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Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

45. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

46. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

47. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 
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48. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

49. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

50. 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 

51. 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. 

52. 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 

53. 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 

54. 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. 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

55. 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. 

56. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

57. 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 

58. 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 

59. 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. 
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60. 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. 

61. 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) 

62. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

63. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

64. 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 

65. 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  

66. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
Метою лекції є засвоєння знань щодо основ адміністративної діяльності 

Національної поліції, з’ясування поняття та змісту поняття адміністративної 

діяльності Національної поліції, основних положень Закону України «Про 

Національну поліцію», а також нормативно-правових актів, що визначають 

адміністративну діяльність Національної поліції. 

 
ВСТУП 

Кожен з Вас, ставши на шлях навчання поліцейської професії, повинен 

розуміти, що без належного правового забезпечення діяльності поліції 

неможливо реалізація покладених на неї завдань та правомірне застосування 

наявних у неї засобів державного примусу.  

Після ліквідації міліції та створення нового центрального органу 

виконавчої влади під назвою «Національна поліція» відповідно змінилося і 

законодавство, що регламентує діяльність нового правоохоронного органу. 

Перш за все слід виділити, основний закон, який регламентує діяльність 

Національної поліції – Закон України від 02.07.2015 «Про Національну 

поліцію». 
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До основних законодавчих актів, що регламентують саме адміністративну 

діяльність Національної поліції також слід віднести КУпАП,  ЗУ "Про 

безоплатну правову допомогу" та інші законодавчі акти. 

Підзаконні НПА, ті що визначають правовий статус Національної поліції, 

патрульної служби Національної поліції (Положення Про Національну поліцію 

: ПКМУ від 28.10.2015 № 877; Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС 

України від 02.07.2015 № 796). 

Повноваження патрульної служби в адміністративній діяльності (Про 

затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 

та 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). 

Сьогоднішньою лекцією ми розпочинаємо вивчення базової фахової 

дисципліни, яка є основною для кожного поліцейського – ―адміністративна 

діяльність Національної поліції‖.  

Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівна 

«бакалавр» передбачає викладення цієї дисципліни  на першому курсі в межах 

першопочаткової підготовки та на третьому – як однієї з основних професійно-

орієнтованих дисциплін. Тому, при вивченні цієї дисципліни на 1-му курсі ви 

ознайомились з підґрунтям поліцейської діяльності, азами несення патрульної 

служби, основами реагування на правопорушення та застосування спеціальних 

заходів примусу. Основна ж частина матеріалу буде викладена на 3 курсі. 

Отже, на першій лекції ми з вами розглянемо основні положення Закону 

України ―Про Національну поліцію‖ та визначимо місце цього 

правоохоронного органу серед інших державних органів. 
 

І. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Адміністративна діяльність Національної поліції – це врегульована 

нормами адміністративного права їх виконавчо-владна діяльність, спрямована 

на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних 

інтересів, публічної безпеки та порядку, а також боротьбу з правопорушеннями. 

Зверніть увагу!!! Якщо раніше ми оперували такими поняттями як 

громадська безпека та громадський порядок, то в ЗУ «Про національну 

поліцію» дані поняття замінено на «публічну безпеку та порядок». 

В адміністративній діяльності ОВС розрізняють два тісно пов’язані між 

собою види: 

- внутрішньосистемна адміністративна діяльність; 

- зовнішня адміністративна діяльність. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
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Внутрішньосистемна адміністративна діяльність направлена на 

організацію служби, з метою забезпечення чіткого функціонування усіх 

підрозділів і служб, ефективного використання сил і засобів. 

Вона включає в себе: 

- Планування роботи (наприклад командир стройового підрозділу 

складає графік несення служби з охорони публічної безпеки і порядку особовим 

складом); Адміністративна діяльність стосується всіх служб і підрозділів: 

слідчий планує які слідчі дії він повинен здійснити на день, які питання 

узгодити з прокурором, який є процесуальним керівником по кримінальному 

провадженню; оперуповноважений планує які оперативні дії він повинен 

здійснити, яким чином щоб це було тактично і юридично правильно. 

Дільничний планує яку профілактичну роботу буде здійснювати, яким саме 

чином залежно від категорії громадян. І це стосується будь-якого 

поліцейського незалежно від посади: чи це буде працівник кадрового 

забезпечення, штабу чи сектору інформаційних технологій. Запамятайте! 

Правильне планування – це завжди як мінімум 50 % успіху вашої роботи. 

- Контроль керівництва за виконанням підлеглими покладених на 

поліцію обов’язків (наприклад, перевірка командиром несення служби 

патрульними, галузева перевірка коли наприклад штаб Головного управління 

перевіряє реєстраційну дисципліну чергової частини ВП чи комплексна 

перевірка -  коли перевіряються всі напрямки роботи ВП); 

- Добір, розтановка кадрів; 

- Атестування співробітників та ін.. 

Переважна частина адміністративної діяльності є зовнішньою, тобто 

розповсюджується на не підпорядковані по службі державні і громадські 

організації, а також на громадян. 

Розрізняють наступні напрями зовнішньої адміністративної діяльності 

органів внутрішніх справ: 

- Охорона і забезпечення публічної безпеки і порядку; 

- Забезпечення правил дозвільної системи, безпеки дорожнього руху; 

- Охорона власності. 

Що таке предмет будь-якої дисципліни? – це те, що дана дисципліна 

вивчає. Знаючи предмет дисципліни, ми можемо сказати про що вона, що 

вивчає та дати їй загальну характеристику. 

Предмет АД Національної поліції – це управлінські відносини, що 

складаються у сфері організації та практичного здійснення охорони й 

забезпечення публічної безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю і окремими 

адміністративними правопорушеннями в громадських місцях. 

В цих відносинах проявляється нормотворча, правозастосовна та 

правоохоронна діяльність поліції, характер, форми і методи її здійснення, а 

також механізм її правового регулювання, наукові досягнення в цій сфері. 

Система будь-якої дисципліни – показує внутрішню її будову, тобто з 

яких структурних підрозділів складається навчальна дисципліна. 

Система дисципліни АД Нац. поліції – це сукупність відносин, що 

поділяються на 2 групи: 1). Загальні для всіх видів і напрямів АД Нац. поліції; 
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2) Відносини в окремих її видах і напрямках. Відповідно і питання, які 

стосуються АД Нац. поліції складають загальну та особливу частину. 

В чому полягає особливість адміністративної діяльності ОВС? 

Особливість – це те, що відрізняє дану діяльність від інших видів діяльності. 

Можна виділити такі характерні риси АД Нац. поліції: 

1. Підзаконність. Дана риса адміністративної діяльності Нац. поліції 

означає, що завжди всі дії поліції повинні грунтуватись на законі та 

підзаконних НПА. При цьому в більшості випадків поліції надається 

самостійність в ухваленні остаточного рішення. 

2. Підпорядкованість і підконтрольність виконавчим органам державної 

влади. Поліція – невід’ємна ланка саме виконавчої влади, що текстуально 

закріплено в ст. 1 ЗУ «Про Національну поліцію». Відповідно до п. 2 ст. 9 ЗУ 

«Про національну поліцію» Поліція забезпечує постійне інформування органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості 

про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії 

злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. 

3. Організаційний характер. На відміну від оперативно-розшукової та 

кримінально-процесуальної діяльності основу змісту адміністративної 

діяльності становить позитивна творча робота з організації й розвитку 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку з перебуванням людей у 

громадських місцях, у тому числі при проведенні різних масових заходів, 

необхідністю забезпечення безпеки дорожнього руху, функціонуванням 

об’єктів, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих. 

Застосування норм права в процесі адміністративної діяльності ОВС у 

переважній більшості не пов’язане із правопорушеннями, а має позитивний 

характер. 

4. Державно-владний характер. полягає в тому, що поліція діє від імені 

держави з використанням наданих державою владних повноважень у рамках 

компетенції, суворо окресленої законом. В чому ж полягають ці владні 

повноваження. Поліція під час виконання службових обов’язків з забезпечення 

публічної безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю виступають як 

представники влади й безпосередньо мають право на використання примусових 

заходів в передбачених законом випадках. До примусових заходів відносяться: 

- адміністративно-попереджувальні (вживаються, коли правопорушення 

ще не вчинилось, але є підстави вважати, що воно може вчинитись, до них 

можна віднести, наприклад заборону чи обмеження руху транспорту чи 

пішоходів, перевірку документів та ін.  

- припинювальні (коли правопорушення безпосередньо вчинюється – 

поліцейський зобов’язаний вжити заходів щодо його припинення – зупинка 

транспортного засобу в разі порушення Правил дорожнього руху, усна вимога 

поліцейського припинити протиправні дії тощо),  

- процесуального забезпечення (якщо дані заходи були вжиті, але не 

забезпечили виконання покладених на поліцію обов’язків, поліцейський має 

право вжити заходи процесуального забезпечення – адміністративне 
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затримання, доставлення, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей  та 

документів),  

- стягнення (стягнення застосовується до особи, яка вже вчинила 

правопорушення, це є міра відповідальності і застосовується з метою 

виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі 

додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також 

запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і 

іншими особами);  

- сили й зброї (застосовується як крайній захід в випадках й порядку 

передбачених статтями 42-46 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

4. Профілактична спрямованість. Кінцевою метою адміністративної 

діяльності Національної поліції є попередження правопорушень. В процесі 

адміністративної діяльності поліція здійснює профілактичні заходи, які 

можна поділити на заходи загальної й індивідуальної профілактики. 

Загальна профілактика здійснюється до невизначеного кола осіб і 

спрямована на виявлення й усунення причин й умов, що сприяють здійсненню 

злочинів й інших правопорушень (Правове навчання, контроль за дотриманням 

правил ліцензійно-дозвільної системи, правил, норм та стандартів в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху тощо).  

Індивідуальна профілактика – спрямована на виявлення конкретних осіб, 

поводження й спосіб життя яких свідчить про можливість вчинення ними 

злочинів чи інших правопорушень (взяття на облік, проведення профілактичної, 

роз’яснювальної роботи тощо). 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, нами визначено поняття адміністративної діяльності 

Національної поліції, встановлено, що адміністративна діяльність Національної 

поліції поділяється на внутрішньосистемну та зовнішню.  

Визначено особливість адміністративної діяльності Національної поліції – 

виділено ті риси, які відрізняють дану діяльність від інших напрямів діяльності, що 

здійснює Національна поліція. 

 
ІІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» 

Базовий Закон, який ви повинні досконало знати – це Закон України «Про 

Національну поліцію». Він складається з 11 розділів, які об’єднують 105 статей: 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ст.ст.1-5)  

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ (ст.ст.6,12).  

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

(ст.ст.13-22).  

РОЗДІЛ 4. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ (ст.ст.23-28).  

РОЗДІЛ 5. ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ  

(ст.ст. 24-47)  

РОЗДІЛ 6. ДОБІР НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО (ст.ст. 47-58).  

РОЗДІЛ 7. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ (ст. 

59-85).  
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РОЗДІЛ 8. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ (ст. 86-90).  

РОЗДІЛ 9. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ (ст.ст. 91-104).  

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЛІЦІЇ(ст.ст. 105).  

РОЗДІЛ 11. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Основними новаціями закону є: 

• Національна поліція (НП) створюється як ЦОВВ. 

• Оптимізація структури та функцій НП.(Ліквідовано ряд 

підрозділів, зокрема ДАІ – створено патрульну поліцію, яка 

виконує функцію як безпеки дорожнього руху, так забезпечення 

публічної безпеки та порядку, ліквідовано УБОП, КМСД всі спец. 

підрозділи , та створено один єдиний - КОРД). 

• Прозорість діяльності НП. 

• Ефективне партнерство з громадськістю. 

• Відкрита конкурсна система набору. 

• Нова система первинної та професійної підготовки 

поліцейських. 

НП - це центральний орган виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення : 

- охорони прав і свобод людини,  

-  протидії злочинності,  

- підтримання публічної безпеки і порядку.  

Як бачимо змінилась не лише назва «міліції» на «поліцію», змінилось і 

визначення цього поняття. Ключові слова нового визначення - служить 

суспільству, також слід відмітити відсутність вказівки на те, що даний 

орган є озброєним. 

Проаналізувавши вищезазначену дефініцію, важливо підкреслити, що 

поліція отримує новий правовий статус - центрального органу виконавчої 

влади, що передбачає самостійність і незалежність органу, зокрема у прийнятті 

рішень, реалізації функцій, прийнятті кадрових рішень, розпорядженні власним 

бюджетом. Також слід зазначити, що повноваження Міністра внутрішніх справ 

України у відносинах з поліцією обмежені і чітко передбачені у ст. 16 Закону 

України "Про Національну поліцію". 

Принципи діяльності поліції більш конкретизовані, якщо порівнювати їх 

з Законом України «Про міліцію », їм присвячено цілий розділ (ІІ).  

• Верховенство права;  

• дотримання прав і свобод людини;  

• законність;  

• відкритість та прозорість;  

• взаємодія з населенням на засадах партнерства;  
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• політична нейтральність;  

• безперервність.  

1) Принцип верховенства права полягає у: 

 кожна людина, її права та свободи визнаються найвищими 

цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.  

2) Принцип дотримання прав і свобод людини полягає у: 

 забезпеченні дотримання прав і свобод людинита сприяє їх 

реалізації; 

 обмеження прав і свобод людини допускається виключно на 

підставах та в порядку, які визначені законами, та за нагальної необхідності і в 

обсязі, необхідному для виконання завдань поліції; 

 необхідності припинити здійснення поліцейських заходів, якщо 

мета застосування таких заходів досягнута або відсутня необхідність 

подальшого застосування таких заходів; 

 у забороні за будь-яких обставин сприяти, здійснювати, 

підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. У 

разі виявлення таких дій  необхідно негайно вжити всіх можливих заходів до 

припинення таких дій та повідомити про них безпосередньому керівництву; 

 у забороні надавати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. 

3) Принцип законності полягає у: 

 необхідності здійснювати свою діяльність лише на підставі, у 

межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 

України; 

 забороні виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та 

накази; 

4) Принцип відкритості та прозорості полягає у: 

 забезпеченні постійного інформування органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у 

сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку; 

 забезпеченні доступу до публічної інформації, володільцем якої є 

поліція; 

 нормативно-правові акти, що регламентують діяльність поліції, 

обов'язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління 

поліції; 

 проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод 

людини, обов'язково проходять громадське обговорення в порядку, 

визначеному Міністром внутрішніх справ України.  

5) Принцип політичної нейтральностіполягає у: 
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 забезпеченні захисту прав та свобод людини незалежно від її 

політичних переконань та партійної приналежності; 

 незалежності  у своїй діяльності від рішень, заяв чи позиції 

політичних партій та громадських об’єднань; 

 у забороні використовувати  в органах і підрозділах НП будь-які 

предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити 

політичну діяльність;  

 у забороні висловлювати особисте ставлення до діяльності 

політичних партій під час виконання службових повноважень, а також 

використовувати службові повноваження в політичних цілях. 

