципліни, які стосуються 

профілактичної роботи підрозділів превентивної діяльності поліції; 

2) в години самопідготовки опрацювати положення нормативно-правових 

актів МВС, визначивши форми та методи індивідуально-профілактичного 

впливу дільничного на осіб, які перебувають на обліках у цій службі; 

3) звернути увагу на порядок постановки на профілактичний облік, 

документи, які складаються дільничним офіцером поліції, строки перебування 

на обліку та підстави зняття з нього;  
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ТЕМА № 4: АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ 

(2 години) 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:  

 
1. Правові засади здійснення дільничними офіцерами поліції 

адміністративно-наглядової діяльності  

2. Здійснення дільничними офіцерами поліції адміністративного нагляду за 

особами звільненими з місць позбавлення волі  

3. Дії дільничного офіцера поліції щодо осіб, які прибули на територію його 

дільниці, і яким адміністративний нагляд встановлено у місцях 

позбавлення волі  

4. Дії дільничного офіцера поліції щодо осіб, яким можуть бути встановлені 

обмеження 

5. Контроль дільничними офіцерами поліції за дотриманням особами 

правил адміністративного нагляду  
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// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 
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України. –1995. – 23 лютого 
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40. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 
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України від 22 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005.–
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дітей: Указ Президента України від 5 травня 2008 р. //Урядовий кур'єр вiд 
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54. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 

Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 

55. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 

їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

56. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

57. Про заходи щодозапобігання легалізації (відмиванню) доходів, одер

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

58. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

ав і свобод громадян : Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 

59. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з органі

зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 

84 

60. Про заходи щодорозвитку системи протидії (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

61. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

62. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

63. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

64. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

65. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

66. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

67. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 
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68. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС 

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

69. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18 

70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена 

наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. за № 622. 

72. Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

затримання громадян за підозрою у вчиненні злочину або у зв‘язку з учиненням 

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 06 

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

77. Наказ Міністерства України у справах сім‘ї, молоді та спорту, МВС 

від 07.09.2009 № 3131/386 „Про затвердження Інструкції щодо порядку 

взаємодії управлінь (відділів) у справах сім‘ї, молоді та спорту, служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

попередження насильства в сім‘ї‖. (Зареєстровано в Мін‘юсті 30.09.2009 за № 

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 
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80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Поглибити знання курсантів, одержані ними під час опанування 

відповідними темами з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність» у контексті адміністративно-наглядової діяльності 

дільничними офіцерами.  

 
ВСТУП 

 

Побудова в Україні правової держави, її прагнення до європейської та 

євроатлантичної інтеграції вимагає скорочення державного втручання у життя 

громадян, в діяльність організацій, що є можливим за умов розширення сфер 

наглядової діяльності та відповідного звуження обсягу контролю. У той же час 

відбувається переоцінка цінностей, зміна пріоритетів з питань взаємин держави і 

суспільства, держави і особистості. Демократизація суспільних відносин в 

Україні вимагає не лише пошуку нових форм і методів соціального 

обслуговування суспільства поліцією, але й нової інтерпретації виправданих 

практикою форм і методів її правоохоронної діяльності, зокрема, 

адміністративно-наглядової, що в результаті позитивно скажеться на рівні 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб в 

Україні. 

Адміністративний наглядова діяльність ДОП є великим за обсягом 

напрямком її діяльності, регулюється значним масивом нормативних актів і 

займає вагоме місце в функціонуванні державного механізму. Від рівня її 

здійснення значною мірою залежить виконання головного завдання держави – 

забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина. 
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І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ 

ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

  Адміністративний нагляд є одним із способів діяльності поліції щодо 

забезпечення безпеки громадян і охорони громадського порядку. У 

відповідності до чинного законодавства вона здійснює нагляд за виконанням 

посадовими особами та громадянами рішень органів законодавчої та 

виконавчої влади з питань охорони громадського порядку. 

 У залежності від видів адміністративних норм, що регулюють відносини 

адміністративного нагляду, в адміністративно-правовій науці такий нагляд 

класифікується на дві групи. Це, по-перше, загальний нагляд, по-друге, 

нагляд що здійснюється за деякими категоріями осіб. 

 Найбільш прийнятим є розуміння адміністративного нагляду як 

систематичного спостереження за точним і неухильним додержанням 

посадовими особами та громадянами правил та застосування норм, що 

охороняють життя, здоров'я, права і свободи громадян, регулюють громадський 

порядок і безпеку з метою попередження, припинення порушень цих правил, 

виявлення порушників та притягнення їх до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності, або застосування до них заходів громадського впливу. 

Деякі вчені-адміністративісти (В.Б. Авер'янов, Ю.П. Битяк, 

І.П. Голосніченко) окреслюючи найістотніші та найхарактерніші ознаки 

адміністративного нагляду, пропонують визначення поняття 

"адміністративний нагляд", під яким розуміється особливий вид державної 

управлінської діяльності, здійснюваної спеціальними органами виконавчої влади 

стосовно організаційно не підпорядкованих підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб і громадян у зв'язку з виконанням ними спеціальних міжгалузевих 

норм, правил, вимог, з використанням комплексу адміністративних засобів 

впливу для попередження, виявлення і припинення правопорушень, відновлення 

встановлених правовідносин і притягнення винних до відповідальності. 

 Загальний нагляд у свою чергу, поділяється на окремі групи: це нагляд за 

додержанням громадянами та посадовими особами загальнообов'язкових 

правил (наприклад, правил громадського порядку, що встановлюються 

органами місцевого самоврядування), нагляд, який здійснюється щодо якого-

небудь визначеного кола суб'єктів (наприклад, виконання іноземними 

громадянами правил перебування та території України). 

Зважаючи на ту обставину, що у більшості випадків виконання завдань 

щодо забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки 

покладається на підрозділи поліції, можливо запропонувати під 

адміністративним наглядом поліції розуміти систематичне спостереження 

підрозділів поліції та окремих співробітників, які володіють наглядовими 

повноваженнями, за дотриманням громадянами і посадовими особами 

підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), а також 

іноземцями та особами без громадянства законів та інших нормативних актів, 

що регулюють відносини у сфері охорони громадського порядку та різних 
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форм власності, забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, 

організації роботи паспортно-реєстраційної та міграційної служби, дозвільної 

системи з метою попередження і припинення вчинення порушень та 

притягнення винних до відповідальності. Саме таке розуміння цього поняття 

дозволяє підійти до розв'язання питання про призначення адміністративного 

нагляду в сфері забезпечення громадського порядку. Оскільки призначення 

нагляду - це визначення його цілей і завдань, тому необхідно вказати на мету та 

завдання адміністративного нагляду детальніше. Отже, мета адміністративного 

нагляду передусім полягає: у попередженні правопорушень, припиненні 

правопорушень, притягненні до відповідальності винуватих осіб, здійсненні 

нормотворчої діяльності. 

У статті 1 Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі” під ним розуміється система 

тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за 

поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюються 

органами внутрішніх справ.  

Статті 2 визначає завдання адміністративного нагляду: запобігання 

вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і 

здійснення виховного впливу на них. 

 Оскільки спеціальний адміністративний нагляд здійснюється на основі 

законодавчих норм та інших правових актів, що регулюють діяльність окремих 

служб НП, тому дуже важливою постає задача з'ясування правових витоків та 

організаційних засад здійснення адміністративного нагляду поліцією. 

 Варто зауважити, що тривалий час в Україні адміністративний нагляд 

здійснювався відповідно до Положення про адміністративний нагляд органів 

внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі
2
, яке було 

затверджене Указом Президії Верховної Ради колишнього Радянського Союзу 

26 липня 1966 р. з неодноразовими змінами та доповненнями.  

1 грудня 1994 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України 

―Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення 

волі‖ (далі Закон ―Про адміністративний нагляд‖). Названим Законом 

обумовлена нова регламентація встановлення та здійснення адміністративного 

нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі
3
. У зв'язку з тим, що 

взяття під, адміністративний нагляд передбачає обмеження цього ряду 

конституційних прав громадян та породжує для них значні правові наслідки у 

випадках недотримання піднаглядні він правил адміністративного нагляду у 

1995 році Міністерством внутрішніх справ України була прийнята Інструкція, 

яка регламентувала діяльність усіх служб і підрозділів поліції, які здійснюють 

нагляд
4
.  

                                           
2
 Положение об административном надзоре органов внутренних дел за лицами освобожденными из мест 

лишения свободы // Ведомости Верховного Совета СССР.- 1996. - № 30. – ст. 594. 
3
 Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України № 264/94-ВР 

від 1 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради (ВВР).–1994.– N 52.– ст.455  
4
 Про затвердження Інструкції про порядок встановлення та здійснення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України від 09.09.95р., № 616.  
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З реформуванням МВС (виділенням із її структури підрозділів по 

виконанню покарань) та проведенням удосконалення системи відомчого 

нормативного регламентування оперативно-службової діяльності, Наказ № 616-

95 був замінений спільним наказом МВС України та Державного департаменту 

України з питань виконання покарань № 1303/203 від 04.11.2003 р., який на 

сьогодні визначає порядок здійснення цього різновиду адміністративного 

нагляду в Україні
5
. 

