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свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

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 
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47. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

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 
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Національної поліції – Закон України від 02.07.2015 «Про Національну 

поліцію». 

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; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
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- зовнішня адміністративна діяльність. 

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

поділяються на 2 групи: 1). Загальні для всіх видів і напрямів АД Нац. поліції; 

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 
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право вжити заходи процесуального забезпечення – адміністративне 

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. 
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59-85).  

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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ТЕМА № 2: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:  
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поліції…………………………………………………………………………….….27 

2. Порядок проходження служби в Національній поліції…………..33 
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Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 
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України. –1993. – № 35. – Ст. 358. 
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України від від 22.09.2011 № 3773-VI // Голос України. – 12011. 
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49. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 

від 17.03.2011 № 3160-VI // Голос України.– 2011. 

50. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради 

України.– 2000.–№ 40.– Ст.338. 

51. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
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України від 22 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005.–

№ 52.–Ст.565. 

52. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005.–

№ 48.–Ст.483. 

53. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 
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Акти Президента України та Верховної Ради України  
54. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України» 

55. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115 

56. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119 // 

Урядовий кур’єр.– 2005.– № 135.– 23.07.  

57. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
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та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207 

58. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів 

дітей: Указ Президента України від 5 травня 2008 р. //Урядовий кур'єр вiд 

14.05.2008 - № 86. 

59. Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: 
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місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 
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їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 
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63. Про заходи щодозапобігання легалізації (відмиванню) доходів, одер

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

64. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр
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кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 



 27 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

68. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

69. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві
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Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

70. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа
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ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

71. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

72. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

73. 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 

74. 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. 

75. 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 

76. 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 
 

77. 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. 

78. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

79. 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 

80. 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 
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81. 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. 

82. 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. 

83. 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) 

84. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

85. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

86. 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 

87. 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  

88. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

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 
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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. 

Раніше порядок проходження служби визначався в основному 

«Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

ОВС», затвердженим ПКМУ № 114 1991 року, дане положення є діючим і на 

сьогоднішній день, але фактично втрачає сенс зі вступом в законну силу ЗУ 

«Про Національну поліцію». Тому, що в цьому законі є розділ 7, який має назву 

«Загальні засади проходження служби в поліції». 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

 

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; 

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. 
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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. 

Під адміністративно-правовим статусом працівника Нац. Поліції 

слід розуміти сукупність його прав, обов’язків, а також відповідальність за 

порушення своїх обов’язків. 

Особливості: 

1. Набуття особою статусу працівника поліції звужує межі 

загального юридичного статусу громадянина. Що це означає? 

Так, встановлення в законодавстві заборони на заняття 

підприємницькою діяльністю;  

на працю за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях 

інших міністерств і відомств (крім науково-педагогічної, наукової і творчої 

діяльності); 

на організацію страйків та участь в них; на членство в політичних 

партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичну мету. 

1. Характеризується певною стабільністю (Зміни в правовому 

статусі відбуваються за волею законодавця, а не окремих суб’єктів, на яких він 

поширюється. Останні лише вправі вимагати від законодавця внесення змін до 

їх правового становища); 

2. Більшість повноважень, які складають адміністративно-

правовий статус працівника поліції, мають владний характер, вони 

спрямовані на осіб, які організаційно не підпорядковані працівнику поліції та 

які зобов’язані виконувати його законні вимоги. В практичній діяльності 

поліцейський виступає від імені держави, реалізує надані державою 

повноваження у межах компетенції суворо окресленої законом. 

3. 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 (Закон України ―Про Національну поліцію‖ у ст. 18 встановив основні 

обов’язки поліцейського, тобто ту частину обов’язків, які адресуються всім без 

винятку працівникам поліції. До них належать, зокрема, обов’язок неухильно 

дотримуватись КУ, ЗУ та ін.. НПА, що регламентують діяльність поліції, 

Присяги поліцейського); Професійно виконувати свої обов’язки відповідно до 

вимог НПА, посадових (функціональних) обов’язків. 

Але не всі адміністративні повноваження поліції є складовими загального 

адміністративно-правового статусу. Значна їх частина входить до посадових та 

функціональних посадових статусів. 

5. Адміністративно-правовий статус поліцейського останній набуває 

з моменту зарахування в кадри органів внутрішніх справ і видання наказу 

про призначення на посаду в поліції, тобто з моменту юридичного 
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встановлення можливості застосування до нього заходів відповідальності (якщо 

особа вже є працівником поліції, то тільки з призначенням на посаду). 

Практично завжди, за винятком випадків перебування за штатами, він 

доповнюється посадовим статусом, який містить у собі повноваження, спільні 

для всіх працівників, які займають подібні посади, наприклад, дільничного 

інспектора, оперуповноваженого, патрульного та ін. Посадовий статус в свою 

чергу конкретизується в індивідуальному посадовому статусі працівника 

(функціональні обов’язки).  

Індивідуальний посадовий статус закріплює повноваження з урахуванням 

специфіки певної посади у конкретному підрозділі. На нього впливають як 

зовнішні, так і внутрішні фактори, наприклад, стан криміногенної обстановки 

на території, що обслуговується, укомплектованість кадрами підрозділу, в 

якому працівник обіймає посаду, та ін.  

ЗУ “Про Національну поліцію” (розділ ІІ) визначає систему та статус 

поліцейських  

Стаття 17. Поліцейський 

1. Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, 

проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно 

спеціальне звання поліції. 

2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та 

порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує 

Міністр внутрішніх справ України. 

Обов'язки поліцейського передбачені лише в законах 

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського 

1. Поліцейський зобов’язаний: 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів 

України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

поліції, та Присяги поліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів 

керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну допомогу особам, 

які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, 

які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя 

чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що 

унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній 

посаді. 

Частина друга даної статті містить норму, яка перейшла з ЗУ «Про 

міліцію»: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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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. 

(Якщо порівнювати з ЗУ «Про міліцію» в статті 5 встановлюється в яких 

випадках працівник міліції повинен пред’явити службове посвідчення 

громадянину, а саме при звертанні  до громадянина працівник міліції 

зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу 

службове посвідчення. Тобто якщо громадянин сам звертається до працівника 

міліції з вимогою пред’явити посвідчення, останній мав право цього робити) 

4. Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в 

поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом. 

Ст. 62 Гарантії професійної діяльності поліцейського 
• Законні вимоги поліцейського є обов’язковими. 

• Підпорядкування лише безпосередньому та прямому керівнику. 

• Виконання обов’язків, які передбачені законом.  

• Протиправні дії стосовно поліцейського мають наслідком відповідальність 

відповідно до закону. 

Безпосереднє керівництво поліцією здійснює 

керівник поліції (заступник) 

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію; 

2) має вищу повну юридичну освіту; 

3) має стаж роботи в галузі права не менш як сім років; 

4) має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років 

Вивчення повноважень, що входять до адміністративно-правового 

статусу працівника поліції, дозволяє згрупувати їх за кількома блоками, які 

мають загальні правові ознаки. 

Перш за все можна виділити: 

1) Повноваження за умовами використання: 

-  ті, якими працівник поліції володіє постійно, незалежно 

від місця та часу перебування (реалізуються у повсякденних умовах),  

- додаткові, що покладаються на нього в разі виникнення 

ускладнених умов, надзвичайних обставин тощо. 

До першого структурного блоку можна віднести такі основні 

повноваження поліції: 

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень; 
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2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів 

для їх усунення; 

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 

правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні 

правопорушення; та інші повноваження, визначені в ст. 23 ЗУ «Про Нац. 

поліцію». 

Особливістю зазначених повноважень є те, що вони можуть бути 

реалізовані як у звичайних, так і в особливих умовах. У більшості випадків 

рішення про їх використання приймається самим працівником за своїм 

розсудом. 

До другого блоку, що включає додаткові повноваження поліцейського 

належать: 

- обов’язок вживати в разі виникнення аварій, пожеж, катастроф, 

стихійних лих та інших надзвичайних подій невідкладних заходів для ліквідації 

їх наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна, що 

залишилось без нагляду;  

брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та 

епізоотій; сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного 

або надзвичайного стану в разі їх оголошення на всій території України або в 

окремій місцевості тощо;  

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення 

особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, 

службових приміщень та житла громадян тощо (п. 2 ст. 18 Закону України ―Про 

правовий режим надзвичайного стану‖). 

Дані повноваження можуть бути тимчасово покладені на будь-якого 

поліцейського у зв’язку з виникненням особливих умов. 

Однієї з характерних рис розглянутих обов’язків і прав є те, що їх 

реалізація не пов’язана з призначенням поліцейського на іншу посаду. 

Наступний критерій : 

За наявністю конфлікту: 

а) конфліктні (юрисдикційні)- пов’язані з попередженням, 

припиненням протиправних діянь, затриманням осіб, які підозрюються у їх 

вчиненні; 

б) не конфліктні (неюрисдикційні) - пов’язані з наданням послуг, 

допомоги громадянам, іншим суб’єктам права. 

До першої групи входять обов’язки і права, пов’язані здебільшого із 

застосуванням примусових заходів. 

До числа інших належать повноваження, спрямовані на надання 

допомоги громадянам, які потерпіли від правопорушень, нещасних випадків, 

інших суспільно небезпечних подій, а також надання послуг. 

Ще однією підставою, за якою можна класифікувати повноваження 

поліцейського, є характер (спрямованість) дій, яких необхідно вжити для 

реалізації відповідних прав та обов’язків поліційського. 