6) Принцип взаємодії з населеннямна засадах партнерстваполягає у: 

 здійсненні діяльності у тісній співпраці та взаємодії з населенням, 

територіальними громадами та громадянськими об'єднаннями  на засадах 

партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб; 

 ефективність діяльності визначається на основі рівня довіри 

населення до поліції; 

 оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними 

соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

7) Принцип безперервностіполягає у: 

 забезпеченні  безперервного та цілодобового виконання завдань 

поліції; 

 кожний має право в будь-який час звернутися за допомогою до 

поліції або поліцейського); 

забороні відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно 

забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та 

держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи 

неробочий день або закінчення робочого дня. 

Система поліції складається з двох рівнів: 

1)Національний рівень - центральний орган управління поліції. 

2)Локальний рівень - територіальні органи поліції. 

Структуру центрального органу управління поліції затверджує керівник 

поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України. До основних 

структурних підрозділів центрального органу управління поліції відносяться 

департаменти: патрульної поліції, кримінальної поліції, спеціальної поліції, 

поліції особливого призначення, поліції охорони, органів досудового 

розслідування. 

Територіальні органи поліції утворюються в АРК, областях, 

містахКиєвітаСевастополі, районах, містах, районах у містах. Такі органи 

поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів України за 

поданням Міністра внутрішніх справ України на підставі керівника поліції. 

Структурні підрозділи поліції: 
1) Патрульна поліція(виконує функції з підтримання правопорядку і 

забезпечення безпеки на вулицях міст і на дорогах, а також превенцію злочинів 
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шляхом здійснення патрулювання. Формами роботи патрульної поліції є: 

автомобільний патруль, піший патруль, патрулювання з використанням інших 

засобів пересування (кінний, мото-, річковий патрулі). 

2) Кримінальна поліція (здійснює боротьбу із загальнокримінальною 

злочинністю. З цією метою її працівники здійснюють оперативно-розшукові 

заходи, передбачені законом процесуальні дії). 

3) Поліція охорони (здійснює заходи щодо охорони нерухомих 

об'єктів та іншого майна, в тому числі грошових знаків, цінних паперів та 

інших цінностей, забезпечення особистої безпеки громадян у порядку, 

передбаченому законодавством).  

4) Cпеціальна поліція (забезпечує громадський порядок на об'єктах і 

територіях, які мають особливе значення або постраждали від стихійного лиха, 

екологічного забруднення, катастрофи). 

5) Поліція особливого призначення (спеціальний поліцейський 

спецпідрозділ швидкого реагування, який замінить всі існуючі підрозділи МВС, 

об'єднавши їх в один спецпідрозділ "КОРД"). 

6) Органи досудового розслідування (здійснюють досудове 

розслідування по кримінальних провадженнях). 

Безпосереднє керівництво поліцією здійснює керівник поліції. Керівник 

поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів 

України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій 

Міністра внутрішніх справ України.  

Основні повноваження керівника поліції передбачені у ст. 22 Законі 

України "Про Національну поліцію". Керівник поліції має першого заступника і 

заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром 

внутрішніх справ України за поданням керівника поліції.  

Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та 

звільняються з посад керівником поліції за погодженням з Міністром 

внутрішніх справ України. Заступників керівників територіальних органів 

поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального 

органу поліції. 

1. В новому Законі всі завдання визначені як надання поліцейських 

послуг всього у чотирьох сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги. 

АД у сфері забезпечення публічного порядку містить широкий 

комплекс заходів, а саме: 

- попередження і припинення правопорушень на вулицях, площах, у 

парках, на транспортних магістралях, вокзалах, пристанях, в аеропортах та 

інших громадських місцях; 
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- адміністративний нагляд за виконанням посадовими особами та 

громадянами рішень органів влади та управління з питань охорони 

громадського порядку; 

- виявлення правопорушників та притягнення винних до відповідальності. 

В рамках цієї діяльності НП разом з іншими державними органами та 

громадськими організаціями застосовують передбачені законом заходи до осіб, 

які з’являються на вулиці та інших громадських місцях в п’яному вигляді, що 

ображає людську гідність і громадську мораль, розпивають спиртні напої в 

невстановлених місцях, порушують громадський порядок, вчинюють інші 

правопорушення. 

Під час адміністративної діяльності у сфері забезпечення публічної 

безпеки поліція втілює в життя норми, що забезпечують 

- БЕЗПЕКУ дорожнього руху; 

-  БЕЗПЕКУ при настанні особливих умов (епідемій, епізоотії, 

стихійних лих); 

- Припинення масових порушень громадського порядку  

Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

виявляє адміністративні правопорушення;  

припиняє виявлені адміністративні правопорушення;  

Поліція здійснює провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

Поліція приймає рішення про накладення адміністративних стягнень та 

забезпечує їх виконання, доставляє осіб, які вчинили адміністративне 

правопорушення; 

Поліція повинна реагувати на адміністративні правопорушення, 

застосовувати для цього поліцейські заходи,  здійснювати провадження в 

справах про адміністративні правопорушення, застосовувати адміністративні 

стягнення.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули структуру та основні 

вимоги Закону України «Про Національну поліцію», визначили основні 

завдання НП, а також повноваження для їх реалізації. 

Також визначено структуру НП, а також принципи, якими повинен 

керуватись поліцейський, виконуючи свої діяльність, в тому числі в сфері 

адміністративної діяльності. 

 

ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 

АДМІНІСТРАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Відповідно до статті 3 ЗУ від 02.07.2015 «Про Національну поліцію» 

правовою основою діяльності поліції є: 

- Конституція України,  

-  міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України,  
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- - Закон України «Про Національну поліцію», 

- - Акти Президента України  

-  Постанови Верховної Ради України, 

-  Акти Кабінету Міністрів України, 

- Акти Міністерства внутрішніх справ України,  

-  Інші нормативно-правові актами.  

Ключовим законом, який регулює відносини, пов’язані із реалізацією 

адміністративної відповідальності є Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП), який складаєть із 

• 5 розділів,  

• 38 глав,  

• 614 статей (з яких 417 статей – це правопорушення)  

Розділи КУпАП: 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ РАВОПОРУШЕННЯ І 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

• I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

• ІI. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

• Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення 

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

Розділ V. Виконання постанов в справах про адміністративні 

правопорушення 

ПКМУ: 

• Положення Про Міністерство внутрішніх справ України: ПКМУ від 

13.08.2014 № 401 

• Положення Про Національну поліцію : ПКМУ від 28.10.2015 № 877  

• Накази МВС: 

• Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

• Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

• Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377 

• Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 
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або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

• 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  

• Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Розглянуто основні нормативно- правові акти, що регламентують 

діяльність Національної поліції в сфері адміністративної діяльності, до яких 

віднесено: Закон України «Про Національну поліцію», КУпАП, Положення Про 

Міністерство внутрішніх справ України: ПКМУ від 13.08.2014 № 401; 

Положення Про Національну поліцію : ПКМУ від 28.10.2015 № 877, а також 

основні Накази МВС України. 

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність НП потребують 

оновлення з урахуванням зміни у підходах до розуміння сутності цього 

правоохоронного органу, його призначення у суспільстві. 

3. Вам необхідно постійно відслідковувати зміни у законодавстві та 

враховувати їх при підготовці до навчальних занять.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Висвітлені нами під час лекції положення законодавства України, що 

складає правову основу діяльності НП, дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Основним нормативним актом, що регламентує діяльність НП є Закон 

України «Про Національну поліцію». Зокрема: 

1) Він є основним щодо регулювання загальних засад діяльності 

НП; 

2) Він є комплексним, оскільки містить норми різних галузей 

права. 

3) Норми закону є досить динамічними, оскільки відображають 

сучасні вимоги до НП та залежать від розвитку суспільних відносин. 

Поліція на сьогодні виступає єдиною системою органів, які виконують 

важливі завдання з охорони публічного порядку та безпеки. Важливим 

структурним підрозділом поліції є патрульна поліція. Забезпечуючи 

правопорядок її працівники є найбільш наближеними до населення. Саме за їх 

діяльністю і оцінюється робота усієї поліції.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Ознайомитися із законом України «Про Національну поліцію», та 

основними відомчими НПА. 

2. Скласти структуру районного відділу поліції за місцем проживання.  
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3. Ознайомитися із офіційним сайтами МВС України та одного з 

територіальних управлінь МВС України. 

4. Назвати керівників ГУМВС України в Дніпропетровській області. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
Полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України і 

практики його реалізації визначити сутність та особливості проходження 

служби в Національній поліції. 

Для досягнення поставленої мети в необхідно вирішити такі основні 

завдання: а) дослідити правовий статус працівника поліції як основного 

чинника, що визначає специфіку державної служби в Національній поліції; б) 

визначитися з особливостями проходження служби в Національній поліції; в) 

з’ясувати специфіку юридичної відповідальності працівників поліції та її вплив 

на стан дисципліни та законності в поліції. 

 

ВСТУП 
 

Положення Конституції України про те, що права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагає від 

останньої забезпечення реалізації цих прав і свобод. Одним із засобів 

досягнення зазначеної мети є державна служба – особливий інститут держави, 

спеціально організована професійна діяльність громадян з реалізації 

конституційних завдань та функцій держави. 

Стаття 59 цього Закону визначає, що служба в поліції є державною 

службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з 

виконання покладених на поліцію повноважень. Тобто служба в поліції є 

різновидом державної служби в Україні. 
Аналіз та узагальнення досвіду участі громадян зарубіжних країн в 

правоохоронній та правозахисній діяльності дає можливість врахувати і 

запровадити все позитивне в діяльність громадських формувань в Україні з метою 

подальшого підвищення ефективності діяльності цих формувань у справі охорони 

громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. Довгий час існувала 

думка, що наявність великої кількості правоохоронних органів, які покликані 

охороняти громадський порядок і вести боротьбу зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями, значна кількість співробітників цих правоохоронних органів є 

надійною гарантією у справі забезпечення належного громадського порядку, 
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громадської безпеки та боротьбі з правопорушеннями. Але багаторічна практика 

довела хибність такої мотивації, тому що дане положення не принесло очікуваного 

результату у даній сфері суспільного та державного життя. 

Надія на оперативність  поліції та інших правоохоронних органів, що 

забезпечують громадський порядок і борються з правопорушеннями, виявилась 

значно перебільшеною, що призвело до відродження громадських інститутів 

протидії порушникам громадського порядку та злочинцям. 

Не є випадковим, що у більшості країн світу наголос у правоохоронній та 

правозахисній діяльності органів державного управління ставиться перш за все на 

попередженні та профілактиці злочинів та інших правопорушень за допомогою 

громадськості. Практика показала, що значно легше і дешевше як для держави, так 

і для платників податків витрачати зусилля та кошти на попередження злочинів та 

інших правопорушень, ніж на їх розкриття. 

 

1. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ 

ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Актуальним сьогодні є розширення участі громадян і їх об’єднань у 

охороні громадського порядку, протидії злочинності. З одного боку громадські 

утворення допомагають ОВС у боротьбі із злочинністю, з іншого — сприяють 

більшій прозорості діяльності правоохоронних органів, здійснюють 

громадський контроль.  

Виходячи з історичного досвіду діяльності добровільних народних 

дружин у часи Радянського Союзу, в Україні поширюється практика діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку.  

Так, громадяни України відповідно до Конституції України мають право 

створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і 

державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, 

правоохоронним органам у запобіганні та припиненні адміністративних 

правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і 

майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. 

Правові та організаційні основи їх діяльності визначені Законом 

України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону": 

Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" надає можливість створювати на засадах громадської 

самодіяльності зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони 
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(групи) сприяння поліції, асоціації громадських формувань тощо (стаття 1 

Закону).  

Основними завданнями громадських формувань у сфері охорони громадського 

порядку є:  

 надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним 

проступкам і злочинам;  

 інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або 

ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;  

 сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, 

розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями 

неповнолітніх. 

Громадські формування створюються і діють у взаємодії з правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Завдання перших — повсякденна організація, спрямування і контроль; других 

— координація діяльності громадських формувань (стаття 3 Закону). 

Громадські формування з охорони громадського порядку не є лише 

прерогативою місцевих органів влади. Територіальні підрозділи ОВС можуть 

брати безпосередню участь в утворенні та сприянні діяльності таких 

формувань. Громадські формування діють загалом на тих принципах, що 

визначені для поліції: гуманізму, законності, гласності, добровільності, 

додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань. 

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою 

одержання прибутку.  

Установчі документи (рішення про утворення, статут та деякі інші документи) 

мають бути погоджені з ОВС і подаються для реєстрації до відповідного 

виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на 

території якої буде знаходитися керівний орган такого формування (стаття 6 

Закону).  

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку можуть бути 

громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь 

у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і 

станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання 

(стаття 12 Закону).  
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Члени громадських формувань з охорони громадського порядку отримують 

спеціальне посвідчення і нарукавну пов'язку.  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку можуть 

проходити спеціальну підготовку в ОВС, мають переважне право на вступ до 

навчальних закладів системи МВС, прийняття на службу в ОВС (статті 12, 18 

Закону).  

Складна і відповідальна служба з охорони громадського порядку може 

призвести до втрати життя і здоров’я задіяних осіб. Тому стаття 17 Закону 

передбачає спеціальні правові гарантії для членів громадських формувань: 

виплата допомоги при загибелі, каліцтві чи інвалідності при виконанні 

покладених завдань або внаслідок цього, збереження посади і середньої 

зарплати за основним місцем роботи на час тимчасової непрацездатності.  

1. Члени громадського формування з охорони громадського порядку у 

спеціально передбачених випадках (визначених Законом України "Про 

Національну поліцію") можуть використовувати спецзасоби індивідуального 

захисту та самооборони, отримувати їх для виконання своїх завдань від 

базового ОВС, отримувати дозвіл на придбання.  

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають 

право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських 

формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби 

зв’язку (стаття 19 Закону). Приміщення має бути надане в місячний строк після 

реєстрації громадського формування.  

 

 2. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ  ЩОДО 

ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Перша у світі модель поліційної діяльності, заснованої на підтримці та участі 

громадськості, була запроваджена у Великобританії у 1829 році Робертом Пілом. 

Тоді вперше з’явилися люди, на думку яких поліційна автономія - це утопія, і що 

навіть найбільш реактивна стратегія (тобто стратегія, яка передбачає тільки 

реагування на інформацію про вже скоєний злочин) поліційної діяльності не може 

існувати у вакуумі. На підставі цієї тези, що відображала актуальність та 

необхідність співпраці поліції та населення і була створена так звана „нова 

поліція‖. 

На думку С.М. Калюжного співпраця поліції та населення може бути 

зведена до двох загальних форм - консультація і безпосередньо співпраця.

 Консультативний механізм полягає в тому, що поліція разом із населенням 

визначає проблеми, що мають місце на території її обслуговування. На Заході 

вважається, що кожен поліційний орган, якому не вдасться запровадити в 
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практичну діяльність ефективний та міцний консультативний механізм для 

обговорення з громадськістю поліційної діяльності, не зможе діяти ефективно, 

тому що така діяльність потребує широкої підтримки громадськості. 

Консультативний процес допомагає поліції встановлювати коротко - та 

довгострокові завдання для вирішення проблем боротьби зі злочинністю, 

приділяти увагу тим правопорушенням, які найбільше турбують населення. 