Належні зміни були внесені й до положення про організацію роботи 

служби дільничних інспекторів поліції в системі МВС України. Прийнятий 

11.11. 2010 р. Наказ МВС України № 550 також містить відповідні положення 

щодо організації роботи ДІМ із забезпечення правил адміністративного 

нагляду
6
. 

При аналізі діяльності ДІМ в цьому аспекті, варто враховувати також і 

відповідні зміни до ст. 187 КУпАП, що мали місце у 2004 році
7
. 

 

ВИСНОВКИ З ДО ПИТАННЯ 

Отже, система правового регулювання діяльності ДОП щодо здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

складається з нормативно-правових актів конституційного, законодавчого, 

підзаконного, міжвідомчого та відомчого рівнів. 

 
ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ ПОЛІЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ 

ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. 

 

Характеризуючи порядок встановлення, здійснення та припинення 

адміністративного нагляду, насамперед необхідно звернутися до законодавчого 

рівня регулювання діяльності ДІМ. Так, Закон України ―Про адміністративний 

нагляд‖ визначає, що він встановлюється щодо повнолітніх осіб: 

б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під 

час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають 

стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства;  

в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо 

вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від 

                                           
5
 Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі: Наказ МВС України та ДДУПВП № 1303/203 від 04.11.2003 р. 
6
 Положення про службу дільничних інспекторів поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ 

МВС України N 1212 від 20.10.2003 р. 
7
 Див.: Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Закони України. – Т.1. – К., 1996. – С.154 – 172. (зі 

змінами та доповненнями на 01.09.2004 р.): Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України: Закон України від 10.01.2002 р. (з наступними змінами та доповненнями); Положення про місцеву 

міліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. //Офіційний вісник України.– 2004.–№ 

32.–Ст.2140.; Кодекс України про адмністративні правопорушення.–К., 2004. ( Стаття 187 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону N 1418-IV ( 1418-15 ) від 03.02.2004 ). 

javascript:OpenDoc('55/97-вр');
javascript:OpenDoc('1418-15');


 59 

відбування покарання, незважаючи на попередження поліції, систематично 

порушують громадський порядок і права інших громадян, вчиняють інші 

правопорушення;  

г) засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов‘язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

(стаття 3 Закону).  

Стаття 4. Вказує, що підставами для встановлення адміністративного 

нагляду є: 

а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пункті 

―г‖ статті 3 цього Закону;  

б) матеріали виправно-трудових установ - щодо осіб, зазначених у пункті 

―б‖ статті 3 цього Закону; 

в) матеріали поліції - щодо осіб, зазначених у пункті ―в‖ статті 3 цього 

Закону. 

Порядок встановлення адміністративного нагляду визначається ст. 5 

цього Закону. Зокрема, в ній зазначається, що він встановлюється: 

щодо осіб, зазначених у пунктах ―б‖ і ―г‖ статті 3 цього Закону, - в 

судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського 

та міськрайонного суду за місцезнаходженням виправно-трудової установи за 

поданням начальника виправно-трудової установи;  

щодо осіб, зазначених у пункті ―в‖ статті 3 цього Закону, - в судовому 

засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та 

міськрайонного суду за місцем проживання особи, звільненої з місць 

позбавлення волі, за поданням начальника органу внутрішніх справ.  

У поданні мають бути визначені обмеження, які пропонує встановити на 

підставі статті 10 цього Закону відповідно начальник установи виконання 

покарань чи начальник органу внутрішніх справ щодо поведінки піднаглядного, 

та обґрунтування доцільності таких заходів.  

 Разом з поданням до суду надсилаються копія вироку та матеріали, що 

свідчать про необхідність встановлення адміністративного нагляду за 

відповідною особою. 

У судове засідання викликається особа, щодо якої внесено подання про 

встановлення адміністративного нагляду, а за її клопотанням - і захисник, а 

також представник органу, начальник якого вніс подання. 

Розгляд питання починається доповіддю про зміст подання та матеріалів, 

що надійшли разом з ним, після чого заслуховуються пояснення осіб, які 

з‘явилися у судове засідання. 

Після розгляду справи суддя виходить до нарадчої кімнати для прийняття 

рішення, після чого повертається в зал засідань і оголошує постанову про 

встановлення адміністративного нагляду та обмежень, які встановлюються 

щодо поведінки піднаглядного.  

Постанова судді може бути оскаржена в установленому законом порядку.  

Постанова судді надсилається для виконання начальнику районного 

(міського) відділу (управління) внутрішніх справ за місцем проживання особи, 
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щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами ―б‖ і ―г‖ 

статті 3 цього Закону, - начальнику виправно-трудової установи.  

Адміністрація виправно-трудової установи постанову судді надсилає для 

виконання органу внутрішніх справ за вибраним піднаглядним місцем 

проживання в день його звільнення. 

Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього 

Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може 

перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття 

судимості. 

У разі, коли є підстава вважати, що особа, щодо якої встановлено 

адміністративний нагляд, залишається небезпечною для суспільства, 

адміністративний нагляд за поданням відповідного органу внутрішніх справ 

може бути продовжено у визначеному цим Законом порядку кожного разу ще 

на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення 

або зняття судимості. 

Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі 

постанови судді про встановлення адміністративного нагляду. 

 Порядок здійснення адміністративного нагляду визначено у ст. 7. 

Адміністративний нагляд здійснюється поліцією. Осіб, щодо яких встановлено 

адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі 

необхідності у них беруть відбитки пальців. Працівники поліції зобов’язані 

систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними 

громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити 

розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду. 

 Згідно з Розділом 3 ―Інструкції про організацію здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі‖ 

здійснення адміністративного нагляду в міськ-, райвідділах НП забезпечується 

начальниками органів поліції, дільничними інспекторами поліції, слідчими та 

працівниками дізнання, черговою службою, персоналом приймальників-

розподільників. 

Правила адміністративного нагляду полягають у встановлені зазначеній 

категорії осіб певних обов‘язків та обмежень. До обов‘язків піднаглядних 

відноситься вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський 

порядок і додержувати таких правил: 

а) прибути у визначений виправно-трудовою установою термін в обране 

ними місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ; 

б) з‘являтися за викликом поліції у вказаний термін і давати усні та 

письмові пояснення з питань, пов‘язаних з виконанням правил 

адміністративного нагляду; 

в) повідомляти працівників поліції, які здійснюють адміністративний 

нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі 

району (міста) у службових справах; 

г) в разі від‘їзду в особистих справах з дозволу поліції в інший населений 

пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі 

внутрішніх справ. 
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До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою 

суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження:  

а) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може 

перевищувати восьми годин на добу; 

б) заборона перебування у визначених місцях району (міста); 

в) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі 

району (міста); 

г) реєстрація в поліції від одного до чотирьох разів на місяць. 

Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням 

начальника органу внутрішніх справ з урахуванням особи піднаглядного, його 

способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати) 

обсяг обмежень, передбачених цією статтею.  

Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням 

начальника органу внутрішніх справ: 

а) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під 

наглядом; 

б) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для 

суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання. 

Піднаглядний може сам подати клопотання про зняття нагляду з підстав, 

зазначених у пункті ―а‖ частини першої цієї статті. 

В інших випадках адміністративний нагляд автоматично припиняється: 

а) після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом 

внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя 

відмовив у продовженні нагляду; 

б) у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення 

його до місця відбування покарання; 

в) у разі смерті піднаглядного. 

Отже, діяльність дільничного інспектора поліції щодо здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

має чітку законодавчу та відомчу регламентацією. Це пов‘язано насамперед з 

тим, що така діяльність полягає у примусовому втручанні у сферу прав та 

свобод людини. 

Основні завдання та функції ДІМ щодо здійснення адміністративного 

нагляду. Дільничний інспектор поліції виконує роботу щодо здійснення 

адміністративного нагляду переважно в межах адміністративної діяльності. 

Адміністративна діяльність дільничних інспекторів поліції – це 

цілеспрямована, організуюча виконавча і розпорядча діяльність, яка полягає у 

безпосередньому, повсякденному, практичному здійсненні завдань і функцій 

держави щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю на адміністративній дільниці. 

Служба дільничних інспекторів, серед інших служб НП, до повноважень 

яких належить адміністративна діяльність, займає особливе місце тому, що 

поєднує і забезпечує: охорону громадського порядку і громадську безпеку, 

дорожній рух в межах адміністративної дільниці, здійснює дозвільну систему, 

адміністративний нагляд, попереджує, припиняє та притягує до 
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відповідальності осіб які вчинили правопорушення, попереджує 

правопорушень серед неповнолітніх, охороняє приватну, державну, колективну 

й інші форми власності, забезпечує контроль за дотриманням правил 

перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства й ін. 