Відповідно до зазначеної підстави можна виділити такі групи прав та 
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обов’язків працівника поліції: 

1. Пасивні - обов’язки, для реалізації яких необхідно утримуватись від 

вчинення певних дій. 

До цієї групи слід віднести правові заборони, встановлені щодо 

поліцейського, наприклад, обов’язок не вчиняти корупційних та інших 

пов’язаних з корупцією діянь.  

2. Права та обов’язки, для реалізації яких треба вживати певних 

активних дій. 

До цієї групи належить решта прав та обов’язків поліцейського, адже для 

реалізації закріплених за поліцейськими повноважень необхідно вживати 

активних дій.  

 

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. 

 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

 

Служба в Національній поліції є різновидом державної служби, якій 

притаманні всі риси та принципи держаної служби. Разом із тим служба в 

поліції має і свої особливості, котрі обумовлені характером завдань та функцій, 

здійснюваних поліцейськими.  

Під проходженням служби розуміється сукупність юридичних 

фактів, які тягнуть за собою зміни службово-правового положення 

працівників Національної поліції. 

Служба в Національній поліції складається з наступних етапів:  

1) підбір та перевірка кандидатів на службу в Національну поліцію; 

2) прийняття на службу (призначення на посаду); 

3) просування по службі, переміщення по службі (присвоєння 

спеціального звання, атестування); 

4) звільнення з Національної поліції. 

 

ПІДБІР ТА ПЕРЕВІРКА КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В 

НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ 
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Віковий та освітній ценз. Це, зокрема, досягнення певного віку (18 

років, а для вступу в навчальні заклади МВС України – 17 років, за наявності 

повної загальної середньої освіти). Кандидати повинні володіти українською 

мовою;  

дієздатність, відсутність судимості, високі особисті, ділові і 

моральні якості;  

ст. 61 ЗУ «Про Нац. поліцію» визначає хто не може бути поліцейським: 

1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою; 

2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого 

злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом 

порядку; 

3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, 

крім реабілітованої; 

4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з 

нереабілітуючих підстав; 

5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності 

за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

(виникає питання, щодо інших адмін. правопорушення – дрібне хуліганство, 

дрібне викрадення чужого майна) 

6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час 

прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення допуску до 

державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен 

такий допуск; 

7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в 

поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в 

поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство 

(підданство) іноземної держави, або особа без громадянства; 

9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на 

службу в поліції. 

 

А також відповідно ст. 49 ЗУ «Про Нац. Поліцію» 

Особи, які : 

1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень 

та/або від складання Присяги поліцейського, визначених законом; 

2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону 

України "Про очищення влади". 

стан здоров’я і рівень фізичної підготовки, що дозволяють виконувати 

покладені на них обов’язки.  

Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції 

затверджується МВС України спільно з центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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охорони здоров’я. 

Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, 

які вступають на службу в поліції, затверджує МВС України. 

Слід зазначити, що надання працівникам поліції прав застосовувати 

фізичну силу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю припускає, що в разі 

настання зазначених у законі умов поліцейський може заподіяти 

правопорушнику тілесні ушкодження і навіть позбавити його життя. Моральна 

і юридична відповідальність працівника поліції у випадку прийняття 

неправомірного рішення в екстремальній ситуації дуже велика. Усе це визначає 

необхідність ретельного добору на службу в поліцію контингенту осіб, що має 

високі моральні, ділові, фізичні та інші якості. 

Стаття 50. Перевірка кандидата на службу в поліцію 

1. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в 

поліцію, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні 

обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне 

обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та 

токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ 

України. 

2. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в 

поліцію, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі. 

3. Відповідно до порядку, встановленого законом, щодо осіб, які 

претендують на службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок 

проведення якої визначається законом та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Відбір кандидатів проводиться за результатами конкурсу. Порядок 

проведення конкурсу визначається ст. 52 ЗУ «Про Нац. поліцію» 

Стаття 52. Конкурс на посаду поліцейського 

1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження 

поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою, у випадках, 

передбачених цим Законом, проводиться конкурс на службу в поліції та/або на 

зайняття вакантної посади (далі - конкурс). 

2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної 

компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на 

службу та зайняття вакантної посади. 

3. Конкурс на службу в поліції обов’язково проводиться серед осіб, які 

вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого 

складу поліції. 

4. Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, 

середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною 

третьою цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі 

посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації. 

5. Конкурс проводиться відповідно до Типового порядку проведення 

конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади (далі - Типовий 

порядок проведення конкурсу), що затверджується Міністром внутрішніх справ 

України. 
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Типовий порядок проведення конкурсу визначає: 

1) умови проведення конкурсу; 

2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної 

служби та оголошення про проведення конкурсу; 

3) повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу; 

4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі; 

5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання 

кандидатів на службу в поліції та/або зайняття вакантних посад; 

6) методи оцінювання кандидатів на службу в поліції та/або на зайняття 

вакантних посад державної служби. 

6. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, 

якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати 

на відповідну вакантну посаду. 

7. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією. 

 

ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ (ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ) 

Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського 

1. На вакантну посаду поліцейського призначається переможець конкурсу в 

разі його проведення. 

2. Службові відносини особи, яка вступає на службу в поліції, 

розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду 

поліцейського. 

Стаття 47. Призначення на посади поліцейських 

1. Призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів 

(закладів, установ) поліції відповідно до номенклатури посад, яку затверджує 

Міністерство внутрішніх справ України. 

2. У разі проведення конкурсу для визначення кандидата для призначення 

на відповідну посаду призначення на посади поліцейських здійснюють посадові 

особи органів (закладів, установ) поліції згідно з номенклатурою посад, яку 

затверджує Міністерство внутрішніх справ України, та відповідно до 

результатів конкурсу. 

3. Призначення на посади курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів 

із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 

здійснюють керівники таких закладів. 

Стаття 58. Безстроковість призначення на посаду поліцейського 

1. Призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково (до 

виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання службових 

обов’язків. 

2. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади 

поліцейського на період відсутності особи, за якою відповідно до закону 

зберігається посада поліцейського, та посад, призначенню на які передує 

укладення контракту. 

Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах 

поліції 
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1. Переміщення поліцейських здійснюється: 

1) на вищу посаду - у порядку просування по службі; 

2) на рівнозначні посади: 

для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби; 

за ініціативою поліцейського; 

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням реорганізації; 

у разі необхідності проведення кадрової заміни в місцевостях з особливими 

природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними 

умовами (далі - місцевості з визначеним строком служби); 

за станом здоров’я - на підставі рішення медичної комісії; 

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних і особистих якостей - 

на підставі висновку атестації; 

у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття 

резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього Закону; 

3) на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський: 

у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією в разі неможливості 

призначення на рівнозначну посаду; 

за станом здоров’я - на підставі рішення медичної комісії; 

через службову невідповідність - на підставі висновку атестації з 

урахуванням професійних і особистих якостей; 

за ініціативою поліцейського; 

як виконання накладеного дисциплінарного стягнення - звільнення з посади 

відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України; 

у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття 

резолюції недовіри, відповідно до статті 87 цього Закону; 

4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до вищого навчального закладу із 

специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, на 

денну форму навчання, а також у разі призначення на посаду після закінчення 

навчання. 

2. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним 

розписом) передбачене вище спеціальне звання поліції. 

3. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на 

відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання в цих 

навчальних закладах. 

4. Поліцейський, переміщений з вищої посади на посаду, нижчу ніж та, яку 

він займав, у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, 

визначених цим Законом, а звільнений з посади в дисциплінарному порядку, - 

після зняття дисциплінарного стягнення. 

5. Не допускається переміщення поліцейських жіночої статі за ініціативою 

керівника відповідного органу (установи, закладу) поліції на посади, нижчі ніж 

та, яку вони займали, з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю дітей віком 

до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв’язку з 

тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти 

років чи дітей-інвалідів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19/print1433961639330714#n926
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19/print1433961639330714#n926
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6. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення 

на окремі посади в органах (закладах, установах) поліції, призначення на такі 

посади здійснюється за умови відповідності особи, яка призначається на таку 

посаду, додатковим вимогам. 

7. Переведення поліцейських здійснюється у разі, якщо звільнення їх із 

посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення 

різних керівників. 

8. Переведення поліцейського може здійснюватися за його ініціативою, 

ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших органів 

(закладів, установ) поліції, які порушили питання про переміщення. 

9. Переведення поліцейського здійснюється на підставі єдиного наказу про 

звільнення із займаної посади та направлення для подальшого проходження 

служби до іншого органу (закладу, установи) поліції та про призначення на 

посаду в органі (закладі, установі) поліції, до якого переміщується 

поліцейський. 

10. У разі якщо згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами 

призначенню поліцейського на посаду повинно передувати погодження 

відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи 

їх посадових осіб, призначення на посаду здійснюється після отримання такого 

погодження. 

11. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади протягом 

шести місяців з дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної 

відповідальності. 

Вступ та проходження служби в НП: 

• відкритий конкурс для кандидатів на посади молодшого складу, які 

вперше прийматимуться на службу до поліції. 

Поліцейські комісії створюються для забезпечення прозорого відбору: 

• проводять відкритий конкурс; 

• здійснюють просування по службі на основі індивідуальних досягнень. 

Добір та служба в НП 

 Призначення на посади. 

 Поліцейські комісії (зовнішній конкурс). 

 Атестаційна комісія (внутрішній конкурс). 

 Контракт про проходження служби в НП.  