Безпосередньо співпраця між поліцією і громадянами полягає в тому, що 

між ними встановлюються такі взаємовідносини, за яких вони разом вирішують 

проблеми злочинності та інших правопорушень за місцем проживання громадян, 

забезпечуючи тим самим вирішення завдань правоохоронної та правозахисної 

спрямованості. 

У порівнянні з Україною, діяльність поліції зарубіжних країн побудована на 

детальній регламентації взаємостосунків поліції та громадян, що й закріплено в 

діючому законодавстві. На жаль, в Україні, як свідчить практика, досі існує цілий 

ряд неврегульованих законодавством аспектів взаємодії  поліції та громадськості. 

Потрібно визначити, що в поліції багатьох країн давно функціонують спеціальні 

структурні ланки, співробітники яких займаються тільки роботою серед 

населення. Взаємодія поліції і громадян здійснюється у всіляких громадських 

радах і комітетах, до складу яких входять представники профспілкових, релігійних 

та інших громадських організацій. Безумовно, не всі ці громадські формування 

витримують випробування часом, але поряд із цим, зарубіжна практика знає 

багато життєво стійких форм участі населення в роботі правоохоронних органів, 

які ведуть боротьбу зі злочинами та іншими правопорушеннями. 

 

Загальновідомо, що у Японії дуже низький рівень злочинності. І, на думку 

фахівців, в першу чергу це пов’язано з умілим співробітництвом органів 

правопорядку з громадськістю. При всіх поліційних ділянках та префектурах 

функціонують відділення та об’єднання Асоціації попередження злочинності. 

Членами Асоціацій можуть бути всі громадяни, що бажають допомагати 

правоохоронцям у вільний від роботи час. Їх обов’язок - повідомляти в поліцію 

про всі вчинені злочини та патрулювати вулиці ввечері та вночі в складі „загонів 

спостереження‖. До Асоціації входять не тільки пересічні громадяни, а й 

об’єднання осіб за професією, які частіше за інших стають жертвами злочинців 

(водії громадського транспорту, листоноші, банківські службовці, працівники 

торгівельних підприємств та інші). 

Всі члени дуже активно працюють в Асоціації і навіть вносять, до того ж, 

немалі кошти на її розвиток. Асоціація утворила так звані „пункти контакту‖, де 

громадянин практично в будь-який час може отримати дієву допомогу або 

необхідну консультацію. В усіх пунктах, які є в кожному японському місті, ведуть 

спостереження за районом обслуговування. В пункти контакту звертаються 
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оперативні працівники поліції та інших правоохоронних органів за отриманням 

інформації про місцевих мешканців у випадку скоєння злочину. 

Значний інтерес становить і сама діяльність японських поліціянтів по 

організації громадян для спільного протистояння злочинності. Коли наприкінці 

80-х років в Японії особливу тривогу стало викликати зростання так званих 

„сліпих місць" у містах - тобто кварталів або районів, що перебували під 

контролем організованих злочинних угрупувань і де населення побоювалось 

надавати інформацію поліції, то працівники поліції надали необхідну допомогу у 

створенні в цих криміногенних місцях громад безпеки. Завдяки цьому між 

громадськістю і поліцією встановилися тісні контакти, засновані на довір’ї і як 

наслідок мало місце різке зниження рівня злочинності. На сьогоднішній день у 

Токіо, наприклад, вчиняється лише одне вбивство на місяць, одне зґвалтування за 

12 днів і лише 4 пограбування в тиждень. 

 

Значне місце у залученні громадськості до проблем протидії злочинності та іншим 

правопорушенням відіграють загальнонаціональні кампанії з попередження 

злочинів, які, починаючи з 1977 року, щорічно проводяться в Японії. Під час цих 

кампаній громадянам надається можливість визначитися, чи бажають вони брати 

участь у боротьбі зі злочинністю і в якій формі 

Більше 20 років тому в Сполучених Штатах Америки почали створюватися групи 

добровольців у боротьбі зі злочинністю, які зараз діють на території всієї країни. 

Залучення до групи добровольців з числа населення особливо ефективно 

практикується в поліційному управлінні міста Панама-Сіті (штат Флорида). Після 

відповідних перевірок рівня спеціальних знань та проходження спеціальної 

підготовки громадяни отримують практично ті ж права, що й штатні поліціянти. 

До обов’язків членів добровільних груп входить патрулювання вулиць після 

закінчення роботи або навчання. У місті Колорадо-Спрінкс (штат Колорадо) 

поліція залучає добровільних помічників з числа громадян згідно з їх фахом для 

правових, соціологічних, психологічних консультацій, ведення бухгалтерського 

обліку та статистичної обробки деяких матеріалів у поліційних відділах. В 

останній час американська поліція також стала широко взаємодіяти для боротьби 

зі злочинністю з листоношами, які зі своїх маршрутів надсилають по телефону чи 

пейджеру інформацію в поліцію про скоєні злочини та всіх сумнівних суб’єктів. 

 

Нині однією з найбільш поширених форм участі громадян США у заходах проти 

криміналітету є патрулі так званого „безпечного житлового кварталу‖. Члени цих 

патрулів наглядають за обстановкою на території кварталу, перевіряють безпеку 

житлових помешкань і за необхідності повідомляють у найближчу поліційну 

ділянку про появу підозрілих осіб або про скоєний злочин. Як правило, члени 

таких патрулів озброєні і мають сучасні засоби зв’язку. 
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Значної уваги заслуговує вивчення практики створення у США, Великобританії, 

Франції, Німеччині тощо різноманітних програм: ―Зупини злочинця‖, ―Сусідська 

взаємодопомога‖ та інших. 

 

Громадська організація ―Зупини злочинця‖ визнана в цих країнах 

загальнонаціональною. Вона забезпечує: 

 

допомогу поліції в боротьбі зі злочинністю через профілактику злочинності, 

розкриття злочинів, надання інформації про підготовку або скоєння злочину, 

надання інформації про осіб, які вчинили злочини, але не затримані поліцією, 

сприяння у розшуку злочинців, які приховуються від слідства і суду, встановлення 

невідомих епізодів злочину, його співучасників та інших причетних осіб; 

 

особисту безпеку громадян, і відповідно - покращання умов життя цілого району; 

 

допомогу в подоланні у громадян відчуття апатії, страху перед розплатою з боку 

злочинців, небажання залучення до кримінального судового розгляду; 

 

індивідуальну та загальну превенцію злочинності, в кожному регіоні організація 

має свій офіс, розташований у приміщенні місцевої поліції. У цьому офісі 

приймаються дзвінки за загальнонаціональним номером, які після спеціальної 

обробки (кожному дзвінку присвоюється код) передаються у відповідні підрозділи 

поліції для відповідного реагування. 

 

Правоохоронне об’єднання ―Сусідська взаємодопомога‖ - це найвідоміший та 

найефективніший приклад співпраці населення та поліції у боротьбі зі 

злочинністю та підвищенні рівня безпеки громадян у районі їх проживання. 

Наприклад, на сьогодні у Великобританії існує понад 155 тис. осередків діяльності 

організацій сусідської взаємодопомоги та понад 10 млн. людей отримують 

безпосередню користь від її існування. Зазначене громадське об’єднання є 

найбільш поширеним у цій країні. 

 

Говорячи про адміністративно-правовий статус працівника поліції, переш 

за все потрібно зупинитись на реформі МВС, відповідно до якої: 

Міністерство формує і забезпечує державну політику у сферах : 

1) Правоохоронній діяльності; 

2) Захисту когнституційного ладу та територіальної оборони; 

3) Міграційної служби; 

4) Охорони державного кордону; 
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5) Цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. 

Розмежування політичної та професійної функцій. Політична – 

залишається за міністром та професійної – за керівниками : 

1) Нац.поліції 

2) Нац. Гвардії 

3) Прикордонної служби 

4) Міграційної служби 

5) Служби з надзвичайних ситуацій. 

Зі створенням Національної поліції ряд підрозділів підпали під 

скороченння, реорганізацію, поєднання функцій. 

На сьогоднішній день у нас уже ліквідовані такі підрозділи як  

1) Управління боротьби з організованою злочинністю,  

2) транспортна міліція,  

3) ветеренарна міліція 

4) міліція у справах дітей 

Патрульна поліція поєднана з Державною автомобільною інспекцією, 

тобто увібрала в себе функцію забезпечення БДР. Але до ПС не увійшли 

функції з реєстрації ТЗ, приймання іспитів на право керування ТЗ та видачі ПВ. 

Тобто ЗБДР здійснються тільки шляхом патрулювання, також запроваджено 

автоматичну фото-відеофіксацію порушень ПДР. 

Ліквідовані всі спец. підрозділи, натомість створено єдиний підрозділ 

швидкого реагування- КОРД. 

Для прозорості та об’єктивності діяльності Нац. Поліції запровадженно 

громадський контроль, зокрема при проведенні службових розслідувань. 

Запроваджено концепцію електронного документообігу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами визначено поняття адміністративно-

правового статусу працівника Національної поліції, виділено його особливості, до 

яких віднесено:  Набуття особою статусу працівника поліції звужує межі 

загального юридичного статусу громадянина; більшість повноважень, які 

складають адміністративно-правовий статус працівника поліції, мають владний 

характер; єдність для всього особового складу – наявність прав та обов’язків, 

які поширюються на всіх працівників поліції, незалежно від посади, та прав, 

обов’язків, які поширюються на окремі посади працівників поліції 

;адміністративно-правовий статус поліцейського останній набуває з моменту 

зарахування в кадри органів внутрішніх справ і видання наказу про 

призначення на посаду в поліції. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Аналіз нормативних актів та практики їх застосування у сфері 

проходження служби працівниками поліції, дозволяє зробити наступні 

висновки та узагальнення: 

1. Служба в Національній поліції є специфічним різновидом державної 

мілітаризованої служби.  

2.  Значної уваги заслуговує вивчення практики створення в США 

різноманітних програм надання поліцією матеріальної допомоги населенню. Ці 

програми направлені на отримання точної інформації. Анонімність інформатора 

гарантується кодовим номером, який установлюється комп’ютером за анонімним 

телефонним дзвінком. При цьому особа, що надає інформацію, не контактує з 

поліцією навіть після отримання нею грошей у банку, що, до речі, також 

здійснюється за кодовим номером. 

Населення постійно інформується про криміногенну ситуацію в країні через 

посередництво газет, журналів, телебачення та інші засоби масової інформації. 

При цьому скоєні злочини не закриті завісою ―Секретність‖, що часто трапляється 

в нашій країні навіть стосовно дрібних злочинів. У рубриках майже всіх газет 

США - інформація про осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, та про винагороду 

за їх затримання. Гроші для таких цілей надходять від приватних осіб, релігійних 

або фінансових структур, установ, підприємств та різного роду організацій. Тому 

зрозуміло, що поліціанти позитивно ставляться до таких програм, оскільки вони 

надають можливість у певній мірі залучати населення до боротьби зі злочинністю, 

і, в той же час, контролювати участь населення у такій дуже важливій для 

суспільства діяльності. 

3.Заслуговує на особливу увагу досвід США, Англії, Швеції, Японії в 

боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями неповнолітніх, ця проблема 

дуже гостро стоїть і в Україні у зв’язку з різким ростом рівня злочинності цієї 

категорії громадян. У вищевказаних країнах при школах на громадських засадах 

створені комітети зв’язку школи з поліцією, у яких працюють батьки, вчителі, 

старшокласники, що займаються попередженням правопорушень серед 

неповнолітніх. Тісний контакт з поліцією входить до обов’язків голови комітету, 

яким, в більшості випадків, обирається директор школи. А в Англії навіть 

створена об’єднана робоча група асоціації начальників поліції і товариства 

працівників освіти зв’язку між поліцією та школами. 

4.На підставі викладеного можна зробити висновок, що незалежно від 

державних, суспільно-політичних та національних особливостей у різних країнах 

створюються різні форми участі населення в охороні громадського порядку, які 

дають позитивний результат у справі боротьби з правопорушеннями та 
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злочинністю. І було б дуже корисним в Україні аналізувати, узагальнювати та 

запроваджувати кращий закордонний досвід участі громадськості в охороні 

громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями, що надало б змоги 

ефективніше залучати громадян до правоохоронної та правозахисної діяльності, 

розширювати та укріплювати взаємодію між органами внутрішніх справ, 

підрозділами Державної прикордонної служби України та населенням, створювати 

і вводити в дію вдосконалений організаційно-правовий механізм залучення 

громадян до охорони громадського порядку і державного кордону, забезпечення 

громадської безпеки, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Опанувати інформацію розділу 7 Закону України «Про Національну 

поліцію», який має назву «Загальні засади проходження служби в поліції». 
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даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

63. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

64. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

65. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

66. 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 

67. 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. 

68. 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 

69. 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 
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70. 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. 

71. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

72. 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 

73. 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 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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) 

77. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

78. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

79. 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 

80. 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  

81. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
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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, а також 

застосування сили працівниками поліції. 

 
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 

займають правові. З метою забезпечення належної поведінки працівниками 

поліції ці заходи використовуються у комплексі. В той же час універсальними 

методами впливу на поведінку  громадян є методи адміністративного примусу і 

переконання. 

Серед адміністративно-правових засобів боротьби з правопорушеннями 

найважливішими є заходи адміністративного примусу, використання яких 

забезпечує безпосереднє попередження, виявлення і припинення порушень 

правових норм, притягнення винних до юридичної відповідальності, усунення 

шкідливих наслідків правопорушень, тобто всі основні завдання правоохорони.  

Постійне ускладнення суспільних відносин потребує удосконалення 

механізмів забезпечення прав і свобод людини, втому числі й шляхом 

підвищення ефективності адміністративно-примусової діяльності поліції. 

Що таке форма адміністративної діяльності по суті – це зовнішнє 

вираження цієї діяльності, методи ж відповідають на запитання як саме, у який 

саме спосіб діє цей орган. 

В чому полягає важливість і необхідність даної теми? 

Національна поліція наділена правом застосовувати силу, спец. засоби, 

вогнепальну зброю, здійснювати затримання, застосовувати інші, передбачені 

законом заходи примусу і тільки в передбачених законом випадках. Але 

пріоритетними є методи профілактично-попереджувального характеру. Тому 
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важливо знати правову основу, підстави та порядок застосування сили 

Національною поліцією. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

 

Під формами адміністративної діяльності поліції слід розуміти 

однорідні за своїм характером і правовою природою групи адміністративних 

дій, за допомогою яких поліція забезпечує публічну безпеку та порядок, а 

також веде боротьбу зі злочинністю. 

На сьогоднішній день в організації діяльності поліції потрібні такі форми, 

які б сприяли  

- створенню умов для плідної праці,  

- проявленню ініціативи;  

- більш жорстка регламентація адміністративно-юрисдикційної 

діяльності; 

- повний, об’єктивний та всебічний розгляд заяв і повідомлень громадян; 

- своєчасне та ефективне реагування на повідомлення про вчинення 

правопорушень та інших подій;  

- ефективне застосування профілактичних заходів;  

Вся ця діяльність буде складатись з певної групи адміністративних дій, 

які є зовнішнім вираженням адміністративної діяльності поліції, тобто її 

формами. 