Для здійснення своїх повноважень, дільничні інспектори поліції мають 

право застосувати до порушників заходи адміністративно-процесуального 

забезпечення й адміністративних стягнень. 

Зміст діяльності, спрямованої на охорону громадського порядку, 

складають такі адміністративно-правові відносини: по-перше, відносини 

усередині підрозділу дільничних інспекторів у процесі організації і 

практичного вирішення завдань щодо забезпечення громадського порядку і 

безпеки; по-друге, відносини, які виникають під час повсякденної 

безпосередньої охорони громадського порядку і забезпечення громадської 

безпеки силами і засобами дільничних інспекторів поліції і громадськості. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 Завдання ДОП щодо здійснення адміністративного нагляду тісно 

пов‘язані з його основними завданнями. Зокрема, дільничні офіцери поліції: 

 здійснюють контроль за прибуттям і реєстрацією піднаглядних та осіб, які 

підпадають під дію Закону України ―Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі‖; 

 беруть на профілактичний облік піднаглядних та ведуть справи 

адміністративного нагляду; 

 оформляють за наявності підстав матеріали про встановлення 

адміністративного нагляду за особами, які підпадають під дію Закону; 

 контролюють дотримання піднаглядними правил адміністративного нагляду; 

 залучають до здійснення адміністративного нагляду позаштатних 

дільничних офіцерів поліції, громадських помічників і формування з 

охорони громадського порядку. 

 взаємодіють з оперуповноваженими карного розшуку, патрульними 

нарядами поліції та іншими підрозділами.
8
  

  

 
 

 

ІІІ. ДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ 

ПРИБУЛИ НА ТЕРИТОРІЇ ЙОГО ДІЛЬНИЦІ, І ЯКИМ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ВСТАНОВЛЕНО У МІСЦЯХ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
 

Дільничний інспектор поліції, отримавши повідомлення про звільнення 

від відбування покарання особи, щодо якої встановлено адміністративний 

                                           
8
 Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі: Наказ МВС України та ДДУПВП № 1303/203 від 04.11.2003 р. 
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нагляд, забезпечує спостереження та контроль за її своєчасним прибуттям до 

обраного місця проживання, своєчасністю реєстрації в органі внутрішніх справ 

та поведінкою, проводить з нею бесіду і попереджує її про відповідальність за 

порушення громадського порядку та прав інших громадян. 

 При отриманні постанови про встановлення адміністративного нагляду 

дільничний інспектор поліції оформляє на нього справу адміністративного 

нагляду. Справа адміністративного нагляду фіксується в першій частині 

журналу реєстрації справ адміністративного нагляду, який зберігається у відділі 

(відділенні) дільничних інспекторів поліції. Контроль за веденням справи 

адміністративного нагляду здійснює начальник відділу (відділення) дільничних 

інспекторів поліції, а в разі його відсутності - працівник, який відповідає за 

організацію роботи дільничних інспекторів поліції з раніше судимими особами. 

 Після реєстрації піднаглядного дільничний інспектор поліції заповнює 

на нього сторожову картку, і направляє її в адресні бюро Автономної 

Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя. 

 Начальник відділу (відділення) дільничних інспекторів поліції передає 

начальнику відділу (відділення) карного розшуку під підпис у журналі 

реєстрації справ адміністративного нагляду копію постанови судді про 

встановлення адміністративного нагляду щодо піднаглядної особи. 

 У разі ненадходження з УВП у десятиденний термін з дня звільнення 

піднаглядної особи постанови судді про встановлення адміністративного 

нагляду дільничний інспектор поліції, на дільниці якого фактично проживає 

така особа, готує до УВП запит про її термінову висилку. 

  У такому самому порядку розв'язуються питання щодо запиту справи 

адміністративного нагляду в разі переїзду піднаглядного за межі території 

обслуговування іншого міськ-, райвідділу. 

 Адміністративний нагляд здійснюється за місцем реєстрації 

піднаглядного. Начальник міськ-, райвідділу за письмовою заявою 

піднаглядного може дозволити йому тимчасове проживання (перебування) в 

іншому місці в межах території, яку обслуговує міськ -, райвідділ.  

 При цьому дільничні інспектори поліції повинні взаємодіяти з 

оперуповноваженими карного розшуку, патрульно-постовими нарядами поліції 

та іншими підрозділами НП, громадськими організаціями та установами щодо 

припинення правопорушень піднаглядних.  

 Аналіз змісту діяльності ДІП та інших підрозділів поліції щодо спільної 

діяльності у галузі забезпечення режиму адміністративного нагляду свідчить 

про те, що вона здійснюється у таких напрямах: 

 спільне планування окремих напрямків діяльності щодо попередження та 

запобігання правопорушень з боку осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом;  

 спільне проведення заходів щодо виявлення й усунення причин і умов, що 

сприяють учиненню правопорушень адмінпіднаглядними; 

 постійний обмін усною і письмовою інформацією про поведінку осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом; 
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спільна підготовка і проведення інструктажів питань підвищення ефективності 

роботи щодо контролю за поведінкою піднаглядних
9
. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

  Таким чином, дільничний офіцер поліції, згідно своїх функціональних 

обов‘язків, повинен поставити на облік особу, яка прибула з місць позбавлення 

волі та відносно якої було встановлено адміністративний нагляд, та проводити з 

нею відповідну профілактичну та наглядову роботу. 

 

IV. ДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА ПОЛІЦІЇ ЩОДО ОСІБ, 

ЯКИМ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ, 

ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ “ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ 

НАГЛЯД”. 

V.  
Відносно раніше судимих осіб, які підпадають під дію пункту "в" статті 3 

Закону, які незважаючи на попередження органів поліції, систематично 

порушують громадський порядок і права інших громадян, учиняють інші 

правопорушення, міськ-, райвідділом готуються матеріали про необхідність 

встановлення щодо них адміністративного нагляду. 

 Звідси випливає, що нагляд може бути встановлений за наявності двох 

умов: 

 а) систематичне порушення громадського порядку і прав інших громадян; 

 б) продовження такої поведінки після письмового попередження про 

припинення антигромадського способу життя і можливості встановлення 

адміністративного нагляду. 

Під систематичним порушенням громадського порядку, прав громадян, 

громадської безпеки чи встановленого порядку управління слід вважати такі дії, 

що скоювалися не менше трьох разів протягом року і хоча б один раз особа 

письмово попереджувалася працівниками поліції про необхідність припинення 

антигромадського способу життя і можливості встановлення адміністративного 

нагляду, та незважаючи на попередження знов скоїла правопорушення й була 

притягнута до відповідальності 

 Коло порушень громадського порядку дуже широке. Перш за все до них 

належить скоєння дрібного хуліганства, злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі працівника поліції або члена громадської організації 

по охороні громадського порядку, стрільба з вогнепальної зброї в населених 

пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого 

порядку. Сюди слід включити і правопорушення, пов'язані з зловживанням 

алкоголем, розпивання спиртних напоїв в громадських місцях, на виробництві, 

доведення неповнолітніх до стану сп'яніння і т. ін. 

 Під іншими правопорушеннями слід розуміти такі порушення, що 

посягають на громадський порядок та громадську безпеку чи встановлений 
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порядок управління. При цьому треба мати на увазі, що вказані особи при 

допущенні ними порушення громадського порядку повинні бути піддані 

заходам адміністративного стягнення або громадського впливу
10

. 

 При скоєні особою, яка підпадає, під дію Закону ―Про адміністративний 

нагляд‖, правопорушення, що призвело до застосування адміністративного чи 

громадською впливу дільничний інспектор поліції робить письмове 

попередження про необхідність недопущення антигромадського способу життя 

можливості встановлення за нею адміністративного нагляду. 

 Попередження виноситься на спеціальному бланку, де особа підтверджує 

своїм підписом факт попередження, і свідчить про роз‗яснення їй вимог 

законодавства про адміністративний нагляд. 

 З метою отримання своєчасної інформації про вчинення 

правопорушення особою, яка підпадає під дію Закону, дільничний інспектор 

поліції зобов'язаний систематично контролювати її поведінку за місцем 

проживання (перебування) й роботи, не рідше одного разу на місяць перевіряти 

особу за довідковими картотеками правопорушників, використовувати 

інформацію приймальників-розподільників, чергових частин міськ-,райвідділів. 

 У разі встановлення факту порушення громадського порядку або прав 

інших громадян, учинення інших правопорушень цією особою, дільничний 

інспектор поліції виносить письмове попередження особи, стосовно якої може 

бути встановлено адміністративний нагляд. 

 У разі, якщо особа, яка підпадає під дію Закону незважаючи на 

письмове попередження органів поліції продовжує порушувати громадський 

порядок і права інших громадян, учиняє інші правопорушення, за які чинним 

законодавством встановлена адміністративна відповідальність, дільничний 

інспектор поліції доповідає про це рапортом начальнику міськ-, райвідділу для 

прийняття рішення про доцільність встановлення за нею адміністративного 

нагляду. 