Контракт укладається з: 

• з особами молодшого складу, які вперше прийняті на службу в НП 

одноразово строком на два роки; 

• з громадянами, які зараховані до ВНЗ, на час навчання; 

• із заступниками Керівника НП та керівниками територіальних органів – 

на 4 роки з правом продовження контракту одноразово до 4 років; 

• з керівником НП – на 5 років з правом продовження контракту 

одноразово до 5 років. 

• із заступниками керівників територіальних органів поліції – на 3 роки з 

правом продовження контракту на той самий термін.  

Професійне навчання поліцейських складається з:  
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• первинної професійної підготовки – для осіб, які вперше прийняті на 

службу до НП з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для 

виконання функцій НП; 

• підготовки у ВНЗ; 

• післядипломної освіти (спеціалізація, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації); 

• службової підготовки. 

Переміщення по службі: на вищі, нижчі, рівнозначні посади 

Види спеціальних звань поліцейських  

Стаття 57. Атестування поліцейських 

1. Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, 

професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, 

фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення 

відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри. 

2. Атестування поліцейських проводиться: 

1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади 

здійснюється без проведення конкурсу; 

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через 

службову невідповідність; 

3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через 

службову невідповідність. 

 

3. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, 

установ) поліції, що створюються їх керівниками. 

4. Рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники 

органів (закладів, установ) поліції стосовно осіб, які згідно із законом та 

іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми 

наказами. 

5. Порядок проведення атестування поліцейських затверджується 

Міністром внутрішніх справ України. 

Стаття 92. Відпустки поліцейських 

1. Поліцейським надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку 

та тривалістю, визначених цим Законом. 

2. Поліцейському надаються також додаткові відпустки у зв’язку з 

навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження 

заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток відповідно 

до законодавства про відпустки. 

Стаття 93. Обчислення тривалості відпусток поліцейських 

1. Тривалість відпусток поліцейського обчислюється подобово. Святкові та 

неробочі дні до тривалості відпусток не включаються. 

2. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського 

становить тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої 

тривалості відпустки. 

3. За кожний повний календарний рік служби в поліції після досягнення 

п’ятирічного стажу служби поліцейському надається один календарний день 
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додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як п’ятнадцять календарних 

днів. 

Стаття 77. Звільнення зі служби в поліції 

1. Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції 

припиняється: 

1) у зв’язку із закінченням строку контракту; 

2) через хворобу - за рішенням медичної комісії про непридатність до 

служби в поліції; 

3) за віком - у разі досягнення встановленого для нього цим Законом 

граничного віку перебування на службі в поліції; 

4) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів; 

5) через службову невідповідність; 

6) у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення 

зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної 

поліції України; 

7) за власним бажанням; 

8) у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших 

міністерств і відомств (організацій); 

9) у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі; 

10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до 

відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, або кримінального правопорушення; 

11) у зв’язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави. 

2. Днем звільнення зі служби в поліції вважається день видання наказу про 

звільнення або дата, зазначена в наказі про звільнення. 

3. День звільнення вважається останнім днем служби. 

Обмеження віку перебування на службі 

Ст. 77 Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу 

поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають на службі до 

досягнення ними такого віку: 

1) до підполковників поліції включно - 55 років; 

2) полковники, генерали поліції - 60 років. 

3. Поліцейські, які досягли граничного віку перебування на службі в поліції, 

мають бути звільнені зі служби. 

4. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади 

поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням 

понад граничний вік перебування на службі в поліції, але не більше ніж на 5 

років, виключно у разі якщо такий поліцейський має високу професійну 

підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді та визнаний 

придатним за станом здоров’я для проходження служби. 

5. У виняткових випадках керівник поліції може повторно продовжити 

таким особам строк служби до п’яти років. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 
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Таким чином, в другому питанні ми визначили, що розуміється під 

проходженням служби в Національній поліції, які основні етапи проходження 

служби в Національній поліції, види спеціальних звань в Національній поліції, 

а також строк та порядок їх отримання, види відпусток, а також підстави та 

порядок звільнення зі служби в Національній поліції. 

 

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПОЛІЦІЙСЬКИХ 
 

Як і всі громадяни, поліцейські, що вчинили злочин, цивільне або 

адміністративне правопорушення поза службою, підлягають відповідним 

заходам покарання в загально-правовому порядку. Разом з тим можна виділити 

правопорушення, безпосередньо пов’язані з невиконанням або неналежним 

виконанням поліцейським обов’язків, які входять до його адміністративно-

правового статусу.  

Правопорушення державних службовців, особливо поліцейських, 

характеризуються підвищеною небезпекою, оскільки зачіпають безпосередньо 

інтереси держави, правопорядок, права та свободи громадян, а отже мають 

супроводжуватися підвищеною юридичною відповідальністю. 

Особливості адміністративної відповідальності працівників органів 

внутрішніх справ (в тому числі поліції) вирішено в ст. 15 КУпАП. Ця категорія 

несе відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними 

статутами. Проте за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та охорони 

рибних запасів, митних правил, вчинення корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушення тиші в громадських 

місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне придбання 

або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів 

зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо 

окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу 

дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від 

виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну 

таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є  

власністю  держави,  ці особи несуть адміністративну відповідальність на 

загальних підставах. 

Разом з тим до зазначених осіб не може бути застосовано виправні роботи 

і адміністративний арешт. 

Нерідко порушення службових обов’язків одночасно визнається і 

адміністративним, і дисциплінарним проступком, тобто їх склади дублюються. 

У зв’язку з цим виникає питання про можливість накладення на працівника у 

разі вчинення такого правопорушення двох стягнень – адміністративного і 

дисциплінарного. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 9 КпАП лише притягнення до кримінальної 

відповідальності виключає притягнення цієї ж особи до адміністративної, а 

розпочате кримінальне провадження - виключає провадження в справі про 

адміністративне правопорушення (ст. 247 КпАП).  

Застосування до працівника поліції дисциплінарної відповідальності 

регулюються Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України. 

Даний документ проаналізуємо більш детально під час розгляду 4 теми 

Дисципліна та законність ОВС. 

Кримінальна відповідальність визначається ККУ в розділі службові 

злочини. Ви їх будете вивчати під час вивчення дисципліни кримінальне право 

України.  

Цивільна відповідальність полягає в тому, що в разі, якщо працівник 

міліції неправомірно завдасть шкоди фізичній чи юридичній особі, дана особа 

має право звернутись до суду з цивільним позовом про відшкодування завданих 

збитків, а також моральної шкоди. Особливості цивільної відповідальності ви 

вивчите на відповідному курсі Цивільного, цивільно-процесуального права. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в третьому питанні розглянуто основні види 

відповідальності поліцейських. Поліцейські, що вчинили злочин, цивільне або 

адміністративне правопорушення поза службою, підлягають відповідним 

заходам покарання в загально-правовому порядку. 

Разом з тим, є певна особливість адміністративної відповідальності 

поліцейських. За загальним правилом поліцейські, а також інші особи, на яких 

поширюється дія дисциплінарного статуту несуть відповідальність за 

дисциплінарним статутом. І лише за вчинення адміністративних 

правопорушень, перелік яких наведено в статті 15 КУпАП, поліцейські несуть 

відповідальність на загальних підставах. 

 

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. Специфіка правового регулювання службово-трудових відносин, 

пов’язаних з проходженням служби в поліції, обумовлюється 

регламентованістю нормами Закону України «Про Національну поліцію». 

3. До особливостей проходження служби в поліції можна віднести: 

1) комплексний характер правового регулювання; 2) залежність від правового 

статусу працівника поліції та особливостей покладених на ту чи іншу службу 

обов’язків; 3) специфіка службової кар’єри; 4) підвищений рівень 

відповідальності та встановлення додаткових, порівняно з іншими 
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працівниками обмежень; 5) посилений правовий та соціальний захист 

працівників поліції, а також наявність пільг та державних гарантій; 

6) підвищенні вимоги до фізичних, моральних та ділових якостей кандидатів на 

відповідні посади тощо. 

4. Підготовка та виховання кадрів в поліції є відповідальним і 

першочерговим завданням. Здійснюючись повсякденно, планово та 

позапланово, така діяльність має на меті постійне удосконалення моральних, 

фізичних та ділових якостей працівників поліції. 

5. Треба звернути увагу на наявність специфіки у застосуванні до 

працівників поліції існуючих різновидів юридичної відповідальності. В першу 

чергу це стосується її дисциплінарного та адміністративного різновидів. 

 

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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безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 
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81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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, 

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. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Адміністративна діяльність поліції здійснюється за допомогою 

цілеспрямованого впливу суб’єкта діяльності на об’єкт діяльності. Суб’єкт 

діяльності в даному випадку – поліція, об’єкт – відповідно фізичні та юридичні 

особи.  

В адміністративно-правовому аспекті під методами адміністративної 

діяльності 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. 

Найбільш розповсюджені форми використання методу переконання: 
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- 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. 

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 
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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): 

 - 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 



 57 

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”  

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. 
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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. 

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 підрозділами спеціальної міліції 

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.  



 59 

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 

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 
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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; 

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; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2223#n2223
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16


 61 

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 

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. 
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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 

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. 

Раніше ні ЗУ «Про міліцію» ні 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. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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
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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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. 

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 
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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 

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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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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 

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. 
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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 

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»  
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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) 

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 (ЗУ «Про міліцію» 

осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності), 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 

(ЗУ «Про міліцію» крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує 

життю і здоров'ю людей, працівників міліції, 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 
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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.  

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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 

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 



 73 

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. 

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, 
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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.  