Найбільш розповсюдженою є класифікація форм на 

ПРАВОВІ – пов’язані з утворенням і застосуванням норм права: 

- видання актів органів внутрішніх справ; 

- укладення договорів; 

- здійснення інших юридично значущих дій. 

НЕ ПРАВОВІ – не пов’язані з реалізацією розпорядчих повноважень 

ОВС і не призводять до утворення правових норм або виникнення, зміни і 

припинення правовідносин: 

- організаційно-технічні заходи; 

- громадсько-організаційні заходи. 

Розглянемо зазначені заходи більш детально: 

Адміністративні акти у зовнішній діяльності:  

- юрисдикційні – видаються в кожному конкретному випадку 

притягнення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, до 

відповідальності (складення протоколів про адміністративні правопорушення, 

винесення постанови про притягнення до відповідальності, складення 

протоколів та актів під час застосування заходів забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення – протокол адміністративного 

затримання, протокол особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та 

документів); 

- позитивного характеру – в дозвільній діяльності (Наприклад видача 
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дозволу на придбання мисливської зброї чи посвідчення на право керування 

транспортним засобом.); 

- наглядові – акти адміністративного нагляду; 

 

Адміністративні акти застосовуються і у внутрішньо системній 

діяльності: за їх допомогою вищі органи та посадові особи керують підлеглими 

підрозділами та працівниками поліції, планують роботу, застосовують заходи 

заохочення, накладають адміністративні стягнення. 

Адміністративні акти класифікуються за такими критеріями: 

За сферою застосування: 

- внутрішні – зверненні до підлеглих за службою апаратів та 

працівників (видаються з питань розстановки кадрів, проходження служби 

та по інш. питанням); 

- зовнішні – спрямовані за межі апарату поліції, адресовані 

громадянам, організаціям, підприємствам, установам. (Наприклад видача 

дозволу на придбання мисливської зброї чи посвідчення на право керування 

транспортним засобом. Це адмін. Акти так званого позитивного характеру, 

там де відсутній правовий спір, є також акти юрисдикційного характеру, 

пов’язані з застосуванням примусових заходів). 

За юридичними ознаками: 

- індивідуальні – адресуються одній особі. Наприклад, наказ про 

призначення на посаду; винесення постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

- Нормативні – спрямовані як працівникам поліції (встановлення 

особливого режиму роботи), так і громадянам (встановлення дозвільної 

системи) тощо. 

За формою видання: 

- письмові (постанова про накладення стягнення); 

- усні (накази, вказівки, розпорядження, команди й ін.); 

- конклюдентні (регулюючі жести працівника поліції у визначених 

випадках, сигнали-свистки, застосування зброї для подання сигналу тривоги 

або виклику допомоги і т. ін.) 

За назвою: статути, настанови, інструкції, постанови, дозволи тощо. 

Окрема правова форма адміністративної діяльності Нац. поліції – 

укладення договорів. Застосовуються в основному поліцією охорони. 

Укладають договори з юридичними та фізичними особами на охорону 

об’єктів та квартир громадян, фіз. та юр. осіб.  

Особливістю цієї правової форми є те, що на відміну від нормативних та 

індивідуальних актів адміністративний договір вступає в силу за взаємної згоди 

підрозділу поліції охорони з іншою стороною.  

Основною відмінністю адміністративно-правових договорів від цивільно-

правових є відсутність у їхній основній меті одержання прибутку та 

загальногромадське призначення. 

Наступною правовою формою адміністративної діяльності є здійснення 

інших юридично значущих дій. Створюють нові юридичні положення, 
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змінюють існуючі правові відносини або виступають в якості необхідної умови 

для настання правових наслідків (Прийняття присяги, атестування працівників 

та ін.). 

До не правових відносяться громадсько-організаційні заходи та 

організаційно-технічними заходи поліції. 

Громадсько-організаційні заходи – спрямовані на проведення роботи з 

населенням і полягає в мобілізації населення на забезпечення громадського 

порядку та безпеки шляхом роз’яснення правових актів, проведення звітів 

перед населенням. 

Під організаційно-технічними заходами ОВС слід розуміти 

урегульовані технічними нормами дії щодо створення відповідних умов для 

роботи апарату управління. Це одержання і обробка інформації, облік 

діловодства тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто поняття форм 

адміністративної діяльності Національної поліції, визначено їх класифікацію. 

Встановлено, що найбільш поширеною класифікацією форм надміністративної 

діяльності Національної поліції є поділ їх на правові та не правові. Також слід 

виділити такі критерії класифікації форм адміністративної діяльності Національної 

поліції: за сферою застосування; за юридичними ознаками; за формою видання; 

за назвою. 

 

 

ІІ. ФОРМИ ТА МЕТОДИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

В ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Актуальним сьогодні є розширення участі громадян і їх об’єднань у 

охороні громадського порядку, протидії злочинності. З одного боку 

громадські утворення допомагають ОВС у боротьбі із злочинністю, з 

іншого — сприяють більшій прозорості діяльності правоохоронних 

органів, здійснюють громадський контроль.  

Виходячи з історичного досвіду діяльності добровільних народних 

дружин у часи Радянського Союзу, в Україні поширюється практика 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.  

Так, громадяни України відповідно до Конституції України мають 

право створювати громадські об'єднання для участі в охороні 

громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого 

самоврядування, правоохоронним органам у запобіганні та припиненні 

адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я 

громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а 

також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших 

надзвичайних обставин. 
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Правові та організаційні основи їх діяльності визначені Законом 

України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону": 
Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" надає можливість створювати на засадах громадської 

самодіяльності зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони 

(групи) сприяння поліції, асоціації громадських формувань тощо (стаття 1 

Закону).  

Основними завданнями громадських формувань у сфері охорони громадського 

порядку є:  

 надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним 

проступкам і злочинам;  

 інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або 

ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;  

 сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, 

розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями 

неповнолітніх. 

Громадські формування створюються і діють у взаємодії з правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Завдання перших — повсякденна організація, спрямування і контроль; других 

— координація діяльності громадських формувань (стаття 3 Закону). 

Громадські формування з охорони громадського порядку не є лише 

прерогативою місцевих органів влади. Територіальні підрозділи ОВС можуть 

брати безпосередню участь в утворенні та сприянні діяльності таких 

формувань. Громадські формування діють загалом на тих принципах, що 

визначені для поліції: гуманізму, законності, гласності, добровільності, 

додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань. 

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою 

одержання прибутку.  

Установчі документи (рішення про утворення, статут та деякі інші документи) 

мають бути погоджені з ОВС і подаються для реєстрації до відповідного 

виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на 

території якої буде знаходитися керівний орган такого формування (стаття 6 

Закону).  

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку можуть бути 

громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь 

у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і 

станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання 

(стаття 12 Закону).  
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Члени громадських формувань з охорони громадського порядку отримують 

спеціальне посвідчення і нарукавну пов'язку.  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку можуть 

проходити спеціальну підготовку в ОВС, мають переважне право на вступ до 

навчальних закладів системи МВС, прийняття на службу в ОВС (статті 12, 18 

Закону).  

Складна і відповідальна служба з охорони громадського порядку може 

призвести до втрати життя і здоров’я задіяних осіб. Тому стаття 17 Закону 

передбачає спеціальні правові гарантії для членів громадських формувань: 

виплата допомоги при загибелі, каліцтві чи інвалідності при виконанні 

покладених завдань або внаслідок цього, збереження посади і середньої 

зарплати за основним місцем роботи на час тимчасової непрацездатності.  

2. Члени громадського формування з охорони громадського порядку у 

спеціально передбачених випадках (визначених Законом України "Про 

Національну поліцію") можуть використовувати спецзасоби індивідуального 

захисту та самооборони, отримувати їх для виконання своїх завдань від 

базового ОВС, отримувати дозвіл на придбання.  

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають 

право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських 

формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби 

зв’язку (стаття 19 Закону). Приміщення має бути надане в місячний строк після 

реєстрації громадського формування.  

 

 

Форми та методи участі громадських формувань в охороні 

правопорядку та громадської безпеки 

 

Основними формами взаємодії поліції і громадських формувань з 

охорони громадського порядку можуть бути: 

1. Спільна розробка і реалізація заходів щодо охорони громадського 

порядку і громадської безпеки. 

2. Узгодження самостійних дій щодо охорони громадського порядку. 

3. Обмін інформацією, що являє спільний інтерес та стосується стану 

протидії злочинності. 

4. Проведення громадськими формуваннями заходів за ініціативою 

підрозділів поліції. 

5. Допомога з боку поліції громадським формуванням у проведенні 

заходів щодо охорони громадського порядку та ін.  

1. З-поміж різних форм взаємодії органів внутрішніх справ з 

інститутами громадянського суспільства найбільш ефективними у 

боротьбі із злочинністю є саме профільні громадські утворення з охорони 

громадського порядку, адже їх члени мають повноваження на 

застосування спецзасобів, правообмежень у спеціальних випадках, загалом 

більш підготовлені до виконання правоохоронних завдань.  
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Конкретні форми та методи діяльності громадських формувань в охороні 

правопорядку та громадської безпеки визначені у статті 11 Закону України 

"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону": 

 1) спільне з працівниками органів внутрішніх справ патрулювання і 

виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, 

морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, 

розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також 

у місцях можливого вчинення правопорушень  

2) участь в забезпеченні охорони громадського порядку під час 

проведення масових заходів;  

 3) участь у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з 

окремими видами правопорушень.  

2. Виходячи з досвіду функціонування взірцевих громадських 

формувань з охорони громадського порядку, діяльність громадських 

формувань організована і здійснюється залежно від пори року. У будні дні 

зимової пори члени формування задіяні до патрулювання з 17.00 до 24.00, 

літньої – з 18.00 до 01.00, у вихідні та святкові дні – з 19.00 до 02.00.  

Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" передбачає спеціальні права членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку під час виконання своїх обов'язків 

з охорони громадського порядку після обов'язкового пред'явлення посвідчення 

члена громадського формування. Стаття 13 Закону дає їх детальний перелік: 

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів;  

 2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів 

перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;  

 3) спільно з працівниками органів внутрішніх справ затримувати і 

доставляти до органу внутрішніх справ, штабу громадського формування з 

охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, 

які виявили злісну непокору законним вимогам і не виконують вимог щодо 

припинення адміністративного правопорушення;  

 4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;  

 5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і 

приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для 

переслідування правопорушника, який переховується, або припинення 

адміністративних правопорушень чи злочинів;  

6) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що 

належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх 

згодою) для доставляння до лікувальних закладів осіб, що перебувають у 

безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або 

правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;  

 8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення 

реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення 

цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право 
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користування та керування транспортними засобами, а також не допускати 

осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого 

керування транспортними засобами;  

 9) під час виконання обов'язків члена громадського формування 

використовувати за власним бажанням свій або інший приватний 

автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він 

перебуває;  

 10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного 

законодавства;  

 11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії. 

Щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів 

індивідуального захисту та самооборони слід відзначити, що згідно статті 14 

Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону" ці засоби можна застосовувати: 

 1) для самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу їх життю або здоров'ю;  

 2) для припинення групових порушень громадського порядку та 

державного кордону;  

 3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських 

організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх 

особисту власність;  

 4) для затримання і доставляння до органу внутрішніх справ, 

громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення чи злочини, продовжують заподіювати шкоду оточуючим 

громадянам або чинять опір;  

 5) для припинення в разі потреби опору працівникам поліції, іншим 

особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони 

громадського порядку та боротьби із злочинністю. 

Обмеження застосовувати спецзасоби до певної категорії осіб 

відповідають аналогічним нормам для працівників поліції. 

Виходячи з наведеного можливо передбачити збільшення форм та участі 

громадян в охороні громадського порядку. Розширення форм і методів участі 

громадськості у правоохоронній та правозахисній діяльності, поглиблення 

партнерських відносин з працівниками органів внутрішніх справ, передусім 

поліцією громадської безпеки, буде лише на користь як суспільству, так і 

державі. Таким чином не лише покращуються реальні показники роботи 

поліції, але і зростає довіра громадян до правоохоронних органів. 

Взагалі-то, у діючому законодавстві України на теперішній час – це 

питання, на нашу думку, розглянуто поверхово. Так, крім загальних актів: 

Конституції України, інших законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та 
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органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і 

державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними 

правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань і ЗУ «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 

червня 2000 року № 1835-III, який застосовується охоронними підприємствами 

та правоохоронними органами з метою досягнення спільних результатів, 

насамперед, в охороні громадського порядку. 

На практиці в Дніпропетровській області, зокрема у місті 

Дніпропетровську, заходи залучення недержавних охоронних структур до 

участі в охороні громадського порядку здійснюються наступним чином: 

1) охоронна структура, що виявила бажання прийняти участь в охороні 

громадського порядку, та має відповідну матеріальну та технічну базу, створює 

громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

статути чи положення яких покладають на їх членів обов`язки з охорони 

громадського порядку та співпрацю з ОВС в боротьбі зі злочинністю, з 

обов’язковим внесенням до Єдиної дислокації територіального ОВС за місцем 

юридичної реєстрації; 

2) громадські об’єднання своїми рішеннями включає персонал охоронної 

структури до особового складу формування, у зв’язку з чим персонал охоронної 

структури вивчає статутні документи, закон України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону», надають особисті заяви, 

згідно яких заповнюються обліково-реєстраційні картки та заводяться особисті 

справи. Персонал охорони здає залік, отримує довідку на право участі в охороні 

громадського порядку та посвідчення встановленого зразка; 

3) для більш організованої взаємодії недержавними охоронними 

структурами з територіальними ОВС або з міським управлінням укладаються 

договори на взаємодію, якими передбачено: 

- номери прямих телефонів для безпосереднього зв`язку приватною 

охоронною структурою з черговою частиною ОВС; 
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- забезпечення негайного взаємного орієнтування про скоєння злочинів, 

обміну інформацією про оперативний стан в районі; 

- надання приватною охоронною структурою до чергових частин ОВС 

дислокацій постів та нарядів охорони; 

- проведення занять з працівниками приватних охоронних структур на 

базі територіальних ОВС [74]. 

Працівники вищевказаних приватних охоронних структур приймають 

участь в охороні громадського порядку спільно з співробітниками Національної 

поліції. 

Крім цього, згідно статті 14 ЗУ «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону» [42], члени громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час 

спільного (з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками) 

виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку і 

державного кордону мають право застосовувати заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених 

законом [40]. Порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони 

громадського порядку і державного кордону цих спеціальних засобів та їх 

зберігання визначається Міністерством внутрішніх справ України і спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону України [40]. 

Основними методами адміністративної діяльності поліції є переконання 

та примус. 

Найбільш розповсюджені форми використання методу переконання: 

- здійснення систематичної роз'яснювальної роботи щодо норм 

адміністративно-правових актів  (агітаційна робота); 

- критика антигромадських вчинків; 

- інформування населення про стан охорони громадського порядку і 

боротьби зі злочинністю. 