  До рапорту додаються: 

 копія вироку суду про попереднє засудження до позбавлення волі; 

 довідка про перевірку на наявність судимостей; 

 характеристика особи та матеріали, які свідчать про вчинені особою 

правопорушення і накладені стягнення; 

 засвідчені копії протоколів та постанов про притягнення до адміністративної 

відповідальності; 

 письмове попередження, винесене цій особі, стосовно якої може бути 

встановлено адміністративний нагляд; 

 пояснення правопорушника; 

 пояснення громадян, що характеризують їх поведінку; 

 пропозиції щодо застосування обмежень дій піднаглядному; 

 інші матеріали. 
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  Начальник міськ-, райвідділу, розглянувши ці матеріали, приймає 

рішення щодо підготовки подання про встановлення стосовно цієї особи 

адміністративного нагляду, підписує його та разом з вищезазначеними 

матеріалами направляє до суду. 

Для вирішення питання про встановлення адміністративного нагляду на 

судове засідання судом викликається особа, щодо якої внесено подання про 

встановлення адміністративного нагляду, а за її клопотанням - і захисник, а 

також представник міськ-, райвідділу внутрішніх справ, начальник якого вніс 

подання. 

 
ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 Таким чином, детальна регламентація діяльності дільничного офіцера 

поліції щодо здійснення адміністративного нагляду має на меті зменшення 

кількості порушень прав і свобод піднаглядних, а також забезпечення 

законності під час застосування цього специфічного заходу адміністративного 

примусу. 

 Основний зміст цієї діяльності полягає у здійснені комплексу 

організаційних, профілактичних та адміністративно-юрисдикційних дій, 

спрямованих на попередження порушень громадського порядку особами, які 

перебувають під адміністративним наглядом або підпадають під можливість 

встановлення відповідних обмежень. 

 
VI. КОНТРОЛЬ ДІМ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ. 

 

Контроль за поведінкою піднаглядних осіб здійснюється працівниками 

поліції. В його здійсненні беруть участь працівники практично всіх служб 

міськрайвідділів внутрішніх справ, але основне навантаження покладається на 

дільничних інспекторів поліції. Вони повинні вживати необхідних заходів щодо 

залучення піднаглядних до праці, попереджувати і припиняти порушення ними 

громадського порядку і прав громадян. 

 При виконанні цих функцій дільничні інспектора мають такі права: 

а) запитувати відомості про поведінку піднаглядного від адміністрації 

підприємства, установи і громадської організації за місцем його роботи і 

проживання, а також від громадян; 

б) порушувати клопотання перед службою зайнятості населення про 

трудове влаштування піднаглядного, а також перед державними й іншими 

підприємства установами і організаціями про встановлення індивідуального або 

колективного шефства, 

в) викликати піднаглядного для бесіди до міськрайвідділу, службового 

приміщення дільничного інспектора поліції, дільничного пункту поліції, 

громадського пункту охорони порядку. Такі бесіди можуть проводитися з 

запрошенням представників адміністрації підприємства, установи, громадської 

організації, а також родичів піднаглядного за їх згодою; 
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г) вимагати від піднаглядного усні та письмові пояснення з питань, 

пов‗язаних з виконанням правил і обмежень адміністративного нагляду, 

д) у будь-який час доби входити безперешкодно в жилі приміщення 

піднаглядного з метою перевірки.  

Для забезпечення ефективного профілактичного впливу на осіб. які 

перебувають під адміністративним наглядом, дільничний інспектор поліції 

взаємодіє з членами спостережних комісій місцевих органів самоврядування та 

громадськими формуваннями. 

 Дільничний інспектор поліції проводить індивідуально-попереджувальну 

роботу з піднаглядними для запобігання випадків ухилення останнього від 

адміністративного нагляду. При отриманні відомостей про наміри 

піднаглядного ухилитися від адміністративного нагляду або вчинити 

правопорушення, дільничний інспектор поліції доповідає начальнику 

міськрайоргану внутрішніх справ пропозиції щодо посилення обмежень і 

контролю за поведінкою і способом життя такої особи. 

 Перевірка піднаглядного за місцем проживання здійснюється за участю 

представників громадськості або позаштатних інспекторів поліції у ввічливій, 

тактовній формі, яка не принижує його особистої честі і гідності, а також честі і 

гідності членів його сім‗ї. 

 Кількість перевірок за місцем проживання піднаглядного залежить від 

особи піднаглядного та інформованості дільничного інспектора поліції про 

дотримання цією особою правил адміністративного нагляду. 

 Про результати перевірок дотримання піднаглядним правил і обмежень 

адміннагляду працівниками поліції робиться відповідна відмітка в листі 

контролю за додержанням встановлених обмежень піднаглядному або 

доповідається рапортом на ім‗я начальника поліції. 

 У випадку, коли піднаглядному встановлюються обмеження у вигляді 

явки в поліцією для реєстрації то за письмовою вказівкою начальника 

міськрайвідділу так реєстрацію здійснюють працівник відділення (відділу) 

дільничних інспекторів поліції, дільничний інспектор поліції, 

оперуповноважений карного розшуку або черговий по міськрайвідділу про 

реєстрацію робиться відмітка в спеціальному реєстраційному листку, який 

знаходиться в справі про адміністративний нагляд. 

 Якщо піднаглядний мешкає на значній відстані від міськрайвідділу, то 

йому з дозволу начальника міськрайвідділу може встановлюватись явка для 

реєстрації в службове приміщення дільничного інспектора, про що робиться 

відповідна відмітка в реєстраційному листку. 

 Для реєстрації піднаглядні прибувають у визначене місце та у 

встановлений час. Дільничний інспектор повинен забезпечити присутність у 

приміщенні представників громадськості, які б у разі неприбуття на реєстрацію 

піднаглядного могли б засвідчити цей факт для подальшого вирішення питання 

про притягнення піднаглядного до адміністративної відповідальності. 

 З прибулим піднаглядним працівник поліції проводить бесіду і цікавиться 

його життям, здоров‗ям, справами у сім‗ї, питає, чи не змінив він місце 

проживання або роботи (якщо він працює), дає йому реєстраційний лист, в 
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якому піднаглядний розписується з визначенням дати і часу. 

 Бажано було б, щоб реєстрацію проводив тільки дільничний інспектор, на 

адміністративній дільниці якого проживає піднаглядний, оскільки цей 

співробітник знає особу піднаглядного, його характерні риси, сімейний стан, 

взаємовідносини в сім‗ї та з мешканцями будинку або вулиці, місце роботи. Ці 

обставини дають можливість правильно провести бесіду, щоб досягти 

позитивного виливу на поведінку піднаглядного. 

 У випадку виявлення одного з порушень правил адміністративного 

нагляду дільничний інспектор поліції складає протокол про адміністративне 

правопорушення, передбачене ст. 187 КУпАП. 

 Треба зазначити, що диспозиція цієї статті у 2004 році зазнала суттєвих 

змін, а тому дільничні повинні здійснювати вірну кваліфікацію цього 

правопорушення у відповідності до чинного законодавства. 

 Отже, підставою для провадження в справі є наявність у піднаглядної 

особи складу адміністративного проступку – порушення правил 

адміністративного нагляду. 

 Доказування факту умисного порушення піднаглядним: правил нагляду 

покладається на органи внутрішніх справ. Доказами в таких випадках можуть 

будь-які фактичні дані, на підставі яких міськрайвідділ встановлює, наявність 

або відсутність у діях піднаглядного складу порушення, його винуватість та 

інші обставини мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюють 

протоколом про порушення правил нагляду, поясненням свідків, самого 

піднаглядного, іншими доказами
11

. 

 По кожному випадку виявленого порушення правил адміністративного 

нагляду працівник поліції складає протокол встановленої форми (статті 254-256 

КУпАП). 

 Належним чином оформлений протокол про порушення правил 

адміністративного нагляду направляється до суду за місцем проживання 

піднаглядної особи. Додається копія постанови про встановлення адміннагляду 

та про встановлення обмежень піднаглядному для того, щоб суддя при розгляді 

справи пересвідчився, що це є піднаглядна особа, щодо якої встановлені 

конкретні обмеження. 

 Наприклад, під час перевірки піднаглядного, який зобов'язаний не 

залишати квартиру у встановлений термін, та при встановленні факту його 

відсутності, дільничний інспектор повинен скласти протокол про порушення п. 

3 ч. 1 ст. 187 КУпАП. Для того, щоб скласти протокол потрібно: 

1. впевнитися, що піднаглядного немає у будинку (квартирі) 

(оглянути всі приміщення); 

2. прийняти пояснення від батька або матері піднаглядного, його 

дружини, чи інших осіб, які перебувають у помешканні, чому він відсутній і де 

він знаходиться; 

3. пояснити про наслідки, які настануть за порушення цього 
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обмеження; 

4. скласти адміністративний протокол про порушення ст. 187 КУпАП: 

5. засвідчити цей факт поясненнями представників громадськості, які 

брали участь у перевірці виконання піднаглядним правил адміністративного 

нагляду. 