 

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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ТЕМА № 4: Забезпечення прав і свобод людини, законності та 

дисципліни в адміністративній діяльності Національної поліції 
(4 години) 
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43. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 
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Акти Президента України та Верховної Ради України  
48. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України» 

49. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 
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громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: 
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их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 
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зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 
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України від від 22.07.2003 № 740 
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63. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

64. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

65. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

67. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

68. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

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

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

69. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18 
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70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 



 81 

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

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 

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

відповідними темами з дисциплін «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;  
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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. 

 

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. 
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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; 

- 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;  

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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- 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.  

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;  
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- 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;  

     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».  
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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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  
 

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 
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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, 

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  
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- 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 

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.  
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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,  

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.  
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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.  

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 
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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.  

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) 



 98 

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 

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, 
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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 

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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23. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Протидія 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

Конституція та Закони України 

24. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

25. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

26. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

27. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

28. Кодекс адміністративного судочинства. –К., 2005. 

29. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. 

30. Про громадянство України. Закон України від 18 січня 2001 р. 

// Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 342. 

31. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 

2003 р.// Голос України.–2003.–29 липня – № 139. 

32. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

1994. – № 11. – Ст. 50. 

33. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2006.- № 29.  

34. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

35. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. із змінами та 

доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 

36. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. // Голос України.–2002.–27 березня.  

37. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос 

України. –1995. – 23 лютого 

38. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради 

України. –1993. – № 35. – Ст. 358. 

39. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: 

Закон України від 01 грудня 1994 р. // Голос України.– 1995.– 17 січня 
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40. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 

березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588. 

41. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від від 22.09.2011 № 3773-VI // Голос України. – 12011. 

42. Про прокуратуру: Закон України від від 14.10.2014 № 1697-VII 

// Відомості Верховної Ради України. – 2014. 

43. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 

від 17.03.2011 № 3160-VI // Голос України.– 2011. 

44. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради 

України.– 2000.–№ 40.– Ст.338. 

45. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон 

України від 22 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005.–

№ 52.–Ст.565. 

46. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005.–

№ 48.–Ст.483. 

47. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 

15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.–2002.–№ 10.– Ст. 70 

 

ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

Акти Президента України та Верховної Ради України  
48. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України» 

49. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115 

50. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119 // 

Урядовий кур’єр.– 2005.– № 135.– 23.07.  

51. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207 

52. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів 

дітей: Указ Президента України від 5 травня 2008 р. //Урядовий кур'єр вiд 

14.05.2008 - № 86. 

53. Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: 

Указ Президента України від 28 березня 2008 р. // Офіційний вісник Президента 

України. – 2008.– № 8.– Ст.. 433 
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54. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 

Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 

55. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 

їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

56. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

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

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

58. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

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

59. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з органі

зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 

84 

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

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

61. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

62. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

63. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

64. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

65. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

66. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 

67. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

68. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

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

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

69. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 
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громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

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

70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 
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81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

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

від 07.11.2015 № 1395  

82. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Поглибити знання курсантів, одержані ними під час опанування 

відповідними темами з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність» у контексті діяльності поліції щодо попередження, 

припинення адміністративних правопорушень, а також оформлення матеріалів 

окремих адміністративних правопорушень, провадження за якими підвідомче 

Національній поліції. 

 
ВСТУП 

 

Поліція виконує широке коло завдань щодо забезпечення особистої 

безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, попередження й припинення 

правопорушень, охорони публічного порядку та безпеки. Переважна більшість 

зазначених завдань реалізується в процесі здійснення поліцією 

адміністративної діяльності, тобто під час застосування норм адміністративного 

законодавства.  

Так, відповідно до повноважень поліції, визначених в статті 23 Закону 

України «Про Національну поліцію» поліція наділена правом складати 

протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні 

стягнення на громадян, які вчинили правопорушення відповідно до норм 

КУпАП. Вказані адміністративно-юрисдикційні повноваження поліції 

закріплені на законодавчому рівні в статтях 255 та 222 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Як вже було з’ясовано, до повноважень Національної поліції віднесено 

значне коло питань щодо протидії адміністративним правопорушенням. В цій 

лекції ми розглянемо питання, на які саме правопорушення поширюється 

компетенція поліції. 

І. ПОЛІЦЕЙСЬКІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Всі адміністративні правопорушення знаходяться в Особливій частині 

КУпАП в главах від 5 до 15-А.  

В КУпАП більше ніж 400 різних правопорушень і лише реагування на 

частину з них входить до компетенції поліції. 

Можна виділити два види компетенції поліції щодо адміністративних 

правопорушень: 
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1. Компетенція щодо складення протоколів про адміністративне 

правопорушення без права виносити постанови в таких справах; 

2. Компетенція як щодо складення протоколу, так і компетенція 

винесення постанови в таких справах. 

Можна назвати такі адміністративні правопорушення, на які 

поширюється компетенція Національної поліції «поліцейськими». До всього 

масиву «поліцейських» адміністративних правопорушень належить більше 100 

адміністративних правопорушень. 

В умовах діяльності поліції можна виокремити частину «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, ймовірність реагування на які, з боку поліції 

є доволі високою. 

Такими правопорушеннями є: 

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети 

збуту в невеликих розмірах 

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна 

Стаття 106-
2
. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного 

маку чи конопель 

Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, 

правил користування ременями безпеки або мотошоломами 

Стаття 121-
1
. Експлуатація водіями транспортних засобів, 

ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у 

реєстраційних документах 

Стаття 121-
2
. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні 

послуг з перевезення пасажирів 

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених 

обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання 

дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху 

Стаття 122-
2
. Невиконання водіями вимог про зупинку 

Стаття 122-
4
. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди 

Стаття 122-
5
. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і 

використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв 

Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, 

правил руху через залізничні переїзди 

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна 

Стаття 124-
1
. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та 

медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних 

засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України 

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має 

відповідних документів на право керування таким транспортним засобом 

або не пред'явила їх для перевірки 
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Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, 

велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і 

погоничами тварин 

Стаття 128-
1
. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, 

що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху 

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами 

водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, 

що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права 

керування транспортним засобом 

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, 

які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції 

Стаття 132-
1
. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та 

залізничними переїздами 

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 

споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних 

заходів щодо їх усунення 

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні 

автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони 

або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях 

місць провадження робіт 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами 

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

Стаття 173. Дрібне хуліганство 

Стаття 173-
2
. Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного 

припису або непроходження корекційної програми 

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для 

цього місцях або з порушенням установленого порядку 

Стаття 175-
1
. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному 

вигляді 

Стаття 180-
1
. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких 

провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування 
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Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях 

Стаття 181-
1
. Заняття проституцією 

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-

правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи 

правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях 

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця 

Стаття 185-
7
. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції 

чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України 

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду 

Стаття 195-
6
. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, 

торгівлі та використання піротехнічних засобів 

 

У такий спосіб ми виділили 37 складів адміністративних правопорушень. 

Це означає, що поліцейський повинен розуміти механізм реагування на 

адміністративні правопорушення, що включає в себе: 

 Знання складів основних «поліцейських» адміністративних 

правопорушень 

 Знання обсягу власних повноважень при реагуванні на 

адміністративні правопорушення 

 Знання загальних засад провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

 Уміння проводити кваліфікацію адміністративних правопорушень 

 Уміння складати всі види процесуальних документів при здійсненні 

провадження в справах про адміністративні правопорушення 

 Уміння застосовувати заходи забезпечення провадження 

 Уміння проводити розгляд справ про адміністративні 

правопорушення 

 Уміння виносити постанови в справах про адміністративні 

правопорушення 

Половина із зазначених правопорушень є правопорушеннями в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху (статті 121 – 140).  

Інші правопорушення пов’язані із охороною громадського порядку, 

додержання правил благоустрою, тощо. 

 

ВИСНОВКИ З ДО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто загальну характеристику 

поліцейських адміністративні правопорушень. Виділено 37 складів 

адміністративних правопорушень щодо яких поліцейський повинен розуміти 

механізм реагування на адміністративні правопорушення, що включає в 

себе:знання складів основних «поліцейських» адміністративних 

правопорушень; знання обсягу власних повноважень при реагуванні на 
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адміністративні правопорушення; знання загальних засад провадження в 

справах про адміністративні правопорушення; уміння проводити кваліфікацію 

адміністративних правопорушень; уміння складати всі види процесуальних 

документів при здійсненні провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; уміння застосовувати заходи забезпечення провадження; 

уміння проводити розгляд справ про адміністративні правопорушення; уміння 

виносити постанови в справах про адміністративні правопорушення. 

 
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПРОВАДЖЕННЯ ЗА 

ЯКИМИ ВХОДИТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Складність застосування більшості «поліцейських» правопорушень 

обумовлена структурою самої норми КУпАП.  

Норма КУпАП встановлює відповідальність за порушення правил, які в 

самому КУпАП відсутні. 

Наприклад, відповідальність за куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях (стаття 175-1 КУпАП) вимагає відповідних знань не тільки 

норм самого КУпАП, а й основних положень Закону України «Про заходи 

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу  на здоров'я населення». Саме в цьому Законі визначено 

перелік місць, де забороняється  куріння тютюнових виробів. Без знання такого 

переліку поліцейський не зможе скласти протокол про адміністративне 

правопорушення і, відповідно, притягти особу до адміністративної 

відповідальності.  

Для реагування на порушення правил дорожнього руху поліцейський 

повинен чітко знати ці правила, які було затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього 

руху». 