Примус як метод адміністративної діяльності поліції 

Примус як метод адміністративної діяльності поліції включає в себе 

матеріальний, психічний або фізичний вплив на свідомість та поведінку особи. 
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Тобто коли методом переконання не вдається виконати покладені на поліцію 

обов’язки, поліцейські мають право у випадках і в порядку визначених законом 

застосовувати заходи адміністративного примусу. 

Заходи адміністративного примусу в залежності від цілей і способу 

забезпечення правопорядку класифікуються на наступні групи: 

- заходи, спрямовані на попередження правопорушень (адмістративно-

запобіжні заходи – превентивні поліцейські заходи); 

-  заходи, застосуванням яких досягається припинення протиправної 

поведінки (заходи адміністративного припинення);  

- заходи адміністративної відповідальності (адміністративні стягнення). 

Якщо дані заходи були вжиті та не забезпечили виконання покладених на 

поліцію обов’язків, а також у випадках та порядку прямо передбачених законом 

поліція уповноважена застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю. 

Попередження та припинення правопорушень поліція здійснює 

використовуючи поліцейські заходи. Це новий термін в законодавстві, 

визначений в законі Україні «Про Національну поліцію». Всі поліцейські 

заходи поділені на: 

1. Превентивні – 11 (ст. 32 Закону) 

2. Заходи примусу – фізична сила, спеціальні засоби та вогнепальна зброя. 

Заходи адміністративної відповідальності (адміністративні 

стягнення) 

Ст. 24 КУпАП : 

1) попередження; 

2) штраф; 

2
-1

) штрафні бали; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;  

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами, права полювання); 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 

5
-1

) громадські роботи; 

6) виправні роботи; 

7) адміністративний арешт; 

8) арешт з утриманням на гауптвахті.  

Заходи адміністративного припинення (забезпечення провадження - 

ч. 1 ст. 260 КУпАП): 
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 - адміністративне затримання особи;  

- особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому 

числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб; 

 - тимчасове затримання транспортного засобу;  

- відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими 

і маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули методи адміністративної 

діяльності, під якими слід розуміти способи цілеспрямованого впливу на 

поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій в інтересах 

забезпечення громадського порядку.  

Основними методами адміністративної діяльності поліції є переконання 

та примус. 

 

ІІІ. ПРЕВЕНТИВНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ 

Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного  або 

примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини  та 

застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень. 

Які вимоги висуваються до ПЗ? 

1. застосовується виключно для виконання повноважень поліції; 

2. законним; 

3. необхідним; 

4. пропорційним; 

5. ефективним.  

Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. 

Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені 

законами України. 

Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання 

повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування 

буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як 

адресату заходу, так і іншим особам. 

Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна 

охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства 

чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або 

створеної загрози заподіяння шкоди. 

Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування 

забезпечує виконання повноважень поліції. 

Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його застосування, 

якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає 

необхідності у подальшому застосуванні такого заходу. 

Превентивні поліцейські заходи СТ. 31 ЗУ ―Про Націоанальну 

поліцію‖  
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1) перевірка документів особи;  

2) опитування особи;  

3) поверхнева перевірка і огляд;  

4) зупинення транспортного засобу;  

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;  

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю;  

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;  

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх 

справ;  

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції 

фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;  

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, 

які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;  

11) поліцейське піклування.  

Перевірка документів 6 підстав  (ст. 32  ЗУ ―Про Національну поліцію‖)  

ЗУ «Про Нац. Поліцію» визначає, що поліцейський має право вимагати в 

особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, 

що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках: 

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки 

особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи; 

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір 

вчинити правопорушення; 

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або 

в місці здійснення спеціального поліцейського контролю; 

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг 

яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи 

перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином 

неможливо; 

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-

транспортної пригоди, іншої надзвичайної події; 

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають 

достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, 

транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення 

правопорушення. 

Виходячи зі змісту ст.32 Закону України «Про Національну поліцію», 

слід розрізняти три види права поліції на перевірку документів:  

- право на перевірку у громадян документів, які засвідчують їх особу, в 

разі підозри у вчиненні правопорушення; 

- право на перевірку у громадян документів, що є свідками 

правопорушення або  потерпілими від правопорушення; 

- право на перевірку у громадян документів, що перебувають на території 

чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального 

поліцейського контролю з метою встановлення їх дійсності та приналежності 

відповідній особі. 
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У першому випадку підставою для перевірки документів є підозра 

конкретного громадянина у вчиненні будь-якого правопорушення 

(адміністративного, злочину), при цьому ця підозра має ґрунтуватись на цілком 

конкретних фактах(наявність відповідної оперативної інформації, що особа 

вчинила або має намір вчинити правопорушення, поведінка особи, тощо). 

У другому випадку підставою для перевірки документів є звернення свідка 

чи потерпілого з заявою про вчинення правопорушення або за наявності у 

поліцейського підстав вважати, що особа може бути свідком чи потерпілим від 

правопорушення. 

До території із спеціальним режимом слід віднести прикордонний режим 

(Постанова Кабінету Міністрів України №1147 від27.07.1998р. «Про 

прикордонний режим») яким встановлюється система режимних заходів у 

прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які 

регламентують відповідно до законодавства правила в'їзду, тимчасового 

перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб. 

До об’єктів із спеціальним режимом слід віднести об’єкти, перелік яких 

затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 12.10.1998 № 

1612 «Про затвердження переліку військових частин, підприємств, установ та 

організацій, які підлягають обслуговуванню Міністерства внутрішніх справ 

України». Приклад таких об’єктів у м. Дніпропетровську: ДП ВО «Південний 

машинобудівний завод». 

Спеціальний поліцейський контроль - це контроль, здійснюваний поліцією 

на попередньо обраній території протягом певного часу, а також в разі 

невідкладної необхідності на відповідній території на відповідний термін  за 

наявності достатньої підстави вважати, що вчинено або буде скоєно злочин або 

інше правопорушення. 

Письмове розпорядження про здійсненні спеціального поліцейського 

контролю видає міністр внутрішніх справ. 

Право перевіряти відповідні документи надається всім працівникам 

поліції. 

Для здійснення перевірки документів не вимагається складання якогось 

спеціального документа чи отримання санкції.  

Наступний поліцейський захід - Опитування особи 

Раніше такий захід взагалі не регламентувався на законодавчому рівні.  

ЗУ «Про Нац. поліцію» встановлює, що поліцейський може опитати 

особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, 

необхідною для виконання поліцейських повноважень. 

В Законі також вказано, що для опитування поліцейський може запросити 

особу до поліцейського приміщення. І для того щоб не зловживати своїми 

повноваженнями (не підміняти поняття – це не адміністративне затримання, це 

запрошення для опитування), ч. 2 ст. 33 визначає, що надання особою 

інформації є добровільним. Особа може відмовитися від надання інформації. 

Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю 

батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога. 

Перед проведенням опитування особи поліцейський роз’яснює їй 
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підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не перешкодить 

виконанню поліцією повноважень, покладених на неї цим Законом. 

Наступний поліцейський захід. ст. 34 Поверхнева перевірка. Дане 

поняття не замінило поняття огляду. Огляд використовується як засіб 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення чи 

після затримання особи за вчинення злочину. Поверхнева ж перевірка служить 

саме як превентивний захід, коли правопорушення ще не вчинилось або на 

стадії його виявлення.  

Як саме здійснюється? 1. Поверхнева перевірка як превентивний 

поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по 

поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним 

оглядом речі або транспортного засобу. 

2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може 

зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що 

особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить 

загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб. ЗУ Про міліцію таких 

прав нам не давав. Наприклад, якщо працівники БНОН знали, що у особи 

наркотичні засоби, вони не могли зупинити здійснити огляд, тому що це 

вважалось незаконно добуті докази. Потрібно було дочекатись, коли особа 

вчинить правопорушення (куріння в громадському місці) і як захід забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення провести огляд.  

Тобто за новим законодавством поліцейський може здійснити поверхневу 

перевірку як превентивний захід, також залишається особистий огляд і огляд 

речей як засіб забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення та огляд в порядку передбаченому КПК України. 

Які правила здійснення поверхневої перевірки 

3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У 

невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який 

поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Дана 

норма дещо суперечить ст. 264 КУпАП відповідно до якої особистий огляд 

може проводитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і 

в присутності двох понятих однієї і тієї ж статті. Про понятих, як і про 

необхідність складення протоколу про проведення поверхневої перевірки нічого 

не сказано, що значно полегшує нам життя. А якщо під час поверхневої 

перевірки поліцейський знайшов якусь річ, обіг якої заборонений чи обмежений, 

він здійснює огляд та вилучення її в порядку КПК. 

Вперше на законодавчому рівні закріплено вичерпний перелік підстав 

проведення поверхневого огляду ТЗ 4. Поліцейський може здійснювати 

поверхневу перевірку речі або транспортного засобу: 

1) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі 

знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний 

спосіб; 

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі 

знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу 

життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб; 
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3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є 

знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може 

бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно 

провести поверхневу перевірку. 

5. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється 

шляхом візуального огляду речі та/або транспортного засобу або візуального 

огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при 

здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку 

багажника та/або двері салону. Виникає питання як дана норма корелюється зі 

ст. 233 КПК України Проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

Відповідно до цієї норми транспортний засіб визнається іншим володінням 

особи і проникнення до нього дозволяється лише за згоди власниками або за 

рішенням суду або як виняток лише у невідкладних випадках, пов’язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, 

які підозрюються у вчиненні злочину. Тут можна лише апелювати тим, що в 

нормах різні визначення в ст. 233 КПК проникнення до іншого володіння особи 

– тобто фізичне переміщення працівника поліції в приміщення, яким володіє 

особа, а в ст. 34 використовується поняття поверхневого огляду.  

Також, виникає питання, якщо водій повідомляє, що не знає як 

відчиняється багажник, а ПДР не зобов’язують водія знати як саме це 

робиться. 

6. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа 

повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи 

транспортного засобу. 

7. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів 

правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до 

вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України. 

На ступний превентивний поліцейський захід Зупинення 

транспортного засобу 

1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі: 

1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху; 

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність 

транспортного засобу; 

3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів 

транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, 

кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, 

що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи 

знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи 

адміністративного правопорушення; 

4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; 

5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини 

вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи 

адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; 

6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання 

допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2223#n2223
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи 

матеріалів дорожньо-транспортних пригод; 

7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про 

обмеження чи заборону руху; 

8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює 

небезпеку для інших учасників дорожнього руху; 

9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі 

спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. 

2. Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну 

причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави 

зупинки, визначеної у цій статті. 

Якщо порівнювати ці підстави з підставами для зупинення ТЗ, які були 

визначені в ЗУ «Про міліцію»:  

1) відсутня підстава зупинення ТЗ без номерного знака. Тут питань не 

має, вона не потрібна, тому, що охоплюється порушенням ПДР; 

2) наявності даних про використання транспортного засобу з 

протиправною метою. Також зайва підстава, тому що якщо є протиправна 

мета, значить є адміністративне чи кримінальне правопорушення. 

3) проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) 

для перевірки документів на право користування і керування  транспортним 

засобом, документів на транспортний засіб. Тобто відсутня така підстава 

зупинки ТЗ для перевірки документів. 

Наступний превентивний поліцейський захід - Вимога залишити 

місце і обмеження доступу на визначену територію – законна вимога 

необхідна для виконання покладених на поліцейського обов’язків, яку 

законодавець вирішив закріпити в нормі Закону. 

Яка підстава для здійснення даного поліцейського заходу? 

1. Поліцейський уповноважений вимагати від особи (осіб) залишити 

визначене місце на певний строк або заборонити чи обмежити особам доступ до 

визначеної території або об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної 

безпеки і порядку,  

2. Охорони життя і здоров’я людей,  

3. Для збереження та фіксації слідів правопорушення. 

2. Поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і 

пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг у разі затримання 

осіб відповідно до закону, під час аварій, інших надзвичайних ситуацій, якщо 

це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і 

здоров’я людей. 

Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу 

або фактичного володіння річчю 
Обмеження пересування особи – це затримання особи за вчинення 

адміністративного правопорушення чи злочину. 

1. Поліція уповноважена затримувати особу на підставах, у порядку та на 

строки, визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а 

також іншими законами України. 

2. Відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально 

відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного 

затримання. 

В чинному КУпАП не було вказано з якого моменту йде строк затримання. 

3. У випадках, визначених частиною другою цієї статті, поліцейські повинні 

негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження 

таких осіб, а також, за можливості, поінформувати членів сім’ї. 

Тобто, якщо поліцейський здійснив затримання в адміністративному 

порядку чи в порядку КПК та помістив затриману особу в спеціальне для цього 

приміщення, він повинен викликати медичних працівників до місця фактичного 

знаходження таких осіб, а також повідомляються родичі затриманої особи. 

Це те, що стосується затримання. Що стосується обмеження 

фактичного володіння річчю 

Підсави: Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння 

річчю або пересування транспортного засобу 1) запобігання небезпеці, якщо є 

достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути 

використані особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на 

життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі.  

На вимогу особи поліцейський зобов’язаний повідомити про причини 

застосування ним відповідних заходів. 

Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в 

порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом 

України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

5. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення 

речі в її фактичного володільця, обмеження її перенесення або перевезення. 

Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника 

про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також 

зобов’язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження 

фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі. 

6. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення 

речі негайно припиняється, якщо немає необхідності здійснювати такий захід. 

Наступний превентивний поліцейський захід Проникнення до житла 

чи іншого володіння особи 

1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без 

вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із: 

1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних 

ситуацій; 

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі 

або іншому володінні. Третій пункт дещо дублює перший, тому, що пов'язаний 

врятуванням життя особи, яка знаходиться в помешканні. Перелік підстав 

для проникнення в житло є вичерпним. Але серед нього немає добровільної 

згоди особи, що є прогалиною в законі. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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2. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не 

може обмежувати її права користуватися власним майном. 

3. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов’язково 

складається протокол. 

Наступний поліцейський захід Перевірка дотримання вимог 

дозвільної системи органів внутрішніх справ 

1. Поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ 

України, може оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, 

фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) чи їх уповноважених 

представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, 

боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і 

речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила 

або порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, 

а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки 

дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. 

2. Поліція може оглядати зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що 

знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і 

речовини, щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила 

чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, 

з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх 

використання. 

3. Поліція відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх 

справ України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові 

речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і 

використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які 

поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує і 

закриває об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються (у тому числі 

стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, 

підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, 

боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, 

пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил 

поводження з ними та їх застосування) у випадку виявлення порушення правил 

поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській 

безпеці, до усунення таких порушень. 

4. Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ 

України в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил 

зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових 

речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і 

використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які 

поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. 

Потурбувався законодавець про доказову базу, а точніше про 

порядок її збирання Стаття 40. Застосування технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису 
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1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати 

на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати 

по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а 

також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і 

відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою: 

1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони 

громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб; 

2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху. 

2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і 

відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці. 