 У разі встановлення факту, що піднаглядний змінив місце проживання та 

не повідомив про цей факт дільничного інспектора, який здійснює 

адміністративний нагляд, настає відповідальність за невиконання правил 

нагляду. На практиці матеріали про такі порушення складаються дуже рідко з 

того приводу, що співробітники поліції не завжди знають, як документувати 

такі факти. 

 Щоб правильно скласти, матеріали, про таке порушення правил 

адміністративного нагляду, співробітник поліції повинен: 

1. запросити до себе піднаглядного; 

2. провести з ним бесіду про його життя; 

3. під час бесіди поцікавитися, чи не змінив він місце проживання або 

роботи; 

4. якщо піднаглядний не сповістить про зміну місця проживання або 

роботи, таку бесіду необхідно оформити поясненням, після чого скласти 

протокол про порушення правил адміннагляду, додавши відповідні документи. 

 Такий порядок оформлення матеріалів не дає можливості піднаглядному 

при розгляді матеріалів у суді заявити, щоб він сповістив дільничного 

інспектора поліції про зміну місця проживання чи роботи.  При розгляді в суді 

справи про порушення правил адміністративного нагляду присутність 

піднаглядної особи є обов'язковою. У разі ухилення від явки ця особа може 

бути піддана приводу. 

Постанова районного (міського) судді про накладення адміністративного 

стягнення є остаточною і оскарженню не підлягає, але може бути 

опротестована прокурором 
12

. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, здійснення контролю за поведінкою піднаглядного є вагомими 

чинником попередження з його боку порушень встановлених правил, 

зменшення впливу такої особи на оточуючих, профілактику скоєння ним 

злочинів та проступків. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Таким чином, викладене дає підставу стверджувати, що 

адміністративний нагляд є об'єктивно необхідною функцією, зумовленою 

вимогами законності та ефективності управління, і, яка реалізується в процесі 

                                           
12

 Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар. , Х., ООО 

«Одиссей»,2000. 
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діяльності спеціальною системою органів. Основною метою адміністративного 

нагляду службою дільничних офіцерів поліції  є забезпечення функціонування і 

життєдіяльності піднаглядних суб'єктів відповідно до встановленого порядку, у 

зв'язку з цим необхідне чітке розмежування саме наглядових і юрисдикційних 

функцій органів Національної поліції. 

Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення 

волі, хоча і обмежує права окремих громадян, проте це викликано інтересами 

суспільства і держави, що врешті-решт є піклуванням держави про інших своїх 

громадян, а також що цей нагляд є саме напрямком адміністративно-наглядової 

діяльності ДОП та поліції в цілому, а не тільки одноразовим заходом 

адміністративного примусу, оскільки становить комплекс заходів спостереження 

за піднаглядними. Крім того, він не є суто адміністративним, а має комплексний 

характер, оскільки встановлюється, продовжується і припиняється судом і тільки 

суд притягує до відповідальності піднаглядних, які порушили правила нагляду. На 

службу ДОП ж покладається лише нагляд за дотриманням піднаглядними 

встановлених правил та обмежень, здійснення виховного впливу на них, 

документування фактів порушення ними закону. 

Значення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, полягає в тому, що він: по-перше, є заходом попередження та 

припинення правопорушень, розшуку піднаглядних, оскільки за його 

допомогою: а) відслідковується прибуття піднаглядного у визначений 

установою виконання покарань термін в обране ними місце проживання; 

б) встановлюються певні заборони щодо виходу з будинку (квартири) у 

визначений час, перебування у визначених місцях району (міста), виїзду чи 

обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста); по-друге, 

становить комплекс правових, економічних, організаційних, соціально-

психологічних та інших заходів, які здійснюються щодо звільнених осіб з 

метою пристосування останніх до умов соціального середовища, захисту їх 

прав і законних інтересів; по-третє, під час його здійснення вирішуються 

питання щодо працевлаштування, професійної орієнтації (переорієнтації) та 

перепідготовки, створення належних житлово-побутових умов, запобігання 

впливу на осіб, звільнених з місць позбавлення волі, криміногенних факторів. 

Процедуру адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі визначено як систему правових відносин із встановлення, 

здійснення та припинення адміністративного нагляду, що складаються в певній 

послідовності з метою запобігання вчиненню правопорушень окремими 

особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснення виховного впливу 

на них, їх перевиховання, ресоціалізації та соціальної адаптації. 

Організація адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, як і організація будь-якого іншого виду наглядової 

діяльності, включає комплекс дій, що проводиться дільничними офіцерами 

поліції з аналітичної роботи, планування, взаємодію та координацію наглядової 

діяльності, контроль за її здійсненням. 

Принциповим під час здійснення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі, має стати те, що він не повинен 
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вичерпуватися лише встановленням певних обмежень і наглядом за їх 

виконанням. Примусові заходи, що застосовуються до піднаглядного, мають 

поєднуватися із наданням соціальної та правової допомоги, вихованням і 

роз‘яснювальною роботою. Втручання працівників служби ДОП в приватне 

життя піднаглядного (крім нормативно-закріплених випадків) може мати місце 

лише у випадках обґрунтованої необхідності захисту громадян та їх власності, 

власності юридичних осіб, державної та громадської безпеки, що є однією із 

передбачених в Конституції гарантією забезпечення прав, свобод та законних 

інтересів кожної людини в Україні. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Проаналізувати положення КУпАП, що стосуються адміністративно-

наглядової діяльності органів Національної поліції, визначити сттаті, що 

передбачають відповідальність піднаглядних за порушення встановлених 

обмежень в рамках адміністративного нагляду.   
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Полягає в закріплення знань, одержаних курсантами під час вивчення 

курсу ―Адміністративне право‖ та їх поглиблення щодо опанування загальних 

підстав, порядку та характерної специфіки організації роботи дільничного 

офіцера поліції щодо звернень громадян. 

 
ВСТУП 

 

  Якість виконання дільничним офіцером поліції завдань по забезпеченню 

прав і свобод громадян, захисту їх життя і безпеки від протиправних посягань, 

організації охорони громадського порядку і громадської безпеки, 

попередженню і розкриттю злочинів в значній мірі залежить від організації 

роботи зі зверненням громадян. 

 Діяльність дільничного офіцера поліції здійснюється безпосередньо серед 

населення і як стверджують Є.В. Додін і В.І. Олефір, кількість листів і заяв, з 

якими громадяни звертаються безпосередньо до дільничного офіцера поліції 

свідчать про його авторитет серед населення. Якщо громадяни звертаються із 

заявами та скаргами не до дільничного офіцера поліції, а до керівництва органів 

Національної поліції, й інші державні органи по питаннях, що входять до 

компетенції дільничного офіцера поліції, це засвідчує, що дільничний офіцер 

поліції не володіє оперативною обстановкою, населення його не знає, а він не 

має відповідного авторитету серед населення. 

 За статистичними даними більшість звернень, з якими громадяни 

звертаються в органи Національної поліції розглядаються дільничними 

офіцерами поліції, тому розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян є одним із 

основних напрямків організації роботи дільничного офіцера поліції. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН. ВИМОГИ ДО 

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН. 

 

Під зверненнями громадян варто розуміти викладені в письмовій чи 

усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги [9, Ст.3]. 

Зупинимося для більш детального розгляду перерахованих видів звернень 

громадян. 

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого 
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самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 

думки про врегулювання суспільних відносин і умов життя громадян, 

удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-

культурної й іншої сфер діяльності держави і суспільства. 

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння 

реалізації закріплених Конституцією і чинним законодавством їхніх прав і чи 

інтересів або повідомлення про порушення діючого законодавства або недоліки 

у діяльності органів поліції. 

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою 

відповідного статусу, прав або свобод тощо. 

Скарга – звернення з вимогою про відновлення прав і захист законних 

інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 

органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об'єднань 

громадян, посадових осіб. 

До рішень, дій (бездіяльності), що можуть бути оскаржені у сфері 

управлінської діяльності, належать такі, внаслідок яких: 

- порушено права, законні інтереси чи свободи громадянина (групи 

громадян); 

- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав, законних 

інтересів або свобод; 

- незаконно покладені на громадянина які-небудь обов'язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності [7, п.1.7]. 

До звернень громадян пред'являються наступні вимоги: 

1) звернення адресуються органам державної влади і місцевого 

самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, 

об'єднанням громадян чи посадовим особам, до повноважень яких відноситься 

рішення поставлених у зверненнях питань; 

2) у зверненні повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, місце 

проживання громадянина, викладена суть поставленого питання, зауваження, 

пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги; 

3) звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним 

посадовою особою на особистому прийомі) або письмовим, надісланим  

поштою чи переданим громадянином у відповідний орган, установу особисто 

або через уповноважену ним особу; 

4) звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, 

трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, 

якщо  вони отримали  від громадянина  відповідні повноваження, оформлені 

відповідно до законодавства; 

5) звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і 

групою осіб (колективне); 

6) письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки, 

розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням  дати. 