Особливість реагування на правопорушення, передбачені статтею 182 

КУпАП (Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого 

впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і 

громадських місцях) обумовлена тим, що сільські, селищні, міські ради 

встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких 

адміністративну відповідальність передбачено статтею 182 КУпАП.  

Важливо знати, що адміністративна відповідальність за правопорушення, 

передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть 

за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

Це означає, що поліцейський повинен бути впевнений, що він реагує саме 

на адміністративне  правопорушення.  

Певна складність полягає в тому, що ряд правопорушень передбачає за їх 

вчинення кримінальну або адміністративну відповідальність.  

Наведемо таку табличку, яка пояснює цю проблему 

 Стаття КУпАП Стаття Кримінального кодексу 



 111 

України 

1 Стаття 44. Незаконні 

виробництво, придбання, 

зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних 

засобів або психотропних 

речовин без мети збуту в 

невеликих розмірах 

Стаття 309. Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту 

2 Стаття 51. Дрібне 

викрадення чужого майна 

Дрібне викрадення чужого 

майна шляхом  крадіжки,  

шахрайства, привласнення чи 

розтрати 

Стаття 185. Крадіжка 

 Таємне викрадення чужого майна 

(крадіжка) 

 

3 Стаття 106-
2
. Незаконний 

посів або незаконне 

вирощування снотворного 

маку чи конопель 

Стаття 310. Посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель 

4 Стаття 173. Дрібне 

хуліганство 

Стаття 296. Хуліганство 

5 Стаття 185. Злісна непокора 

законному розпорядженню або 

вимозі працівника міліції, 

члена громадського 

формування з охорони 

громадського порядку і 

державного кордону, 

військовослужбовця 

Стаття 342. Опір представникові 

влади, працівникові правоохоронного 

органу, державному виконавцю, члену 

громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві, 

уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Наведені приклади із КУпАП та Кримінального кодексу України 

вказують на необхідність знати основні положення цих двох кодексів, а при  

виникненні ситуацій, які потребують правильної кваліфікації того чи іншого 

діяння розуміти, за якими саме ознаками можна відрізнити адміністративне 

правопорушення і злочин. 

Наприклад, для визначення діяння адміністративним правопорушенням, 

за яке настає відповідальність за дрібне викрадення чужого майна, необхідно не 

тільки знати, що викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість 

такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а й знати правила переведення 

цього мінімуму у гривні. А це в свою чергу вимагає знань такого поняття, як 

податкова соціальна пільга та прожитковий мінімум для працездатної особи. 

При реагуванні на «поліцейські» правопорушення повинен адекватно 

давати оцінку всім обставинам, які виникають. Поліцейський повинен знати, 

що існують обставини, які виключають адміністративну відповідальність 

взагалі. Особа, яка діяла в стані:  
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 крайньої необхідності,  

 необхідної оборони  

 неосудності,  

не підлягає адміністративній відповідальності. Але для цього необхідно 

знати, як саме КУпАП визначає відповідний стан. 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена 

КУпАП, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення 

небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, 

правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця 

небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо 

заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода. 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена  

КУпАП, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного 

або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого 

порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння 

посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони. 

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час 

вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не 

могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної 

хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 

хворобливого стану. 

Поліцейський повинен знати і обставини, які обтяжують або 

пом’якшують відповідальність, про що вірно вказувати при складанні 

процесуальних документів. 

Поліцейський під час прийняття рішення по справі повинен знати 

особливості адміністративної відповідальності різних суб’єктів. Необхідно 

знати, що відносно такого суб’єкта, як неповнолітній, поліцейський не має 

право приймати рішення самостійно і щодо цієї категорії суб’єктів 

адміністративної відповідальності рішення приймаються виключно судами. 

В разі вчинення адміністративного правопорушення особами, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, в тому числі військовослужбовцями, 

співробітниками Національної поліції, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби, існує загальне правило, що такі особи до 

адміністративної відповідальності не притягаються. Лише за деякі 

правопорушення вони несуть адміністративну відповідальність на загальних 

засадах. 

Реалізуючи свою компетенцію при фіксації «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, поліцейський повинен розуміти 

процесуальний механізм притягнення до відповідальності.  

Необхідно знати всі види заходів забезпечення провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. 

У  випадках,  прямо  передбачених  законами  України, з метою: 

 припинення  адміністративних  правопорушень,  коли  вичерпано 

інші заходи   впливу,    
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 встановлення  особи,   

 складення  протоколу  про адміністративне  правопорушення у разі 

неможливості складення його на  місці  вчинення  правопорушення,  

якщо  складення  протоколу є обов'язковим,   

 забезпечення  своєчасного  і  правильного  розгляду справ та  

виконання  постанов  по  справах про адміністративні 

правопорушення  

допускаються: 

 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,   

 огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого  сп'яніння, а 

також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції.  

Порядок  адміністративного  затримання,  особистого   огляду, огляду  

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  алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння,   а  також  щодо  вживання  лікарських  

препаратів,  що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою 

цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.  

Поліцейський повинен розуміти, що його сучасна діяльність базується на 

засадничих принципах, які визначаються Законом України «Про національну 

поліцію»: 

 верховенства права 

 дотримання прав і свобод людини 

 законності 

 відкритості та прозорості  

 політичної нейтральності 

 взаємодії з населенням на засадах партнерства 

 безперервності 

Реалізація цих принципів є обов’язковою, незалежно від виду діяльності, 

яку здійснює поліцейський. 

Реагування на «поліцейські» адміністративні правопорушення не означає, 

що результатом її діяльності є покарання особи, накладення адміністративного 

стягнення.  

Поліцейський має право звільнити особу від адміністративної 

відповідальності у 2-х випадках. 
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1-й випадок: Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім 

посадової особи, звільняється від адміністративної відповідальності з 

передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового 

колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи 

правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. 

2-й випадок: При малозначності вчиненого адміністративного 

правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, 

може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись 

усним зауваженням. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули особливості реагування 

поліцейського на адміністративні правопорушення, провадження за якими 

входить до компетенції національної поліції, виділено склади правопорушень, 

об’єктивна сторона яких схожа з об’єктивною стороною відповідних складів 

кримінальних правопорушень.  

Реалізуючи свою компетенцію при фіксації «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, поліцейський повинен розуміти 

процесуальний механізм притягнення до відповідальності.  

 
ІІІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (Ст. 44, 51, 173, 

178, 185 КУпАП)  
 

Стаття 44 КУпАП встановлює відповідальність за незаконні 

виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних 

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважений 

розглядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповнолітніх  

(ст.13) 

Відповід

альність 

військо-

вослужб

овців  

(ст.15) 

ч.1 незаконні : виробництво, 

придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або 

психотропних речовин без 

мети збуту в невеликих 

розмірах 

штраф від  

25-ти до 50-ти 

н.м.д.г.  

або  

громадські роботи 

на строк від 20-ти 

до 60-ти годин,  

або 

адміністративний 

арешт на строк до 

15-ти діб 

 

районні, районні у 

місті, міські чи 

міськрайонні суди 

(судді)  

 

протя-

гом доби 

на загальних  

підставах 

за 

дисциплі

нар-ним 

статутом 

Ч.2 Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і 

які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від 

адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею. 

 

При кваліфікації правопорушення за статтею 44 КУпАП поліцейським 

слід враховувати наявність частини 2 статті, яка звільняє від адміністративної 
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відповідальності особу, що добровільно здала наркотичні засоби або 

психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, 

виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту. 

Важливо, щоб особа зробила це самостійно, без вимоги видати зазначенні 

речовини або застосування поліцейськими примусу. 

Загалом, адміністративне правопорушення за статтею 44 КУпАП 

посягає на суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин (безпосередній об’єкт) та здоров'я 

населення (родовий об’єкт). Такі відносини регулюються законами України : 

- «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 р. ( в новій редакції від 08.07.1999 № 

863-XIV); 

- «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 

р. та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. 
В редакції зазначених Законів України, до наркотиків відносимо 

наркотичні засоби , включені до Переліку речовини природного чи 

синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку 

для здоров'я населення у разі зловживання ними; до психотропних речовин 

- включені до Переліку речовини природного чи синтетичного 

походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан 

залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на 

центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або 

емоцій, або мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоров'я 

населення у разі зловживання ними. 
Виробництво наркотичних засобів та (або) психотропних речовин 

становлять усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів 

та (або) психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин. 
Придбання (тобто отримання різними шляхами певною особою у 

власність) та здійснення інших операцій із психотропними речовинами та 

наркотичними засобами регулюються відповідними статтями Закону 

України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів». Громадяни мають право придбавати наркотичні 

засоби або психотропні речовини, включені до нормативно затвердженого 

Переліку, лише за рецептом лікаря. 
Зберігання - це фактичне володіння наркотичними засобами, 

психотропними речовинами, їх перебування у певному місці. 
Перевезення - це переміщення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів з однієї території до іншої в межах України. 
Пересилання здійснюється шляхом відправки наркотичних засобів, 

психотропних речовин за допомогою пошти, багажем, якою-небудь 

людиною, іншим шляхом. В Україні пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів у поштових (у тому числі 

міжнародних) відправленнях забороняється (ст. 12 Закону України «Про 
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обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів»). 

Зазначені дії, що становлять об’єктивну сторону правопорушення, 

тягнуть за собою відповідальність у випадку, коли вони здійснюються 

незаконно, тобто з порушенням вимог, встановлених законодавством.  