Ще один превентивний поліцейський захід, який вводить новий термін 

Стаття 41. Поліцейське піклування 

1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо: 

1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду; 

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи 

спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі 

судового рішення; 

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну 

небезпеку оточуючим або собі; 

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила 

здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим 

або собі. 

Поліцейське піклування має наслідком щодо: 

1) осіб, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, - передання 

батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та 

піклування; 

2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, - передання 

відповідному закладу; 

3) осіб, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, - передання у 

спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання. 

2. Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї 

мовою підставу застосування поліцейського заходу, а також роз’яснити право 

отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії 

поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її місце перебування. 

Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським може не 

проводитися у випадку, коли є достатні підстави вважати, що особа не може 

усвідомлювати свої дії і керувати ними. 

3. Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю чи інші предмети, 

якими особа може завдати шкоди оточуючим чи собі, незалежно від того, чи 

заборонені вони в обігу. 

Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо якої 

здійснюється поліцейське піклування. 

4. Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в 

якому зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) застосування 

поліцейського заходу; підстави застосування; опис вилученої зброї чи інших 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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предметів; клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність 

чи відсутність видимих тілесних ушкоджень. 

Протокол підписується поліцейським і особою. Копія протоколу негайно 

під розпис вручається особі. Протокол може не надаватися особі для 

підписання, а його копія - вручатися особі у випадку, коли є достатні підстави 

вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У такому 

випадку протокол надається особі чи органу, передбаченому абзацом другим 

частини першої цієї статті. 

5. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу 

повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в 

підрозділі поліції. 

У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання особи тривало 

довше, ніж це необхідно, відповідальний поліцейський в підрозділі поліції 

зобов’язаний провести перевірку для вирішення питання про відповідальність 

винуватих у цьому осіб. 

6. Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість негайно повідомити 

про своє місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за 

вибором цієї особи. 

Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити батьків або усиновителів, 

опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування 

неповнолітньої особи. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули питання застосування 

поліцією поліцейських заходів. Визначили види поліцейських заходів, вимоги, 

що висуваються до них.  

Потрібно відрізняти поліцейські заходи від заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення, що різняться за 

своїм змістом, характером та підставами застосування. 

 

 

ІV ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ 

ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА 

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

 

Якщо в Законі України «Про міліцію» застосування фізичного впливу, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї регламентувалось ст. 12-15-1, то в 

ЗУ «Про Національну поліцію» ключовими нормами є ст. 42-46. 

Ст. 42 Надає визначення що є фізичним впливом, що спеціальним засобом, 

а також зазначається перелік спеціальних засобів, які може використовувати 

поліцейський. 

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також 

спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій 

правопорушників. 

Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це сукупність пристроїв, 

приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і 
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технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у 

тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини 

(правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини 

(психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що 

її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів 

та службових тварин. 

Надано перелік спеціальних засобів, які поліцейські можуть 

використовувати для виконання своїх повноважень: 

1) гумові та пластикові кийки; 

2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії; 

3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо); 

4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії; 

5) засоби примусової зупинки транспорту; 

6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби; 

7) службові собаки та службові коні; 

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії; 

9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу; 

10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для 

руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень; 

11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії; 

12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами; 

13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. 

Загальні правила застосування фізичної сили, спеціальних засобів (як це 

було в ст. 12 ЗУ «Про міліцію») визначені частково в ст. 42 та в ст. 43 ЗУ 

«Про Національну поліцію» 

1. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи 

примусу, не визначені ЗУ «Про Національну поліцію»  

Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду 

заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату  

Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу 

1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо 

часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли 

зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або 

поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке 

попередження є невиправданим або неможливим.  

2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або 

звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі 

звуку. 

3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з 

урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних 

особливостей особи, яка вчинила правопорушення. (Це уточнюючі моменти 

щодо застосування сили, вони в ЗУ «Про міліцію» відсутні) 
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4. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу 

особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу (ЗУ «Про 

міліцію» При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги 

потерпілим в найкоротший строк) 

5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб 

з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків 

учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору 

поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, 

якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо 

(крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і 

здоров'ю людей, або збройного нападу чи збройного опору) 

Тобто якщо раніше групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю 

людей, а зараз просто групового нападу, але складно собі уявити груповий 

напад, що не загрожує життю і здоров'ю людей. 

Стаття 44. Застосування фізичної сили 

1. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі 

спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для : 

1) забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб,  

2) припинення правопорушення,  

3) затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування 

інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським 

повноважень, покладених на нього законом (ЗУ «Про міліцію» Працівники 

міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі 

прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання  протидії 

законним вимогам міліції,  яка здійснюється із застосуванням сили щодо 

працівників  міліції  або інших  осіб,  якщо інші способи були застосовані та не 

забезпечили виконання покладених на міліцію обов'язків) 

Як бачимо в новому законі відсутня така підстава, як подолання протидії 

законним вимогам працівника поліції, зате з’являються дві нові : 

1. Для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб 

2. Затримання особи, яка вчинила правопорушення 

Ч. 2 ст. 44 визначає, що Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити 

свого керівника, а той зобов’язаний повідомити прокурора про завдання особі 

тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили (ЗУ Про міліцію 

зобов’язував нас Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, 

які спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів 

фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції 

негайно та письмово доводить до  відома безпосереднього начальника для 

сповіщення прокуророві) відповідно до ЗУ Про національну поліцію про 

застосування заходів фізичного впливу поліцейський доводить до відома свого 

безпосереднього начальника, той сповіщає прокурора, в разі якщо особі було 

завдано тілесних ушкоджень внаслідок застосування фізичної сили.  
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Про застосування спеціальних засобів Поліцейський зобов’язаний у 

письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи 

спеціального засобу. 

Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок 

застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського 

зобов’язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора. 

Що стосується вогнепальної зброї Поліцейський зобов’язаний у письмовій 

формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а 

також негайно повідомити свого керівника про активне застосування 

вогнепальної зброї, який, у свою чергу, зобов’язаний поінформувати 

центральний орган управління поліції та відповідного прокурора. 

У статті 45 ЗУ «Про Національну поліцію» дуже детально встановлює 

правила Застосування спеціальних засобів 

1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує 

спеціальні засоби, визначені цим Законом. 

2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у 

разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. 

3. Загальні правила застосування спеціальних засобів: 

1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються: 

а) до особи, яка підозрюється у вчининенні кримінального правопорушення 

та чинить опір поліцейському або намагається втекти; 

б) під час затримання особи; 

в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого; 

г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і 

оточуючим; 

ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть 

створити реальну небезпеку оточуючим або собі; 

2) гумові та пластикові кийки застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 

перебуває під охороною; 

б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну 

непокору законній вимозі поліцейського; 

в) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень; 

3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, 

застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 

перебуває під охороною; 

б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень; 

4) засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для 

примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні 

вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії 

водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров’ю 

людини; 
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5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої 

для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень 

застосовуються для: 

а) затримання особи; 

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у 

приміщенні; 

6) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії 

застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 

перебуває під охороною; 

б) відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи 

поліцейського; 

7) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для: 

а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення; 

б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також 

контролю за переміщенням речей; 

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби 

акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 

перебуває під охороною; 

б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити 

таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, 

земельну ділянку), де перебуває така особа; 

в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у 

приміщенні; 

9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби 

застосовуються для: 

а) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень; 

б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей; 

в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав 

законні вимоги поліцейського зупинитися; 

г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину; 

10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, застосовуються для: 

а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, у тому числі 

поліцейського; 

б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, 

конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі 

захоплення; 

в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину і яка намагається втекти; 
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г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під 

варти; 

ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 

предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі 

поліцейського; 

д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил; 

е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю людей, у тому 

числі поліцейського; 

є) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень; 

ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей; 

11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, 

застосовуються для: 

а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання 

особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу 

залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), 

на якій вона перебуває; 

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи; 

12) службовий собака застосовується під час: 

а) патрулювання; 

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення; 

в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи; 

г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського; 

13) службовий кінь застосовується під час: 

а) патрулювання; 

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

4. Поліції (поліцейському) заборонено: 

1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, 

ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт; 

2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та 

дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і 

відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони 

ураження в період дії цих речовин; 

3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням 

визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та 

стрільби в окремі частини голови і тіла людини; 

4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C; 

5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової 

зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, 

що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на 

гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних 

переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях; 
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6) застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервного 

використання або без послаблення їх тиску. 

5. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття 

приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом 

правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути. 

6. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого 

керівника про застосування до особи спеціального засобу. 

Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок 

застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського 

зобов’язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора. 

7. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, 

хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими 

установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

8. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на 

озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх 

справ України. 

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї 

1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. 

2. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, 

а також на її застосування і використання лише за умови що він пройшов 

відповідну спеціальну підготовку. 

3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в 

розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що 

використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються 

Міністром внутрішніх справ України. 

4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати 

вогнепальну зброю: (ЗУ Про міліцію використовував поняття як крайній захід, 

по суті це є синонім) 

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку 

загрози їхньому життю чи здоров’ю; 

2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; 

(Якщо порівнювати з ЗУ «Про міліцію» бачимо, що перший та другий пункт 

міняються місцями, тобто пріоритет надається перш за все захист самого 

поліцейського)  

3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі – ця 

підстава виокремлюється в окремий пункт. 

4) ) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, 

житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх 

захоплення 

5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти 

6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-

під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 

предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського 
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7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо 

водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або 

поліцейського. 

5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки 

після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір 

використання заходу примусу, визначеного цією статтею. 

6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається: 

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в 

руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи 

доторкнутися до зброї; 

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із 

застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що 

загрожують життю чи здоров’ю людей; 

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого 

чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу; 

4) якщо особа чинить збройний опір; 

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. 

7. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з 

метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій 

обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. 

8. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі 

збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу 

неможливо досягнути іншими засобами. 

9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де 

може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та 

вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або 

крайньої необхідності. 

10. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого 

керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити 

свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою 

чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган управління поліції та 

відповідного прокурора. 

11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у 

готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути 

підстави для її застосування. 

12. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки 

документів у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальну 

зброю та попередити особу про можливість її застосування. 

Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, 

наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи 

доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї 

поліцейським. 
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13. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання 

сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, 

яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в четвертому питанні розглянуто підстави та порядок 

застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї 

поліцейськими, які визначені Законом України «Про Національну поліцію».  

 

 

Адміністративна діяльність поліції проявляється у певних 

формах. Визначення поняття форм адміністративної діяльності поліції та їх 

наукова класифікація тісно пов’язані з поняттям і класифікацією форм 

діяльності органів публічного адміністрування й адміністративної діяльності 

поліції.  

Існують різні підходи до визначення самого поняття форм управлінської 

діяльності та їхньої класифікації, основними серед яких є поділ на правові та не 

правові. 

Методи адміністративної діяльності поліції досить різноманітні. 

Найвагомішими серед них є переконання та примус, які визнаються також 

універсальними і всеохоплюючими методами публічного адміністрування в 

цілому. 

З урахуванням процесів адміністративної реформи в України значної 

актуальності набуває дослідження таких форм адміністративної діяльності як 

адміністративні послуги та адміністративні договори. 

Адміністративний примус в діяльності поліції – це застосування поліцією 

та уповноваженими особами до осіб, які не перебувають в її підпорядкуванні, 

незалежно від волі і бажання останніх передбачених адміністративно-

правовими нормами заходів впливу морального, майнового, особистісного та 

іншого характеру з метою охорони публічного порядку та безпеки, шляхом 

попередження і припинення правопорушень. 

Практична реалізація поліцією заходів адміністративного примусу завжди 

пов’язана із обмеженням, причому, часто – досить суттєвим, прав і свобод 

громадян, а також прав і законних інтересів різних юридичних осіб. У зв’язку з 

цим дуже актуальним і важливим є створення відповідних правових засад 

застосування цих заходів, тобто забезпечення належного його правового 

регулювання. 

Слід звернути увагу на необхідність формування у працівників поліції 

знань та навичок щодо застосування сили (заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї). 

Необхідність використовувати працівниками поліції як крайній засіб сили 

потребує доведення до них процесуального алгоритму такої діяльності, що 

дозволить зменшити кількість фактів неправомірного застосування зброї, 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів тощо.  
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Навести приклади адміністративних актів поліції: 

а) нормативних; 

б) індивідуальних; 

2. Проаналізувати нормативно-правові акти та навести приклади 

адміністративних послуг поліції: 

а) платних; 

б) безоплатних. 

3. Визначити щодо застосування працівниками поліції сили: 

а) підстави; 

б) межі; 

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

69. 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 
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70. 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. 

71. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

72. 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 

73. 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 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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) 

77. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

78. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

79. 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 

80. 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  

81. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
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Поглибити знання курсантів, одержані ними під час опанування 

відповідними темами з дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне 

право України», «Адміністративне право» у контексті забезпечення прав і 

свобод людини, дисципліни та законності в адміністративній діяльності поліції. 

 
ВСТУП 

 

Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток більшості країн на 

шляху політичної демократії, економічного прогресу та співробітництва, виступає 

одним із основних завдань процесу реформування українського суспільства, що 

набуває особливого значення в контексті європейської інтеграції України. 

Прагнення української держави стати повноправним членом світового 

співтовариства спрямоване на зміщення векторів діяльності правоохоронних 

органів з метою першочергового забезпечення ними національних конституційних 

норм та світових стандартів дотримання прав і свобод людини. 

У сучасних умовах ефективне забезпечення прав і свобод людини у 

правоохоронній діяльності Національної поліції вимагає концептуально нових 

підходів, що обумовлюють докорінні зміни організаційно-правових засад 

функціонування підрозділів Національної поліції, зокрема гуманізацію 

діяльності поліції та підвищення її авторитету, побудову відносин між поліцією 

і народом на засадах партнерства, удосконалення форм, методів та засобів 

забезпечення прав і свобод людини тощо. 

Міністерство внутрішніх справ, усвідомлюючи свою особливу 

відповідальність за реалізацію вимог Конституції України щодо забезпечення 

правопорядку і громадської безпеки в країні, постійно веде пошук шляхів до 

підвищення ефективності роботи Національної поліції, посилення боротьби з 

небезпечними злочинними проявами. Визначені головні пріоритети службової 

діяльності. Це, насамперед, захист особи, її життя і гідності, захист прав і 

свобод, гарантованих Конституцією України. 

Незважаючи на вжиті заходи у роботі Національної поліції ще маються 

факти порушення прав і свобод людини. Так, серед основних систематичних 

порушень прав людини з боку поліцейських в адміністративній діяльності 

найбільш поширені такі як:  

1) порушення процедури збору доказів щодо причетності громадянина до 

скоєння злочинного діяння;  

2) застосування заходів фізичного впливу та спец. засобів при затриманні, 

навіть коли такі заходи не є вкрай необхідними, як на це вказує закон;  

3) перешкоджання участі захисника в адміністративному процесі;  

4) порушення існуючої процедури адміністративного затримання;  

5) невідповідність умов тримання арештованих навіть національним 

нормам (що стосується площі на одну людину, санітарно-гігієнічні умови, 

харчування та інше);  

6) помилки у веденні документації; 

7) перевищення меж застосування сили при припиненні правопорушень. 
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І. ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

 

Існують декілька підходів щодо визначення поняття законності. 