Звертання, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявнику з 

відповідними роз'ясненнями не пізніше чим через десять днів із дня його 

надходження. 
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Громадяни мають право звертатися в органи державної влади, місцевого 

самоврядування, установи, організації, об'єднання громадян, до посадових осіб 

на українській чи іншій мові, прийнятної для сторін. 

Рішення по зверненнях громадян і відповіді на них оформляються 

відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення і відповіді можуть 

бути викладені в перекладі на мову спілкування заявника. 

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 

підлягають обов'язковому прийняттю і розгляду. Забороняється відмовляти в 

прийнятті і розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну 

приналежність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, 

незнання мови звернення. 

Якщо питання, поставлені у зверненні отриманому органом державної 

влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями, об'єднаннями 

громадян чи посадовими особами не входять до їх компетенції, вони в термін 

не більше п'яти днів пересилають заяви по приналежності відповідному органу 

чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. 

У випадку якщо звернення не містить даних, необхідних для ухвалення 

обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін 

повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам чи 

посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються. 

Не підлягають розгляду: 

1) письмове звернення без вказівки місця проживання, не підписане 

автором (авторами), а також таке, по якому неможливо встановити авторство, 

визнається анонімним; 

2) повторні звернення тим самим органом від того самого громадянина з 

одного й того ж самого питання, якщо перше звернення вирішено по суті; 

3) звернення з порушеним терміном оскарження прийнятого рішення по 

раніше поданому зверненню; 

4) звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник 

органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення [ 7, п. 2.2]. 

Забороняється переслідування громадян і членів їхніх родин за подачу 

звернення, у якому міститься  критика  діяльності або рішень органів державної 

влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, посадових осіб. 

Ніхто не може бути вимушений до подання власного або підписанню 

колективного звернення чи участі в акціях у підтримку звернень інших осіб або 

організацій. 

Не допускається розголошення отриманої зі звернень інформації про 

особисте життя громадян, без їхньої згоди або інформації, що представляє 

державну чи іншу охоронювану законом таємницю та іншої інформації, якщо 

це порушує права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування 

даних про особистість громадянина, що не стосується звернення. На прохання 

громадянина, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання і 

роботи. 
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Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що 

міститься в зверненні осіб, що мають відношення до рішення по справі.               

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Чинне законодавство розподіляє звернення громадян на декілька категорій 

та пред‘являє їм відповідні вимоги, таким чином дільничний офіцер поліції 

повинен розрізняти вищезазначені категорії, грамотно та кваліфіковано їх 

розглядати. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ. 

 

Інформація, що надходить в органи внутрішніх справ, про злочини і події, 

у залежності від форми подачі, порядку розгляду поділяється на дві групи: 

- інформація про злочини, що є підставою для порушення кримінальної 

справи; 

- інша інформація про події. 

До інформації, що є підставою для порушення кримінальної справи, 

відносяться: 

1) заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості або окремих громадян; 

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих 

громадян, що затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину; 

3) явка з повинною; 

4) повідомлення, опубліковані в пресі; 

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або 

судом ознак злочину. 

Інша інформація про події – зведення, що надійшли з інших джерел і 

вимагають проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину 

або їхньої відсутності. До неї відноситься: 

1) інформація громадян, представників громадськості і посадових осіб, 

що надійшла по телефону (телефаксу), телеграфу, радіо і телебаченню; 

2) повідомлення: 

а) персоналу медичних установ про звернення громадян з тілесними 

ушкодженнями, походження яких могло бути наслідком злочинних дій; 

б) співробітників паспортних апаратів про втрату громадянами паспортів 

при обставинах, що викликають підозру; 

в) співробітників Дорожньої служби про дорожньо-транспортні випадки, 

що супроводжувалися загибеллю людей, заподіянням їм тілесних ушкоджень 

або істотного матеріального збитку, викраденні транспортних засобів,  випадки 

керування транспортними засобами в нетверезому стані; 
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г) працівників МРЕВ про втрату громадянами посвідчень на право 

керування автомототранспортом і технічних паспортів на автомобілі при 

обставинах, що викликають підозру; 

д) працівників підрозділів охорони про вимикання пристроїв охоронно-

пожежної сигналізації; 

е) про інші події або факти, що мають відношення до боротьби зі 

злочинністю і забезпеченню правопорядку; 

є) листи страхових установ про звернення громадян по фактах 

правопорушень; 

ж) зведення про аварії на виробництві, нещасні випадки з людьми або інші 

надзвичайні події; 

з) інша інформація (комерційні акти і т.п.). 

При підтвердженні інформації складаються матеріали і мотивований 

рапорт працівника органів поліції, що проводив перевірку, внаслідок чого вона 

здобуває самостійне значення як привід для порушення кримінальної справи 

про злочин. При надходженні в ході перевірки письмових або усних заяв, 

повідомлень про злочини останні реєструються замість рапортів. 

Розглянемо терміни „приймання‖, ‖реєстрація‖ заяв і повідомлень про 

злочини. 

Приймання – це дії посадових осіб органів поліції при одержанні заяв і 

повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. 

Реєстрація – це присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про 

злочин, що вчинений або готується порядкового номера і фіксація в облікових 

документах стислих даних про заяви і повідомлення про злочини, що вчинені 

або готуються. 

Приймання заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, 

незалежно від місця і часу їх вчинення, повноти отриманих даних, а також 

особистості заявника, здійснюється тим органом внутрішніх, справ, до якого 

надійшло звернення чи повідомлення, цілодобово оперативним черговим 

(оперативний черговий МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, 

помічник начальника міськрайліноргану - оперативний черговий, помічник 

начальника чергової частини - оперативний черговий, старший 

оперуповноважений (оперуповноважений) - черговий, старший інспектор 

(інспектор) - черговий, помічник оперативного чергового, а також працівники 

інших служб, призначені підмінними черговими в установленому порядку). 

При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ, який 

обслуговує республіканські, обласні центри та інші міста з територіальним 

поділом, крім спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю, із 

заявою чи повідомленням про злочин, у період з 8 год.00 хв. до 20 год. 00 хв., 

протокол усної заяви приймається виключно спеціально виділеним працівником 

у кімнаті для приймання громадян і відразу передається під підпис у журналі 

реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, 

оперативному черговому для реєстрації.[13, п.2.1]. 

Оперативний черговий, прийнявши заяву чи повідомлення про злочин, 

що вчинений або готується зобов'язаний діяти згідно з Інструкцією з організації 
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реагування НП на повідомлення про злочини, затвердженої наказом МВС 

України від 04.10.2003 №1155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

01.03.2004 за № 259/8858, негайно направити на місце події слідчо-оперативну 

групу чи  оперативну групу та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти 

злочинові або припинити його, організувати невідкладні дії з розкриття злочину 

у короткий термін. 

За межами дислокації органу внутрішніх справ працівник поліції на 

території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і 

часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи 

повідомленням про злочин, або у разі безпосереднього виявлення такого, 

зобов'язаний вжити заходів щодо його припинення, подання допомоги особам, 

які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили злочин, охорони 

місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ поліції. 

Чергові підрозділів (управлінь, відділів) Державтоінспекції, пунктів 

централізованого спостереження підрозділів Державної служби охорони, 

ізоляторів тимчасового тримання, приймальників-розподільників для осіб, 

затриманих за бродяжництво, спецприймальників для тримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, приймальників - розподільників для неповнолітніх 

інформацію про злочини передають до чергових частин поліції за 

територіальністю, про що в облікових документах роблять відповідні відмітки. 

Заяви або повідомлення представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадськості чи окремих громадян про злочини 

можуть бути усними або письмовими. Усні заяви  заносяться до протоколу 

усної заяви (повідомлення) про злочин, який підписують заявник та посадова 

особа, що прийняла заяву. 

При цьому заявник попереджується про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що відмічається 

у протоколі. 

У протоколі усної заяви (повідомлення) про злочин, де йдеться мова про 

вчинення насильства в сім "і або реальну його загрозу, в обов'язковому порядку 

зазначається інформація про те, ким вчинено насильство в сім‘ї, час і місце 

його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування, інші обставини вчинення насильства в сім'ї або 

реальної загрози його вчинення. 

Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. 

До порушення кримінальної справи слід пересвідчитися в особі заявника, 

попередити його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину і відібрати від нього відповідний підпис. 

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні 

бути викладені в письмовій формі. 

Повідомлення представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій або окремих громадян, які 

затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину, можуть бути усними 

або письмовими. 
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У разі явки з повинною встановлюється особа того, хто з'явився, після 

чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява. 

Протокол підписують особа, що з'явилася з повинною, і посадова особа, що 

склала протокол [13, п.2.4]. 

Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, 

реєструються цілодобово в чергових частинах поліції оперативними черговими 

відразу після їх надходження, що відображається в журналі реєстрації заяв і 

повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі -  ), а також на 

персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ) шляхом введення до 

автоматизованої інформаційно-пошукової системи. 