Також важливим для кваліфікації правопорушення за ч. 1 ст. 44 є 

встановлення поліцейськими, які складатимуть протокол, двох обставин : 

1) відсутності мети збуту при здійсненні вищезазначених діянь, а також 

2) розмір наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Окремою приміткою до статті законодавець зауважує, що невеликий 

розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії 

їх незаконному обігу (тобто Міністерством охорони здоров’я України 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 

267). 

Для інформації!  

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

затверджений постановою КМ України від 06.05 2000 № 770, яка містить 

Список особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та 

Список особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.  

Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби 

з незаконним обігом наркотичних засобів та з урахуванням існуючої 

міжнародної практики, що базується на визначеній добовій дозі (definite daily 

dose) (далі - ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за 

наркотиками ООН.  

 До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 ВДД. Для 

прикладу, сьогодні серед споживачів наркотичних засобів набув популярності 

канабіс : (цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду 

коноплі або їх суміш, за винятком власне дозрілого насіння, незалежно від того, 

піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою 

(невеликий розмір до 5 г.); макова солома аналогічно(до 50 г.); героїн (до 

0,005); кокаїн до 0,02 г, морфін до 0,03; трамадол – до 0,5 г.); опій - сік 

снотворного маку, що згорнувся, у тому числі медичний, який містить хоча б 

один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших 

речовин (до 0,1 г).  

Щодо психотропних речовин, що найбільш розповсюджені серед 

споживачів, амфетамін (невеликий розмір становить до 0,15 г; барбітал до 5 г, 

глютетимід до 2,5; діазепамдо 0,1; медазепам до 0,2; метамфетамін до 0,15; 

оксазепам до 0,5; феназепам до 0,01; фенобарбітал до 1,0 ( дивись Таблиці 

невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, 

затверджені наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 (в ред. 19.06.2015 р.). 
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Отже, предметом вчинення адміністративного правопорушення за 

ч.1 ст.44 є включені в таблицю наркотичні засоби, психотропні речовини, що на 

сьогодні знаходяться в Україні в незаконному обігу. Якщо вага визначеної 

добової дози становить показник, що відповідає в таблиці великим та 

особливим великим розмірам, особа, яка вчинила дані дії, підлягає не 

адміністративній відповідальності, а кримінальній (ч. 1. ст. 307 

Кримінального кодексу України).  

Суб'єкт правопорушення: загальний, тобто осудна особа, яка досягла 

16 років. 

Суб'єктивна сторона: прямий умисел. Важливим є встановлення в 

особи відсутності мети збуту зазначених речовин. 
Санкція цієї статті є альтернативного, тобто передбачає штраф, а у 

виняткових випадках, у зв'язку з тим, що за ступенем громадської безпеки 

це правопорушення наближається до злочину, застосовується 

адміністративний арешт. 

Поліцейським під час виявлення та документування правопорушення 

за ст. 44 КУпАП, слід пам’ятати про можливість застосування ст. 32 Закону 

України «Про Національну поліцію». 

Якщо в особи є 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, поліція може 

застосовувати такі превентивні заходи, як : 

 перевірку документів особи, під час якої поліцейський має право 

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

документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках (ст. 32 

Закону) : 

 опитування особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона 

володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень. 

При цьому, для опитування поліцейський може запросити особу до 

поліцейського приміщення (ст. 33 Закону); 

 зупиняти осіб та/або здійснювати поверхневу перевірку шляхом 

здійснення поліцейським візуального огляду особи, проведенням по поверхні 

вбрання особи рукою (здійснюється поліцейським відповідної статі (у 

невідкладних випадках - будь-яким поліцейським лише з використанням 

спеціального приладу або засобу), спеціальним приладом або засобом (ст. 34 

Закону),  

 поверхневу перевірку речі або транспортного засобу шляхом візуального 

огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду салону та 

багажника транспортного засобу (має право вимагати відкрити кришку 

багажника та/або двері салону).  

 

Увага! Для застосування превентивних заходів поліцейським має 

існувати 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. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного 
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засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих 

речей чи транспортного засобу. 

При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів 

правопорушення поліцейський доповідає оперативному черговому та 

забезпечує їх схоронність (охорону місця події) до прибуття слідчо-оперативної 

групи, яка буде здійснювати огляд відповідно до вимог ст. 237 Кримінального 

процесуального кодексу України. 

Щодо підстав та порядку адміністративного затримання, то стаття 

37 Закону про обмеження пересування особи чи транспортного засобу або 

фактичного володіння річчю, уповноважує поліцію затримувати особу на 

підставах, у порядку та на строки, визначені Конституцією України, 

Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, із негайним повідомленням відповідального 

поліцейського в підрозділі поліції за допомогою технічних засобів про кожне 

застосування поліцейського заходу. 

Отже, щодо осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин, ст.263 КУпАП дозволяє для встановлення особи, 

проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених 

наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження застосовувати 

адміністративне затримання на строк на строк до 3-х діб з повідомленням про 

це письмово прокурора протягом 24-х годин з моменту затримання, 

проводити особистий огляд, огляд речей та їх вилучення. 

 

При проведенні особистого огляду поліцейському слід звернути увагу на 

стан та поведінку особи. Про факти немедичного вживання наркотичних 

засобів, психотропних речовин свідчать два типових варіантах стану 

наркотичного сп'яніння. У першому випадку в поведінці осіб спостерігається 

емоційна загальмованість, труднощі при спілкуванні, нерозбірливість мови, 

сповільненість рухів, порушення їх координації, рівноваги, ходи. У другому 

випадку спостерігається збудження нервової системи, яке проявляється в 

розмашистих, погано координованих рухах, надмірній активності, 

метушливості, відсутності концентрації уваги, прискоренні мови, надмірною 

веселістю та смішливістю, раптовим безпричинним сміхом. Фізіологічними 

проявами наркотичного сп'яніння є частота пульсу (надмірне уповільнення 

або прискорення), блідість або почервоніння шкірних покровів, посилене 

слиновиділення або сп'янілий часто облизує пересохлі губи, голос сідає, очі 

стають каламутними, білки червоніють, гарячково блищать, зіниці неприродно 

збільшуються.  

 

При огляді речей слід звернути увагу на батарейки кишенькового ліхтаря, 

запальничці, пачці з-під цигарок, упаковці з-під ліків, фотоплівок, цукерок, в 

продуктах харчування, які зазвичай служать в якості «пересувного укриття» 

при перенесенні або транспортування наркотичних засобів. 

Якщо в результаті огляду, особи та її речей поліцейський виявляє тверді, 

таблетовані, порошкоподібні, мазеподібних, рідкі невідомі речовини; упаковки 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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/80731-10
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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з невідомими речовинами; залишені в кишенях і на поверхні одягу частки 

рослин (конопель, маку тощо); посуд побутового зі слідами наркотичних 

засобів, посуд аптечний; засоби для вживання наркотичних засобів (шприци, 

голки т.п.), ним здійснюється вилучення речей, які стали знаряддям вчинення 

правопорушення. 

По загальних правилах, наркотичні засоби, психотропні речовини 

необхідно вилучати в оригінальній упаковці (тобто в тій упаковці, в якій вони 

виявлені), помістивши її в зовнішнє упакування, опис яких фіксується в 

адміністративних процесуальних документах. 

В протоколі про особистий огляд, огляд речей, окрім загальних 

відомостей, зазначається стан особи, підданої особистому огляду, 

ідентифікаційні ознаки знайдених речовин, вид і кількість). 

У протоколі вилучення наркотичних засобів та психотропних 

речовин необхідно вказати окрім загальних даних, одяг затриманого або речі, в 

яких знайдено речовину; фізичні ознаки вилученої речовини (колір, запах, вид 

походження, обсяг та ін.); куди упаковано вилучену речовину (конверт, 

целофановий пакет і т.п.); чи опечатано вилучена речовина; чи є зауваження під 

час вилучення.  

Особа, яка знаходиться в стані наркотичного сп'яніння або якою спожило 

наркотичний засіб або психотропну речовину без призначення лікаря, 

направляється на медичний огляд в спеціалізований заклад охорони здоров'я.  

Вилучена речовина для дослідження направляється в експертно-

криміналістичний підрозділ. Матеріали адміністративної справи направляються 

в суд для розгляду.  

 

Стаття 51 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за 

дрібне викрадення чужого майна. 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноваже-

ний роз-

глядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповно-

літніх  

(ст.13) 

Відпові-

дальність 

військо-

вослужбов-

ців  

(ст.15) 

ч.1 дрібне викрадення чужого 

майна шляхом крадіжки, 

шахрайства, привласнення 

чи розтрати 

штраф від 10 до 

30  н.м.д.г.  

або  

виправні роботи 

на строк до 1 міся-

ця з відрахуванням 

20% заробітку,  

або адмі-

ністративний арешт 

на строк від 5 до 10 

діб 

районні, 

районні у 

місті, міські 

чи 

міськрайонні 

суди (судді)  

 

протягом 5 

днів 

 

на загальних 

підста-вах 

за дисцип-

ліннарним 

статутом 

Ч.2 Повторне протягом року 

вчинення дрібне 

викрадення чужого майна, 

за яке особу вже було 

піддано адміністративному 

стягненню 

штраф від  

30 до 50 н.м.д.г. 