Більшість вчених схиляється до такого визначення поняття законності: 

Законність - сукупність-демократичних нормативно-правових актів та 

їх суворе дотримання і виконання всіма суб'єктами суспільних відносин. 

Для досягнення ―законності‖ держава створює специфічний державно-

правовий режим, за допомогою якого забезпечується загально-

обов'язковість юридичних норм у суспільстві та державі, її сутність полягає 

в обов'язковості виконання приписів правового характеру. 

Отже, з одного боку, законність - це наявність законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, з іншого - їх неухильне дотримання та виконання. 

Якщо відсутній хоча б один із зазначених елементів, законність є неможливою 

або надуманою. 

Законність в діяльності поліції - це створення такого правового 

режиму, при якому поліцейські, виконуючи правоохоронні функції, 

зобов'язані, з одного боку, суворо дотримуватись вимог нормативно-

правових актів, а з іншого – вимагати від посадових осіб та громадян 

безумовного виконання приписів законів та підзаконних актів, 

здійснювати інші правоохоронні та правозастосовчі заходи з метою 

зміцнення правопорядку в державі. 

Тобто законність в діяльності поліції розглядається в 2 аспектах: 

1. Діяльність поліції щодо захисту життя, здоров'я, прав  і свобод громадян, 

власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань.  

2.  Недопущення порушень законності самими працівниками поліції при 

виконанні покладених на них обов’язків. 

При цьому їх діяльність у сфері забезпечення прав і свобод людини 

характеризується чітко означеною двовекторністю: 

Перший напрямок пов’язаний з адміністративно-правовими засобами 

забезпечення законності, що передбачає реалізацію норм адміністративного 

права.  

Другий – з кримінально-правовими засобами, що передбачає реалізацію 

норм кримінального та кримінально-процесуального права. 

Недопущення порушень законності самими працівниками поліції при 

виконанні покладених на них обов’язків здійснюється таким основними 

засобами: 

- внутрішній контроль; 

- громадський контроль; 

- нагляд прокуратури; 

- судовий контроль; 
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- звернення громадян. 

Стаття 8. Законність 

1. Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

визначеніКонституцією та законами України. 

2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні 

розпорядження та накази. 

3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, 

посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша 

доцільність не можуть бути підставою для порушення 

поліцейським Конституції та законів України. 

Таким чином, законність у діяльності поліції полягає в тому, що:  

1) всі рішення, що приймаються поліцейськими, мають відповідати 

чинним законам та підзаконним актам;  

2) рішення, що приймаються поліцейськими не можуть виходити  

за межі їх повноважень, тобто вони мають прийматися тільки з питань, 

віднесених до їх компетенції;  

3) усі рішення поліцейських повинні прийматися в такому порядку і 

таких формах, які відповідають нормативним приписам.  

Тісно із законністю в діяльності поліції пов’язана службова дисципліна. 

Саме від дисциплінованості особового складу залежить стан законності в 

підрозділі поліції.  

ЗУ від 22.02.2006 «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх 

справ України» визначає поняття службової дисципліни : 

дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і 

законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, 

наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх 

справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги 

працівника органів внутрішніх справ України.  

Службова дисципліна в органах внутрішніх справ досягається:  

- створенням належних умов проходження служби особами рядового і 

начальницького складу;  

- набуттям високого рівня професіоналізму;  

- забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення оцінки 

результатів службової діяльності;  

- дотриманням законності і статутного порядку;  

- повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною 

турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;  

- вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих 

моральних і ділових якостей;  

- забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-

правового захисту;  

- умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, 

примусу, дисциплінарного та громадського впливу;  

- належним виконанням умов контракту про проходження служби.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Дисциплінарний проступок - невиконання чи неналежне виконання 

особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.  

Прямий начальник - начальник, якому особи рядового і начальницького 

складу підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено 

наказом.  

Безпосередній начальник - найближчий до підлеглого прямий 

начальник. 

Види заохочень 

За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, 

сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків до осіб рядового і 

начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочень:  

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;  

2) оголошення подяки;  

3) нагородження грошовою винагородою;  

4) нагородження цінним подарунком; 

5) нагородження Почесною грамотою МВС України;  

6) занесення на "Дошку пошани";  

7) нагородження відзнаками МВС України;  

8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;  

9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, 

передбаченого займаною штатною посадою;  

10) нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ 

"Вогнепальна зброя".  

Відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» має право нагороджувати МВС 

України  за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та 

охороні громадського порядку осіб начальницького складу.  

Крім того, за мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою 

в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку особи рядового і 

начальницького складу можуть бути подані до присвоєння почесних звань та 

нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України. 

До курсантів навчальних закладів МВС України можуть також 

застосовуватися:  

- нагородження особистою фотокарткою курсанта або слухача, 

сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;  

- направлення батькам курсанта листа з подякою;  

- надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального 

закладу;  

- надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.  

Розділ IV ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ  

Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень  

На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за 

порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види 

дисциплінарних стягнень:  

     1) усне зауваження;  

     2) зауваження;  
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     3) догана;  

     4) сувора догана;  

     5) попередження про неповну посадову відповідність;  

     6) звільнення з посади;  

     7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;  

     8) звільнення з органів внутрішніх справ.  

Правом накладання дисциплінарних стягнень користуються тільки прямі 

начальники.  

Начальник, який не наділений правом накладання дисциплінарних 

стягнень, має право порушити перед старшим прямим начальником клопотання 

про притягнення особи рядового або начальницького складу до дисциплінарної 

відповідальності.  

Старший прямий начальник має право протягом одного місяця з дня 

оголошення особі рядового або начальницького складу наказу про накладення 

дисциплінарного стягнення посилити а протягом року - пом'якшити чи 

скасувати дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому 

начальником, якщо встановлено, що воно не відповідає тяжкості вчиненого 

проступку.  

Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з органів внутрішніх  

справ, звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один 

ступінь, накладаються начальниками, яким надано право прийняття на 

службу до органів внутрішніх справ, призначення на посаду, присвоєння 

спеціального звання.  

Стаття 14. Порядок накладання дисциплінарних стягнень  

З метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, 

учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник призначає 

службове розслідування.  

Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з 

дня його призначення начальником. У разі необхідності цей термін може 

бути продовжено начальником, який призначив службове розслідування, 

або старшим прямим начальником, але не більш як на один місяць.  

Порядок проведення службового розслідування затверджено наказом 

МВС України від 12.03.2013 № 230 «Про затвердження Інструкції про 

порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ 

України».  

Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка 

проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання 

письмового пояснення. Небажання порушника надавати пояснення не 

перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.  

За результати проведеного службового розслідування складається 

висновок службового розслідування та готується наказ про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 

Відповідальним за стан дисципліни та законності в відділенні 

поліцейському відділку є відділ кадрового забезпечення.  
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В Головних управліннях в областях в структурі управління кадрового 

забезпечення є інспекція з особового складу відділу кадрового забезпечення. 

З даним відділом, а також з відділом юридичного забезпечення та 

Управлінням режимно-секретного та документального забезпечення 
погоджуються висновок службового розслідування та наказ про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 

При визначенні виду дисциплінарного стягнення мають враховуватися 

тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода, 

попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до 

виконання службових обов'язків, рівень кваліфікації тощо.  

У разі повторного вчинення особою рядового або начальницького 

складу незначного проступку з урахуванням його нетяжкості, сумлінного 

ставлення цієї особи до виконання службових обов'язків, нетривалого 

перебування на посаді (до шести місяців) та з інших поважних причин 

начальник може обмежитися раніше накладеним на таку особу 

дисциплінарним стягненням.  

 У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового 

і начальницького складу, які мають дисциплінарне стягнення і знову 

допустили порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що 

накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.  

Стаття 16. Строки накладання дисциплінарних стягнень  

Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня, 

коли про проступок стало відомо начальнику.  

У разі проведення за фактом учинення проступку службового 

розслідування, кримінального провадження або провадження у справі про 

адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького  складу 

дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з 

дня закінчення службового розслідування, кримінального провадження або 

провадження у справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи 

періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня 

вчинення проступку минуло більше  півроку. У цей період не включається 

строк проведення службового розслідування або кримінального 

провадження або провадження у справі про адміністративне 

правопорушення. 

Особа рядового або начальницького складу вважається такою, яка не 

має дисциплінарного стягнення, якщо її заохочено шляхом дострокового 

зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи 

відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення 

дисциплінарного стягнення.  

Особа рядового або начальницького складу, на яку накладено 

дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду доти, 

поки це стягнення не буде знято.  

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
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Таким чином, в першому питанні нами розглянуто поняття дисципліни та 

законності в діяльності Національної поліції. Визначено види заохочень та 

стягнень, що застосовуються до поліцейських, а також нормативно-правові 

акти, що регламентують відносини в цій сфері, до яких віднесено : Закон 

України «Про дисциплінарний статут ОВС», наказ МВС України від від 

12.03.2013 № 230 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

службових розслідувань в органах внутрішніх справ України» та інші. 

 

ІІ. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ 

В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

 

Залежно від змісту, характеру, особливостей застосування, юридичних 

наслідків розрізняють такі способи забезпечення законності:  

а) контроль;  

б) нагляд;  

в) звернення до державних органів із заявами, пропозиціями, скаргами 

з питань забезпечення законності. 

Практика свідчить про те, що застосування перелічених способів є 

надійною гарантією забезпечення законності в управлінській системі держави. 

Розглянемо вказані заходи забезпечення законності стосовно діяльності 

поліції. 

Основним способом забезпечення законності є контроль. Він полягає у 

перевірці виконання рішень вищих органів та інспектуванні щодо загального 

стану справ у підконтрольному підрозділі поліції. 

Розрізняють такі види контролю: 

- Державний  

- Громадський 

- Відомчий 

- Судовий. 

Державний контроль. Відповідно до Конституції України право вищого 

контролю за законністю в діяльності поліції належить Верховній Раді України. 

Президент України здійснює оперативне керівництво органами виконавчої 

влади, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами. Він видає 

укази та розпорядження, які стосуються питань боротьби зі злочинністю та 

зміцнення законності. 

Відповідні функції контролю покладені також на КМУ, який перевіряє 

виконання своїх постанов щодо охорони громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю. 

Функції з координації діяльності правоохоронних органів здійснюються 

також головами відповідних рад народних депутатів та їх виконкомів, які 

вирішують це питання у межах своєї компетенції та повноважень. 

Відомчий контроль. Важливим способом забезпечення законності є також 

відомчий контроль в діяльності поліції, який являє собою елемент керівництва, 

складову частину організаторської роботи діяльності поліції, кожного відділу 

та підрозділу поліції. Контроль може бути у вигляді комплексного 
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інспектування окремих завдань або напрямів в діяльності поліції, а також 

контроль посадових осіб різного рівня. 

Громадський контроль.  

Розділ VIII ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ 
Стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність 

1. З метою інформування громадськості про діяльність поліції керівник 

поліції та керівники територіальних органів поліції раз на рік готують та 

опубліковують на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність 

поліції. 

2. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних органів поліції 

повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в країні чи регіоні відповідно, 

інформацію про заходи, які вживалися поліцією, та результати цих заходів, а 

також інформацію про виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією та 

територіальними органами поліції відповідними поліцейськими комісіями. 

3. Керівники територіальних органів поліції зобов’язані регулярно 

оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо 

виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на 

офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють. 

Стаття 87. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та 

Севастопольська міські ради, обласні, районні та міські ради мають право за 

результатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідно 

Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відповідної області, 

району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику 

відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його із 

займаної посади. 

2. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) 

поліції може бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його 

призначення на посаду. 

3. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) 

поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох 

третин від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

Київської та Севастопольської міських рад, обласних, районних та міських рад. 

4. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу 

(підрозділу) поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з 

посиланням на обставини, що їх обґрунтовують. 

5. Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції 

недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції невідкладно надсилається 

кур’єром або поштовою кореспонденцією з повідомленням про отримання 

керівнику органу поліції, до повноважень якого належить право призначення та 

звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого 

відповідний орган прийняв резолюцію недовіри. 

6. Керівник органу поліції, до повноважень якого належить право 

призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) 

поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, з моменту надходження до 
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очолюваного ним органу завіреної належним чином копії рішення відповідної 

місцевої ради про прийняття резолюції недовіри зобов’язаний невідкладно 

своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від 

виконання службових обов’язків та призначити службову перевірку для 

вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою 

такого рішення. Про прийняте рішення відповідна місцева рада інформується в 

одноденний строк. 

7. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для 

прийняття місцевою радою резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) 

поліції, проводиться в десятиденний строк. 

8. За результатами проведеної службової перевірки керівник органу поліції, 

до повноважень якого належить право на призначення та звільнення з посади 

керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію 

недовіри, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки 

прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній 

посаді. 

9. Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, 

щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді письмово 

інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри. 

10. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу (підрозділу) 

поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді 

відповідний керівник органу поліції повинен письмово поінформувати 

відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії 

матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, надаються на підставах та в порядку, визначених 

законом. 

11. Місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри, протягом одного 

місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу 

(підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, та копій 

матеріалів проведеної перевірки має право повторно розглянути питання про 

прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції. 

12. У разі якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття 

резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції проголосувало не 

менше трьох четвертей від складу відповідної місцевої ради, таке рішення 

вважається остаточним і підлягає обов’язковому виконанню у триденний строк 

з дня прийняття. 

13. У разі якщо керівник органу поліції, до повноважень якого належить 

право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу 

(підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, протягом 

чотирнадцяти днів з дня отримання відповідного рішення очолюваним органом 

не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до відповідної 

місцевої ради інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із 

матеріалами проведеної перевірки, рішення місцевої ради про прийняття 

резолюції недовіри набуває статус остаточного і підлягає обов’язковому 

виконанню у триденний строк. 



 87 

Стаття 88. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та 

представниками органів місцевого самоврядування 

1. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу 

на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого 

самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження 

ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і 

населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються 

поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення. 

2. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету 

та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про 

стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження 

правопорушень. 

Стаття 89. Спільні проекти з громадськістю 

1. Поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання 

спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та 

покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. 

2. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та 

усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і 

сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та 

ефективності здійснення такої діяльності. 

3. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, пропагує 

правові знання в освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій 

діяльності. 

Стаття 90. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи 

бездіяльність поліцейських 

1. Контроль за діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення 

представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність 

поліцейських та до перевірки інформації про належне виконання покладених на 

них обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів 

України. 