Після реєстрації заяви чи повідомлення про вчинення насильства в сім'ї 

або реальну його загрозу працівники служби дільничних інспекторів поліції, 

кримінальної поліції у справах неповнолітніх протягом 3 днів інформують про 

це управління або відділ у справах сім'ї та молоді відповідної місцевої 

держадміністрації. [13, п.3.1] 

Письмові заяви про злочини, подані в органи внутрішніх справ 

безпосередньо заявником, реєструються тільки в черговій частині. 

Зареєстровані заяви про злочини доповідаються начальнику органу 

внутрішніх справ або особі, що виконує його обов'язки, які організовують їх 

розгляд згідно з вимогами КПК України. 

Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, що 

надійшли до режимно-секретного підрозділу органу внутрішніх справ поштою, 

телеграфом, факсимільним зв'язком або іншим видом зв'язку, реєструються за 

встановленими правилами діловодства, про них негайно доповідається 

начальникові органу внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов'язки. 

Начальник або особа, яка виконує його обов'язки, дає письмові вказівки щодо 

термінової реєстрації заяви чи повідомлення в черговій частині і приймає 

рішення про порядок її перевірки згідно з вимогами КПК України. Передавати 

ці  заяви та повідомлення для розгляду без реєстрації у черговій  частині 

категорично забороняється. 

Анонімні листи, що містять відомості про злочин, що вчинений або 

готується, реєструються лише в режимно-секретних підрозділах і 

передаються до відповідних служб для використання при розкритті злочинів 

або запобіганні їм. [13, п. 3.2] 

У   реєструються також заяви і повідомлення, які містять інформацію про 

безвісно зниклого громадянина, та рапорти працівників поліції про 

безпосереднє виявлення ними правопорушення, що містить ознаки злочину. 

При реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

готуються, у т.ч. явки з повинною, що надійшли в письмовій формі, 

оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп 

реєстрації заяви і повідомлення про злочин, що вчинений або готується, в 

якому вказано назву органу внутрішніх справ, дату реєстрації та порядковий 

номер реєстраційного запису і прізвище оперативного чергового. 

При виявлені в процесі розслідування раніше вчиненого злочину особа, 

яка провадить дізнання, або слідчий одержує від потерпілого заяву, яка 
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реєструється в  , із позначенням "Додатково виявлено у ході розслідування 

кримінальної справи №___". Коли одержання письмової заяви неможливе, 

складається рапорт. За цими документами приймається рішення згідно з 

вимогами КПК України. 

Якщо реєстрацію заяви і повідомлення про злочин, що вчинений або 

готується, з будь-яких причин було затримано, то у графі   поряд з часом її 

надходження до чергової частини зазначаються дата і точний час її початкового 

отримання працівником поліції. У такому разі строк прийняття рішення за нею 

обчислюється з часу початкового отримання. 

Коли розгляд заяв і повідомлень про злочини, що вчинений або готується, 

не входить до відання органів поліції або є свідчення про вчинення злочину на 

території обслуговування іншого органу внутрішніх справ, заява чи 

повідомлення після реєстрації протягом трьох діб пересилається за належністю, 

про що робиться відповідний запис у  . Разом із цим обов'язково вживаються 

необхідні заходи щодо запобігання або припинення злочину, а також 

збереження слідів злочину. 

При направленні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

готуються, для розгляду за належністю відмітка про це в   робиться тільки 

працівником з обліково-реєстраційної роботи або особою, на яку покладено 

відповідальність за обліково-реєстраційну і статистичну роботу, на підставі 

копії супровідного листа з вихідним номером режимно-секретного підрозділу 

органу внутрішніх справ, яка надалі зберігається в справі листування за заявами 

та повідомленнями про злочини. 

Заявник інформується про передання його заяви про злочин за 

належністю протягом доби з часу прийняття рішення. 

Орган внутрішніх справ, який отримав такі заяви і повідомлення, 

зобов'язаний поінформувати ініціатора, повідомивши йому реєстраційний 

номер  . 

Якщо заява і повідомлення про злочин, що вчинений або готується, 

надійшли до органу внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то 

водночас з його реєстрацією в   у черговій частині органу внутрішніх справ 

оперативний черговий або спеціально уповноважений працівник оформляє 

талон-повідомлення і видає його заявнику. 

Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику також при його 

особистому зверненні за межами дислокації органу внутрішніх справ старшими 

дільничними (дільничними) інспекторами поліції, працівниками підрозділів 

кримінальної поліції та спецпідрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю. 

Талон складається з двох частин: талон-корінець і талон-повідомлення. 

Обидві частини талона мають однаковий реєстраційний номер. 

У талоні-корінці вказуються дані про заявника, короткий зміст заяви, 

реєстраційний номер за  , посада, звання, прізвище та підпис особи, яка 

прийняла заяву, дата її прийняття, підпис заявника про отримання талона-

повідомлення, дата та час реєстрації заяви. 
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У талоні-повідомленні вказуються відомості про особу, яка прийняла 

заяву, реєстраційний номер за   найменування органу внутрішніх справ, адреса і 

службовий телефон, дата прийняття заяви та підпис, ініціали і прізвище 

оперативного чергового або працівника, зазначеного у п. 3.9 Інструкції. При 

видачі талона-повідомлення за межами дислокації органу внутрішніх справ 

реєстраційний номер за   заявнику повідомляється додатково. 

Заявник розписується за отримання талона-повідомлення на талоні-

корінці, проставляє дату і час його отримання. Талон-корінець залишається в 

черговій частині органу внутрішніх справ. 

Талони повинні бути зброшуровані в журнал і пронумеровані. Журнали 

талонів реєструються в режимно-секретних підрозділах і зберігаються в 

черговій частині органу внутрішніх справ. Талони-корінці використовуються 

при звірках повноти реєстрації заяв про злочини, що вчинені або готуються, а 

також при розгляді скарг громадян на дії посадових осіб органів поліції. 

У чергових частинах поліції оперативним черговим або оператором 

телефонної лінії "102" ведеться журнал реєстрації інформації про злочини та 

інші події що надійшла по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів 

зв'язку. Крім цього, ця інформація фіксується за допомогою інших записуючих 

пристроїв. Уся отримана інформація про злочини та події реєструється і 

негайно передається до чергової частини міськ,-рай-, ліноргану за 

територіальністю для реагування. У черговій частині міськ-,рай-, ліноргану в   

реєструються заяви і повідомлення, які мають ознаки злочину. 

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Приховуваними від обліку вважаються заяви і повідомлення про злочини, 

що вчинені або готуються, якщо відомості про них, на час виявлення не 

занесені до   або ЖРІЗ, а самі заяви та повідомлення не отримали відповідного 

реєстраційного номера і заявнику не вручено талона-повідомлення. 

 

 

III. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЇХ ПОРУШЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЗАПИТІВ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

 

Розгляд звернень – це здійснення перевірки відомостей, про які йдеться в 

заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з 

вимогами КПК України. 

Розгляд заяв і повідомлень здійснюється відповідно до письмової 

вказівки начальника органу внутрішніх справ або особи, яка його заміщає. 

Безпосередні виконавці при здійсненні  перевірок за зверненнями 

обов‘язково спілкуються з їх авторами, з‘ясовують усі порушені питання та 

обставини, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у 

межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства. 
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До перевірки звернень громадян можуть залучатися за згодою 

представники громадськості. 

За результатами перевірки звернення складається мотивований висновок, 

який повинен містити в собі об‘єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів і 

повинен відповідати порядку його складання. Обов‘язково заявнику надається 

письмова відповідь. Якщо звернення було колективним, то відповідь 

надсилається тому громадянину, який у зверненні  підписався першим або 

адреса якого вказана.   

Органи внутрішніх справ розглядають звернення громадян без стягнення 

за це плати [7, п.4.9]. 

Щодо кожного звернення то не пізніше ніж у 5-и денний термін повинно 

бути прийняте одне з таких рішень: 

- прийняти до свого провадження; 

- передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу внутрішніх 

справ; 

- надіслати за належністю до іншого органу  виконавчої влади, якщо 

питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції поліції, про що 

одночасно повідомити автора; 

- залишити без розгляду.  

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного 

місяця від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові  та неробочі 

дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки 

– невідкладно, але не пізніше 15 від дня їх отримання. 

За зверненнями громадян, за якими неможливо своєчасно закінчити 

перевірку та прийняти рішення, виконавець не пізніше ніж за 3 робочі дні до 

закінчення терміну звертається з мотивованим рапортом до керівництва про 

продовження терміну розгляду заяви. При цьому загальний термін вирішення 

питань, не може перевищувати 45 днів. 

Звернення військовослужбовців, а також членів їх сімей в 

центральному апараті МВС України вирішуються в термін до 15 днів, а в 

інших НП – невідкладно, але не пізніше ніж через 7 днів. У разі потреби 

строки можуть бути подовжені ще на 15 і 7 днів відповідно. 