або 

виправні роботи 

на строк від 1 до 

3-х місяців з 
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відрахуванням 

20 % заробітку, 

або адміністратив-

ний арешт на 

строк від 10 до 

15 діб 

Об’єктом адміністративного правопорушення за ст.51 КУпАП є 

суспільні відносини в сфері власності. Відповідно до ст. 41 Конституції 

України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись 

своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 

власності. За суб'єктом носія права власності чинне законодавство 

виокремлює : а) право власності українського народу; б) право державної 

власності; в) право комунальної власності; г) право колективної власності 

(зокрема, підприємств, громадських організацій та інших об'єднань 

громадян); д) право приватної власності, зокрема, право спільної власності 

подружжя, членів сім'ї, осіб, що ведуть селянське (фермерське) 

господарство; е) право власності інших держав, їхніх юридичних осіб, 

спільних підприємств та міжнародних організацій. 
Особливості кваліфікації дрібного викрадення чужого майна 

полягатимуть у встановленні поліцейськими : 

 предмету правопорушення; 

 способу вчинення правопорушення.  

 

Предметом адміністративного правопорушення за ст.51 КУпАП є чуже 

майно, вартість якого на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яке не перебуває у власності 

чи законному володінні особи і яким вона заволоділа незаконним шляхом. До 

такого майна належить і майно власників майна колективних 

підприємств, підприємств, які засновані на власності об'єднань громадян, 

акціонерних товариств члени (акціонери) цих підприємств, об'єднань і 

товариств;  

Увага! Не може визнаватися предметом адміністративного 

правопорушення проти власності майно, яке нажите подружжям за час 

шлюбу і яке знаходиться у спільній сумісній власності подружжя; майно, 

набуте в результаті спільної праці членів сім'ї, що спільно ведуть сільське 

(фермерське) господарство, якщо інше не передбачено письмовою угодою 

між ними. Водночас роздільне майно подружжя (яке належало кожному з 

подружжя до одруження, одержане ним під час шлюбу в дар чи в порядку 

успадкування, або належить йому за шлюбним контрактом, а також речі 

індивідуального користування, за винятком коштовностей і предметів 

розкоші) є власністю кожного з них, отже неправомірне заволодіння ним 

одним із членів подружжя утворює склад відповідного адміністративного 

правопорушення, передбаченого коментованою статтею.  
Для інформації! Якщо норми санкцій адміністративного та 

кримінального законодавства за вчинення правопорушень містять 

посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх 
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застосування використовується сума у розмірі 17 грн. Якщо норми 

адміністративного та кримінального законодавства посилаються на 

н.м.д.г. в частині кваліфікації правопорушень або злочинів, сума 

встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 6.1.1 

п. 6.1 ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» для 

відповідного року. Зaкoном України «Про Державний бюджет нa 2015 рік» 

встановлено прожитковий мінімум 1218 грн., а податкова соціальна пільга - 609 

грн. Отже, згідно санкції статті, дрібним вважається вартість викраденого 

чужого майна, вартість якого не перевищує 121 грн.80 коп.  
Об'єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні : 1) крадіжки 

(таємного викрадення чужого майна); 2) шахрайства (заволодіння чужим 

майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 

довірою); 3) привласнення; 4) розтрати.  

Таємним визнається таке викрадення, здійснюючи яке винна особа 

вважає, що робить це непомітно для потерпілих чи інших осіб : 

 за відсутності будь-яких осіб (власників, володільців майна, осіб, 

під охороною яких воно перебуває, очевидців тощо); 

  у присутності потерпілого або інших осіб (наприклад, ці особи 

спостерігають за діями винного на певній відстані), але сам винний не 

усвідомлював цього моменту і вважав, що діє таємно від інших осіб; 

  у присутності потерпілого або інших осіб, але непомітно для 

них (наприклад, кишенькова крадіжка); 

 у випадку, коли воно вчинюється у присутності потерпілого чи 

інших осіб, які через свій фізіологічний чи психічний стан (сон, сп'яніння, 

малолітство, психічне захворювання тощо) не усвідомлюють факту 

протиправного вилучення майна: не можуть правильно оцінити і 

зрозуміти зміст, характер і значення дій винного; 

 вилучення чужого майна особою, яка не була наділена певною 

правомочністю щодо викраденого майна, а за родом своєї діяльності лише 

мала доступ до цього майна (комбайнер, сторож, стрілець воєнізованої 

охорони та ін.). 

Загалом, викрадення чужого майна може вчинятися декількома 

способами.  

Шахрайством законодавець визнає заволодіння майном або придбання 

права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті 

шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під 

охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на 

майно винній особі. 
Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні 

(утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його 

правомірному володінні, з наміром надалі обернути його на свою користь чи 

користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний 

починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, 
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поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне 

становище. 
Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, 

продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу 

тощо) винним чужого майка, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. 

В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб 

шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, 

позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних 

витрат, збільшення доходів інших осіб. 
Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 

років. 
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується прямим 

умислом і корисливою метою. 

 

Особливості документування правопорушення. 

Оскільки статистика показує, що з усіх оформлених правоохоронцями 

матеріалах по дрібному викраденню, 90 відсотків становить крадіжки з 

супермаркетів. На прикладі такого випадку, після прибуття на місце події 

поліції  

- складається адміністративний протокол,  

- протокол про адміністративне затримання особи, до якого долучається 

рапорт про адміністративне затримання; 

- особі роз’яснюються її права, передбачені статтями 55, 56, 59 

Конституції України, статтею 268 КУпАП; 

- відбирається пояснення в затриманого, звісно за його бажанням, так як 

він може відмовитися від такого написання, згідно ст.63 Конституції України;  

- відбирається пояснення в охоронця супермаркету; свідків; 

- в якості доказів вилучаються пляшки горілки, відеозапис крадіжки, 

якщо такий здійснювався; 

- оформлені матеріали формуються в адміністративну справу і з 

вилученими доказами передаються супровідним листом в суд для розгляду. 

Cтаття 173 встановлює адміністративну відповідальність за дрібне 

хуліганство 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважени

й розглядати 

справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповнолітн

іх  

(ст.13) 

Відповідаль

ність 

військо-

вослужбовц

ів  

(ст.15) 
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Одна 

частина 

Дрібне хуліганство, тобто 

нецензурна лайка в 

громадських місцях, 

образливе чіпляння до 

громадян та інші подібні 

дії, що порушують 

громадський порядок і 

спокій громадян 

штраф від  

3 до 7 н.м.д.г.  

або  

громадські 

роботи на 

строк від 40-

ти до 60-ти 

годин,  

або  

виправні 

роботи на 

строк від 1 до 

2 місяців 

або 

адміністратив

ний арешт на 

строк до 15-ти 

діб 

 

районні, 

районні у 

місті, міські чи 

міськрайонні 

суди (судді)  

 

протя-

гом 

 доби 

На 

загальних 

підставах 

за 

дисциплін-

нарним 

статутом 

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

громадського порядку.  

Стаття 3 Конституції України визнає людину, її життя, здоров’я, честь, 

гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. 

Відповідно до наказу МВС України від 11.11.2010 № 550, визначаємо 

громадський порядок як систему суспільних відносин, які складаються і 

розвиваються в громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, 

спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, 

організацій, громадських об'єднань, праці й відпочинку громадян, повагу до їх 

честі, людської гідності та громадської моралі. 

Об'єктивна сторона правопорушення передбачає діяння, що порушують 

громадський порядок : 

- нецензурну лайку в громадських місцях, під якою необхідно 

розуміти найбільш цинічні лайки, що належать, як правило, до сфери статевих 

відносин, непристойні висловлювання, один із найогидніших різновидів 

словесної брутальності, що має на меті прояв неповаги як до окремої особи, 

якщо нецензурна лайка спрямовується на неї безпосередньо, так і до 

громадськості в цілому; 

- образливе чіпляння до громадян : докучливу поведінку, пов'язану з 

образливими діями, що зневажають честь і гідність людини, мають на меті 

нав’язати в чомусь свою волю особі, проявляються у грубій розв'язній манері. 

Проявами образливого чіпляння може бути хапання за одяг, насильницьке 

утримання за руки, демонстративне зривання головного убору, вимога дати 

цигарку або пускання в обличчя диму від неї, непристойна пропозиція дівчині, 

зривання або пошкодження одягу та інші подібні дії. Для всіх цих випадків 

характерним є ігнорування волі та моралі громадськості, прояви цинічного 

свавілля спрямованого на норми моралі та права суспільства; 
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- інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій 

громадян : законодавець, враховуючи розмаїття проявів неповаги до особи та 

суспільства, залишив можливість правоохоронцям кваліфікувати подібні дії, 

яких об’єднує наслідок – порушення громадського порядку. Конкретними 

проявами таких діянь є насильницьке вторгнення в громадські місця всупереч 

забороні певних осіб, які слідкують за порядком; безпідставне порушення 

спокою громадян телефонними дзвінками, лихослів'я по телефону; співання 

непристойних пісень; вигуки, свист під час демонстрації кінофільмів; ґвалт, 

крики з хуліганських мотивів біля вікон громадян у нічний час; справляння 

природних потреб у не відведених для цього місцях; поява у громадському 

місці в оголеному вигляді; самовільна без потреби зупинка комунального 

транспорту; нанесення непристойних малюнків на тротуари, стіни, паркани, 

двері чи вчинення написів нецензурного змісту; грубе порушення черг, яке 

супроводжується ображанням громадян та проявленням неповаги до них; 

знищення або пошкодження з хуліганських мотивів якого-небудь майна у 

незначних розмірах тощо. 

Оскільки громадський порядок становить систему суспільних відносин, 

які складаються і розвиваються в громадських місцях, обов'язковою ознакою 

об'єктивної сторони цього правопорушення є місце його скоєння, а саме - 

громадське місце, яке законом визначається як частина (частини) будь-якої 

будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за 

запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема 

під'їзди, а також підземні переходи, стадіони (Закон України «Про заходи 

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22.09.2005 р № 2899-IV). 