Контроль судових органів. Кримінально-процесуальний та цивільно-

процесуальний кодекси України згідно з вимогами чинного законодавства 

наділяють суди повноваженнями одночасно з винесенням вироку чи рішення в 

кримінальному провадженні за наявності підстав звертатись з окремою 

ухвалою до тих чи інших органів у тому числі й до ОВС. Ці акти виносяться 

також й у випадках порушення адміністративно-правових норм. Суд за 

наявності підстав виносить окрему ухвалу, в якій звертає увагу посадових осіб 

на встановлені по справі факти порушення закону, причини та умови, що 

сприяли скоєнню правопорушення, з вимогою вжити відповідних заходів. Не 

пізніше як у місячний термін за окремою ухвалою повинні бути вжиті необхідні 

заходи і про результати повідомлено суд, який виніс ухвалу. 

Ефективною формою забезпечення законності в діяльності ОВС є розгляд 

судами матеріалів про адміністративні правопорушення, що надсилаються 

органами внутрішніх справ. Результатом такого розгляду є обов’язкові для 

виконання вказівки судів про усунення виявлених порушень законності. 
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Нагляд органів прокуратури. Відповідно до Конституції України 

прокуратура здійснює нагляд за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а 

також нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  

Стаття 2 ЗУ “Про Прокуратуру” - нагляд за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство  

Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 

1. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, 

передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" 

таКримінальним процесуальним кодексом України. 

Письмові вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, надані в межах 

повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають негайному 

виконанню. 

Оскарження незаконних дій працівників поліції. Кожен громадянин має 

гарантоване право оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських 

органів.  

При цьому громадянин може звернутись до вищого підрозділу поліції або 

ж до суду чи прокуратури. 

При порушенні працівниками поліції прав та законних інтересів громадян 

відповідні посадові особи поліції зобов’язані вжити заходів для відновлення 

завданих збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитись. 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її 

юрисдикції здійснює Уповноважений ВР з прав людини, який у своїй 

діяльності керується КУ, ЗУ «Про Уповноваженого ВР з прав людини». 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули способи забезпечення 

законності, до яких віднесено інститут оскарження незаконних дій або ж 

бездіяльності органів та підрозділів Національної поліції або ж окремого 

поліцейського. Оскарження можливе до вищого органу поліції або ж до суду чи 

прокуратури. Іншими способами забезпечення законності в діяльності 

Національної поліції є нагляд прокуратури за за додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а 

також інститут звернення громадян. 

 

ІІІ. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ  
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Правовою основою такого засобу забезпечення законності як звернення 

громадян є: 

1. ЗУ  від 02.10.1996 “Про звернення громадян”  

2. Указ Президента 13.08.2002 № 700 ―Про додаткові заходи щодо 

забезпечення реалізації громадянами конституційного права на 

звернення‖  

3. Наказ МВС України № 1177 ―Про затвердження положення про 

порядок роботи зі зверненнями  громадян і організації їх особистого 

прийому в системі МВС України‖  

Правова основа діяльності Національної поліції щодо розгляду звернень 

громадян. 

Стаття 40 Конституції України – усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Таким чином, на найвищому законодавчому рівні закріплено право 

громадян на звернення і обовязок органів публічної влади, до яких відносяться 

органи державної влади та органи місцевого самоврядувння розглянути дане 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Норми 

Конституції є нормами прямої дії. Закони можуть скосовуватись, в них може 

бути внесено зміни. Але навіть в цьому разі громадянин може ссилатись на ст. 

40 Конституції України. В Конституцію також можна внести зміни, але це 

зробити набагато складніше ніж в закони 

Наступні після Конституції України за юридичною силою НПА йдуть 

закони. 

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Національну поліцію” : 

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського  

 2. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він 

займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи 

із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній 

безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити 

необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її 

потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.  

3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, 

поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та 

пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість 

ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.  

Стаття 12. Безперервність  

1. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. 

Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або 

поліцейського.  

2. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд 

звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, 
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інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на 

вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня.  

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ  

Стаття 23. Основні повноваження поліції  

Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події;  

Закон України «Про звернення громадян» 

Ч. 1 ст. 1 Громадяни України мають право звернутися до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.  

Відповідно до їх функціональних обов’язків – означає, що звернення 

повинно бути адресовано саме тому органу, в компетенції якого знаходиться 

розгляд та прийняття рішення саме з цього питання. Але навіть якщо розгляд 

даного питання не входить до компетенції даного органу чи посадової особи, а 

звернення оформлене належним чином, з дотриманням вимог, які висуваються 

законом, орган, посадова особа все одно повинна прийняти дане звернення і 

дати мотивовану відповідь або перенаправити звернення до компетентного 

органу, про що повідомити заявника.  

Ч. 3 ст. 1 Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її 

території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни  України, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами.  

Стаття 5. Вимоги до звернення  

Звернення адресуються  

1. органам державної влади і місцевого самоврядування, 

2. підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності,  

3. об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких 

належить вирішення порушених у зверненнях питань. 

ЗВЕРНЕННЯ МОЖЕ БУТИ  

- УСНИМ (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на 

особистому прийомі)  

- ПИСЬМОВИМ - надісланим поштою або переданим громадянином до 

відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу  

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце 

проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.  

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими 

особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше 5 

днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій 
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особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо 

звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення 

органом чи посадовою особою, воно в той же термін (5 д.) повертається 

громадянину з відповідними роз'ясненнями.  

Звернення, оформлене без дотримання вимог, повертається заявникові з 

відповідними роз'ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його 

надходження.  

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам 

або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 

Статя 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню  

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане 

автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, 

визнається анонімним і розгляду не підлягає.  

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного 

і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. 

звернення осіб, визнаних судом недієздатними.  

Вийшов термін подання скарги – на рішення, що оскаржувалось – 1 рік з 

моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення 

громадянина. 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН  

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній 

формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.  

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 

інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об'єднань громадян, посадових осіб.  

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 

думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 

вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-

культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.  

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння 

реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та 

інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки 

в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 

висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.  

Депутатський запит –  це вимога   народного   депутата,   народних  

депутатів  чи  комітету Верховної Ради України,  яка заявляється на сесії  

Верховної  Ради України до Президента України,  до органів Верховної Ради 

України, до  Кабінету  Міністрів  України,  до  керівників  інших   органів 

державної влади та місцевого самоврядування, а також до керівників 

підприємств,  установ і  організацій,  розташованих  на  території України,  
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незалежно від їх підпорядкування і форми власності, дати офіційну відповідь з 

питань, віднесених до їх компетенції. 

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити 

народного депутата,  групу народних депутатів,  комітет Верховної Ради 

України у письмовій формі про результати його  (їх) запиту  у 

п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший встановлений 

Верховною Радою України строк. 

     Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, 

надсилається відповідно Голові Верховної Ради України та народному депутату 

України, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений  групою  

народних  депутатів,  комітетом  Верховної  Ради України,  надається 

відповідно Голові  Верховної  Ради  України  і народному  депутатові,  підпис 

якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України. 

Депутатське звернення – це викладена  в  письмовій  формі  пропозиція   

народного   депутата, звернена   до   органів   державної  влади  та  органів  

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і  

організацій,  об'єднань  громадян  здійснити  певні  дії,  дати офіційне 

роз'яснення чи викласти позицію з питань,  віднесених  до їх компетенції.  

 Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими 

особами,  яким воно адресовано,  у строк не  більше  10 днів  з моменту 

одержання.  

Уразі неможливості розгляду звернення  

народного депутата у визначений строк  його  повідомляють  про  це 

офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. 

     Строк розгляду   депутатського   звернення,   з   урахуванням 

продовження,  не   може  перевищувати  30  днів  з  моменту  його одержання.  

Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду  

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з 

електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона 

адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів 

на підтримку електронної петиції.  

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу 

електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського 

об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку 

збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які 

підписали електронну петицію.  

Електронна петиція не може містити заклики до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на 

права і свободи людини.  

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) 

електронної петиції.  
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Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор 

(ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому 

вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір 

підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної 

петиції.  

Розгляд заяв та повідомлень, що не містять ознак кримінального 

правопорушення  
Звернення, що надходять до поліції поділяються на ті: 

1) Що місять ознаки кримінального правопорушення – розглядаються 

відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу. 

2) Що не містять ознаки кримінальних правопорушень – Розглядаються 

відповідно до ЗУ “Звернення громадян” Наказу МВС України від 

10.10.2004 N 1177 , КУпАП, ЦПК, та ін.  

ЗАЯВНИК напрявляє пропозиції, зауваження, заяви, клопотання до 

Органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об'єднань громадян, посадових осіб, які здійснюють об'єктивний 

та своєчасний розгляд, приймають рішення та напрявляють відповідь 

заявнику. 

Якщо заявник є Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці 

чи інвалідом Великої Вітчизняної війни – їх пропозиції, зауваження, заяви, 

клопотання розглядаються ОСОБИСТО першими керівниками Органів 

державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об'єднань громадян, посадових осіб, які здійснюють об'єктивний 

та своєчасний розгляд, приймають рішення та напрявляють відповідь 

заявнику. 

Стаття 16. Розгляд скарг громадян  

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, 

засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості 

вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права 

звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності 

такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - 

безпосередньо до суду.  

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян  

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця 

від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - 

невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в 

місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник 

відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник 

встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, 

порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.  
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Звернення, які не містять ознак кримінального правопрушення 

реєструються в відділі документального забезпечення (канцелярії), зверненню 

присвоюється номер та передається керівнику підрозділу або його заступнику, 

який здійснює первинний розгляд – вирішує чи входить до повноважень даного 

органу розгляд звернення, якщо так – визначає виконавця та термін розгляду, 

про що ставить свою резолюцію та повертає звернення в відділ 

документального забезпечення. Відповідальна особа відділу документального 

забезпечення заносить резолюцію керівництва та встановлені терміни 

виконання до Журналу або електронно-реєстраційної картки та передає 

безпосередньому керівникові, який розглядає звернення та готує відповідь, яку 

підписує у керівника або його заступника та направляє заявнику. 

Прийняття та розгляд заяв та повідомлень, що містять ознаки 

кримінального правопорушення 

1) Заяви та повідомлення приймаються черговою частиною цілодобово. 

Відповідно до наказу МВС 06.11.2015 № 1377 Приймання здійснюють: 

     Оперативний черговий або інша службова особа з числа членів 

основної чи додаткової слідчо-оперативної групи або інші службові особи, які 

додатково призначені керівником міськрайліноргану внутрішніх справ 

(старший оперуповноважений (оперуповноважений) - черговий, старший 

інспектор (інспектор) - черговий, помічник оперативного чергового 

міськрайліноргану внутрішніх справ та працівники інших структурних 

підрозділів, призначені підмінними черговими в установленому порядку).  

Приймання усних та письмових заяв 
Особа, яка подає заяву чи  повідомлення про кримінальне 

правопорушення, під розпис попереджається про кримінальну відповідальність 

за завідомо неправдиве повідомлення за ст. 383 КК  України, крім  випадків 

надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку. 

Заява вважається поданою з моменту попередження особи про 

кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли  таке 

попередження неможливо зробити з об’єктивних причин: надходження 

поштою, іншим засобом зв’язку, непритомний стан заявника, відрядження 

тощо) 

Повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події вноситься 

до журнал Єдиного обліку та ІП ―Факт‖. Повідомлення про кримінальні 

правопорушення та інші події по 102 – черговий негайно передає інформацію 

до відповідного територіального ОВС про що робить відповідну відмітку у 

робочому зошиті. 

Початок досудового розслідування: Заявник подає Заява або 

повідомлення про кримінальне правопорушення (устне чи письмове) – 

вноситься до ЖЄО. Далі, начальник слідчого підрозділу визначає чи є ознаки 

кримінального правопорушення, якщо так – призначає слідчого, який вносить 

інформацію до ЄРДР. Якщо заява не містить ознак кримінального 

правопорушення – вона надається на розгляд начальникові РВ, який визначає 

виконавця для розгляду та підготовки відповіді відповідно до ЗУ «Про 

Звернення громадян» чи КУпАП 
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Якщо заява надійшла поштою – реєструється в відділі документального 

забезпечення – надаються начальникові – після чого реєструються в ЧЧ до 

ЖЄО та передаються начальникові СВ Якщо є ознаки кримінального 

правопорушення – начальник визначає слідчого для внесення в ЄРДР та 

початку досудового розслідування. Якщо ознак КП заява не містить – вона 

передається до начальника РВ для визначення виконавця та розгляду 

відповідно до ЗУ «Звернення громадян» чи КУпАП. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули такий спосіб 

забезпечення законності в діяльності поліції як звернення громадян. Визначено 

види звернень громадян, нормативно-правові акти, що визначають діяльність 

поліції щодо розгляду звернень громадян, а також порядок реагування поліції 

на звернення громадян, що містять ознаки кримінальних правопорушень та ті, 

що не містять ознак кримінальних правопорушень.  

. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Комплексний аналіз завдань і функцій поліції дозволив дійти висновку 

щодо забезпечення прав і свобод людини як пріоритетного напряму та 

стратегічної мети діяльності Міністерства внутрішніх справ України. 

Встановлено, що нагальною потребою є переорієнтація каральної функції 

поліції на забезпечувальну, в межах якої права і свободи людини виступають 

визначальним фактором гуманізації правоохоронної діяльності відповідно до 

міжнародних стандартів.  

Законність в діяльності поліції має свої особливості, обумовлені місцем 

цих органів в системі державного апарату, а також характером завдань та 

функцій, які на них покладаються. Законність в поліції можна визначити як 

такий режим їх функціонування, в процесі якого забезпечується точне і 

неухильне додержання (виконання) вимог Конституції України, законів та 

інших актів законодавства всіма службами та підрозділами, а також окремими 

працівниками в усіх напрямках, формах та методах діяльності. 

З поняттям законності тісно пов’язане поняття службової дисципліни в 

діяльності поліції, під якою розуміється регламентована нормативними актами, 

наказами, присягою, нормами моралі поведінка особового складу, яка полягає в 

чіткому виконанні службових обов’язків та етичних вимог у службовий та 

позаслужбовий час. 

Незважаючи на тісний взаємозв’язок законності і дисципліни, 

пріоритетним слід визнати поняття законності, оскільки вона характеризує 

зовнішню, позасистемну, тобто правоохоронну та правозастосовчу діяльність 

поліції. Дисципліна ж має внутрішньосистемне, функціональне призначення, 

тобто спрямована на забезпечення законності, вона відіграє важливу роль в 

досягненні високої ефективності в діяльності поліції. 

Забезпечення законності і дисципліни в діяльності поліції здійснюється за 

допомогою різноманітних засобів, прийомів, способів, методів, основними з 

інститут оскарження незаконних дій або ж бездіяльності органів та підрозділів 

Національної поліції або ж окремого поліцейського. Оскарження можливе до 
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вищого органу поліції або ж до суду чи прокуратури. Іншими способами 

забезпечення законності в діяльності Національної поліції є нагляд прокуратури 

за за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство, а також інститут звернення громадян. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Проаналізувати Конституцію України та визначити: 

– мету діяльності поліції; 

– вимоги до форм та методів діяльності поліції; 

– права і свободи людини, які не можуть бути порушенні. 

2. Вивчити відомчу пресу та навести приклади порушень працівниками 

поліції: 

– законодавства про звернення громадян; 

– антикорупційного законодавства; 

– транспортної дисципліни;  

– інших порушень.  
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