Депутатське звернення розглядається у строк не більше 10 днів. Строк 

може бути подовжено , але він не повинен перевищувати 30 днів з моменту 

його одержання. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України 

береться під особливий контроль. Про результати виконання звернення 

керівник органа внутрішніх справ повідомляє народного депутата України. 

Пропозиції, звернення, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв 

Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються 

першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій особисто та першочергово. 

Особливу увагу приділяють розгляду звернень інвалідів, непрацездатних 

осіб та осіб, які постраждали внаслідок  аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, 

одиноких матерів, інших осіб які потребують соціального захисту та підтримки 

[11, п.3]. 



 88 

За заявами і повідомленнями про злочини, що є приводом для порушення 

кримінальної справи, згідно з вимогами КПК України не пізніше триденного 

строку приймається одне із таких рішень:  

1. Про порушення кримінальної справи. 

2. Про відмову в порушенні кримінальної справи.  

3. Про передання заяви чи повідомлення за належністю, про що особа, яка 

прийняла одне із зазначених рішень, письмово повідомляє заявника. 

Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до 

порушення справи, така перевірка здійснюється в строк не більше 10 днів 

шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або 

витребування необхідних документів. 

Рішення за заявами і повідомленнями про вчинення насильства в сім`ї або 

реальну його загрозу приймається протягом 3 днів, а у разі потреби перевірки 

викладених фактів та з'ясування додаткових обставин - у строк не більше 7 

календарних днів. 

Якщо в результаті перевірки заяви і повідомлення про злочин, що 

вчинений або готується, що надійшли, не встановлено підстав для порушення 

кримінальної справи, але матеріали перевірки містять дані про наявність у 

діянні особи адміністративного або дисциплінарного проступку чи іншого 

порушення громадського порядку, слідчий або орган дізнання має право, 

відмовивши в порушенні кримінальної справи, надіслати заяву або 

повідомлення на розгляд громадській організації, товариському суду, комісії в 

справах неповнолітніх, трудовому колективу або адміністрації підприємства, 

установи, організації для вжиття відповідних заходів впливу або передати 

матеріали для застосування в установленому порядку заходів 

адміністративного стягнення. 

Строки розгляду заяв і повідомлень про злочини, зареєстрованих у  , 

контролюються черговим по органу внутрішніх стирав. Щодобово, при 

здаванні чергування він рапортом про не розглянуті в строк заяви і 

повідомлення про злочини доповідає начальнику органу внутрішніх справ або 

особі, яка його заміщає, для вжиття відповідних заходів. 

Посадові особи, винні в порушенні законодавства про звернення громадян, 

несуть цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

У випадку задоволення скарги орган внутрішніх справ чи посадова особа, 

що прийняли неправомірне рішення по зверненню громадянина, 

відшкодовують йому заподіяний матеріальний збиток, зв'язаний з подачею і 

розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені в зв'язку з виїздом для 

розгляду скарги за вимогою відповідного органа, і втрачений за цей час 

заробіток. Суперечки про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 

Громадянину по його вимозі й у порядку, установленому чинним 

законодавством, може бути відшкодований моральний збиток, заподіяний 

неправомірними діями чи рішеннями органа або посадової особи при розгляді 

скарги. Розмір відшкодування морального (немайнового) збитку в грошовому 

вираженні визначається судом. 
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Контроль за роботою з питань звернень і прийому громадян в органах 

внутрішніх справ здійснює керівник органа внутрішніх справ особисто, через 

своїх заступників, керівників структурних підрозділів і секретаріат 

(канцелярію). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Положення про службу дільничних інспекторів поліції зобов'язує його за-

безпечити прийняття та реєстрацію у відповідних журналах відділів внутрішніх 

справ пропозицій, заяв та скарг громадян, які поступили до нього на протязі 

робочого дня, а також під час прийому населення, уважний і всебічний їх 

розгляд у порядку і в строки визначені діючим законодавством. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

  Таким чином, з огляду на все вищевикладене, зробимо висновок, що 

пропозиції, заяви та скарги громадян є не тільки засобами захисту прав і 

законних інтересів особистості, підприємств, установ і організацій, а ще й 

джерелом отримання дільничним офіцером поліції інформації про наявність 

фактів порушення законності; про осіб, які готуються вчинити злочини або 

схильні до вчинення правопорушень, отримання іншої інформації, 

використовуючи яку дільничний офіцер поліції планує організацію своєї 

роботи на адміністративній дільниці. 

 Положення про службу дільничних інспекторів поліції зобов'язує його за-

безпечити прийняття та реєстрацію у відповідних журналах відділів поліції 

пропозицій, заяв та скарг громадян, які поступили до нього на протязі робочого 

дня, а також під час прийому населення, уважний і всебічний їх розгляд у 

порядку і в строки визначені діючим законодавством. 

 Згідно з діючим законодавством України і відомчими нормативними 

актами дільничний офіцер поліції: 

 - забезпечує прийом і реєстрацію у відповідному журні листів, заяв і 

скарг громадян, які надійшли до нього протягом робочого дня, а також під час 

прийому населення; 

 - повідомляє населення про місце, дні і час прийому, проводить його не 

менше, ніж два рази на тиждень у зручний для населення час; виявляє до 

громадян, які звернулись до нього, доброзичливість, повагу і зацікавленість при 

вирішенні поставлених перед ним питань; 

 - розглядає листи, заяви і скарги громадян протягом місяця, а ті з них, які 

не вимагають додаткової перевірки — не пізніше, ніж за 15 днів; розглядає 

скарги і заяви військовослужбовців і членів їх сімей у термін, що не перевищує 

7 днів; у випадках, коли неможливо з об'єктивних причин розглянути скаргу чи 

заяву у встановлений термін, дільничний офіцер поліції доповідає начальникові 

відділу Національної поліції і вирішує питання про продовження терміну його 

виконання; 



 90 

 - визначає при розгляді заяв, скарг і листів, що надійшли, факти і обста-

вини, які вимагають перевірки, коло осіб, від яких необхідно отримати 

пояснення, інші питання, що підлягають розгляду; 

 - приймає при розгляді заяв, скарг і листів мотивовані рішення, на під-

ставі діючого законодавства України та існуючої юрисдикційної практики 

державних органів, не виходячи при цьому за межі своїх повноважень; 

 - негайно доповідає в чергову частину відділу поліції про отримані під 

час роботи заяви і повідомлення громадян, в яких йде мова про злочини, які ще 

готуються або вже скоєні; 

 - згідно з розпорядженнями начальника відділу поліції або його заступни-

ків перевіряє заяви і повідомлення про злочини і приймає щодо них протягом 

не більше трьох діб, а у виняткових випадках — не більше 10 діб рішення про 

порушення кримінального провадження або про відмову в його порушенні; 

 Отримавши пропозицію, заяву або скаргу дільничний офіцер поліції 

повинен, перш за все, ретельно її вивчити, уявити з приводу чого громадянин 

або група громадян звернулись до нього або в відділ поліції, проаналізувати, 

якою він володіє інформацією з приводу звернення або відносно осіб, які 

проходять фігурантами і скласти приблизний план (не обов'язково письмовий) 

по перевірці звернень. 

 Першочергово треба звертати увагу на ті звернення, в яких йде мова про 

підготовку до скоєння злочину або правопорушення, про скоєння насильства в 

сім'ї, правопорушень на ґрунті сімейно-побутових відносин. Такі звернення 

перевіряються негайно. 

 Як правило, після вивчення заяви дільничний офіцер поліції повинен 

опитати заявника, конкретизуючи положення, що викладені у заяві, а якщо є 

сумніви у достовірності викладених у зверненні питань, іноді доцільно буває 

опитати інших осіб, які володіють інформацією щодо питань, викладених у 

зверненні. 

 Опитуючи заявника: по-перше треба його уважно вислухати, уточнити 

деталі по справі, що послужила підставою для його звернення і тільки після 

цього оформити висловлене в поясненні. Пояснення відповідним шляхом 

оформлюється. 

 Отримавши пояснення від заявника, дільничний офіцер поліції опитує 

інших осіб, які причетні до справи або володіють відповідною інформацією. 

Зібраний матеріал аналізується, після цього робиться висновок про 

підтвердження фактів, викладених у справах або про їх не підтвердження. 

Матеріал з висновком та пропозиціями доповідається керівнику відділу або 

його заступнику для прийняття рішення. Про результати розгляду звернення 

направляється повідомлення заявнику та іншим особам. 

 У випадках, коли звернення взято під контроль керівництвом ГУНП, 

іншими органами державної влади, необхідно пам'ятати, що про результати 

його розгляду необхідно інформувати не тільки заявника, а й ті органи влади, в 

яких звернення взято під контроль. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 
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 Ретельно вивчити та проаналізувати нормативно-правові акти що 

регламентують порядок звернень громадян в органах Національної поліції, 

зокрема Закон України «Про звернення громадян», Наказ МВС № 1177 від 

10.10.2004, що затверджує Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства 

внутрішніх справ України. 

  

 