Стаття 13 Закону деталізує види громадських місць, в яких забороняється 

вчиняти правопорушення:  

1) у ліфтах і таксофонах; 

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;  

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;  

4) на дитячих майданчиках;  

5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих 

споруд та закладів фізичної культури і спорту;  

6) у під’їздах житлових будинків;  

7) у підземних переходах;  

8) у транспорті загального користування, що використовується для 

перевезення пасажирів;  

9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;  

10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;  

11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ;  

12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних 

засобів, а також у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності;  
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13) у приміщеннях готелів, гуртожитків та аналогічних засобів 

розміщення громадян;  

14) в аеропортах та на вокзалах. 

 

При кваліфікації дрібного хуліганства слід відокремлювати 

адміністративне правопорушення від кримінального, яке відповідно до статті 

296 Кримінального кодексу України, передбачає відповідальність за 

хуліганство. Хуліганство як злочин кваліфікуються дії, які грубо порушують 

громадський порядок, вчиняються з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

супроводжується особливою зухвалістю(заподіяння шкоди здоров'ю, знищення 

майна) чи винятковим цинізмом (грубе зневажанням правилами суспільної 

моралі). Неповагою до суспільства є прагнення особи показати свою зневагу до 

інших оточуючих її осіб, до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, 

самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим 

громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути явною, тобто 

очевидною і безсумнівною для всіх. Додатковим об'єктом кримінального 

правопорушення може виступати здоров'я особи, авторитет органів державної 

влади, громадська безпека. У випадках, якщо хуліганство супроводжується 

тяжкими злочинами проти здоров'я людини, кваліфікуються за сукупністю 

злочинів, наприклад, хуліганство і умисне нанесення тяжких тілесних 

ушкоджень (ст.ст. 269 і 121 КК). 

Дрібне хуліганство як адміністративне правопорушення не має 

характеру грубого порушення громадського порядку, яке причинило суттєву 

шкоду суспільним відносинам, правовим та законним інтересам громадян. 

Увага! Не підлягають кваліфікації за ст. 173 КУпАП діяння, які за 

способом вчинення, іншими ознаками об’єктивної сторони є схожими на дрібне 

хуліганство (поява у п’яному вигляді у громадських місцях, що ображає 

людську гідність та громадську мораль (ст. 178 КУпАП); самоправство як 

самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого 

дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або 

державним чи громадським організаціям ( ст.186 КУпАП); вчинення насильства 

в сім’ї у разі вчинення насильницьких дій до члена сім’ї із порушенням порядку 

і тиші в громадському місці (ст. 173-2 КУпАП).  

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини 

у формі прямого або непрямого умислу. Особа усвідомлює, що її дії 

протиправні, вона передбачає, що в результаті їх здійснення будуть порушені 

громадський порядок і прагне до цього. Елементом суб'єктивної сторони 

дрібного хуліганства є також мотив задоволення індивідуальних потреб 

самоствердження шляхом ігнорування гідності інших людей.  

Суб'єктом правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 

років. 

Поліція уповноважена, відповідно до покладених на неї ст. 23 Закону 

України «Про Національну поліцію» завдань вживати заходів для забезпечення 

публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на 
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стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших 

публічних місцях.  

Особливості документування дрібного хуліганства за ст.. 173 КУпАП 

полягатимуть : 

- в обов’язковій деталізації протиправних дій, що порушили 

громадський порядок, у фабулі протоколу про адміністративне 

правопорушення; 

- в зазначенні місці вчинення протиправного діяння, яке має бути 

громадським; 

-  встановлення мотиву хуліганських дія, який має бути 

відображений у змісті пояснення особи правопорушника; 

- визначенні подальшого наміру хулігана порушувати громадський 

порядок, зневажаючи вимоги поліції припинити правопорушення, що є 

важливим для підстав застосування поліцейських заходів.  

Якщо хуліганськими діями правопорушника заподіяно майнову шкоду 

громадянинові, підприємству, установі або організації, то судом під час 

вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування 

винним майнової шкоди незалежно від розміру шкоди, крім випадків, якщо 

шкоду заподіяно неповнолітнім. 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має 

самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього 

відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного 

судочинства. 

Документуючи адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП, 

поліцейськими зазвичай застосовуються 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 ( див. поліцейські заходи ст.29 

Закону України «Про Національну поліцію), а також запобіжних заходів для 

припинення та забезпечення розгляду справи ( див. ст.260 КУпАП). 

 

Стаття 175-1 КУпАП встановлює відповідальність за куріння 

тютюнових виробів у заборонених місцях 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна 

сторона 

(протиправне 

діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що уповноважений 

розглядати справу (ст.ст.118-

222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальність 

неповнолітн

іх  

(ст.13) 

Відповідаль

ність 

військо-

вослужбовц

ів  

(ст.15) 
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Ч. 1 Куріння 

тютюнових 

виробів у місцях, 

де це заборонено 

законом, а також в 

інших місцях, 

визначених 

рішенням 

відповідної 

сільської, 

селищної, міської 

ради 

Накладен-

ня штраф 

від  

3 до 10 

н.м.д.г.  

 

Адміністративні комісії при 

виконавчих органах міських, 

сільських, селищних рад 

(порушення, вчинені у 

місцях, заборонених 

рішенням відповідної 

сільської, селищної, міської  

ради); 

посадові особи, уповноважені на 

на те виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських 

рад (порушення, вчинені у у 

місцях, заборонених рішенням 

відповідної сільської, селищної, 

міської ради); 

від імені органів внутрішніх 

справ (Національної поліції)  

начальники або заступники 

начальників органів 

внутрішніх справ на 

транспорті, інших органів 

внутрішніх справ, 

прирівнених до районних, 

міських, районних у містах 

відділів (управлінь) відділень 

Національної поліції 

уповноважені працівники 

підрозділів Національної 

поліції, які мають спеціальні 

звання 

(за винятком порушень, 

вчинених у місцях, 

заборонених рішенням 

відповідної сільської, 

селищної, міської ради) 

протя-

гом 

 15 днів 

Заходи 

впливу за 

ст. 24-1 

За 

дисциплін-

нарним 

статутом 

Ч. 2 Повторне 

протягом року 

вчинення 

порушення, 

передбаченого 

ч. 1 цієї статті, за 

яке особу вже 

було піддано 

адміністративному 

стягненню. 

Накладен-

ня штраф 

від  

10 до 20 

н.м.д.г.  

 

 

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони 

здоров'я, забезпечення пожежної безпеки та громадського порядку. 

 Безпосереднім об’єктом правопорушення є норми законодавства (Закону 

України «Про заходи Щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22.09.2005 p. 

№ 2899-IV), що регламентують попередження куріння тютюнових виробів, 

зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, 

охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю 

внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених 

курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1382956190305267#n1882
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 Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого статтею 175-

1 КУпАП, вимагає при кваліфікації визначити спосіб вчинення 

правопорушення (куріння), предмет вчинення правопорушення, а також місця 

куріння. 

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення» від 22.09.2005 № 2899-IV : 

курінням тютюнових виробів визначено дії, що призводять до згорання 

тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який 

виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;  

до тютюнових виробів, окрім сигарет з фільтром або без фільтру, 

цигарок, сигар, сигарил, відноситься також люльковий, нюхальний, 

смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його 

замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; 

до місць, в яких заборонено куріння, віднесено робочі місця та 

громадські місця, за винятком спеціально для цього відведених місць. 

Під робочим місцем необхідно розуміти місце постійного або 

тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності. Для 

кваліфікації правопорушення немає значення, на якому робочому місці 

знаходить правопорушник : постійному робочому місці, - на якому працівник 

перебуває більшу частину робочого часу (більше 50% або більше 2 годин 

безперервно); або непостійним робочим місцем вважається місце, на якому 

працівник перебуває меншу частину (менше 50% або менше 2 годин 

безперервно). 

 Якщо робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним 

робочим місцем вважається вся робоча зона, яка визначається як простір, 

обмежений заввишки до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому 

знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування 

працівників. (див. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих 

місць за умовами праці, затверджені наказом Міністерства праці від 01.09.1992 

р. № 41). 

Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, 

окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, 

обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення 

тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування 

таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових 

виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші 

обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.  

У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 

50% площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не 

поширювався на цю територію. 

Поліцейські, які уповноважені документувати адміністративне 

правопорушення за ст. 175-1, мають знати, які місця визнані забороненими для 

куріння за рішеннями міської, селищної та сільської ради. Відповідно до 

статей, 222 та 255 КУпАП, поліція уповноважена складати протоколи про 
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адміністративне правопорушення, розглядати справи та накладати стягнення за 

ст.175-1 справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, що 

вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської ради.  

Відповідно до цього, адміністративні комісії та виконкоми міських, 

селищних та сільських рад складатимуть протоколи та розглядатимуть справи 

за ст.175-1, якщо правопорушення вчинено у місцях, заборонених рішеннями 

відповідної сільської, селищної, міської ради. У зв’язку з тим, що в таких 

рішеннях зазначаються загальні види громадських місць, визначених 

Статтею 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 

від 22.09.2005 № 2899-IV : 1) у ліфтах і таксофонах;2) у приміщеннях та на 

території закладів охорони здоров’я; 3) у приміщеннях та на території 

навчальних закладів; 4) на дитячих майданчиках; 5) у приміщеннях та на 

території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної 

культури і спорту; 6) у під’їздах житлових будинків; 7) у підземних переходах; 

8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення 

пасажирів; 9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства; 10) у 

приміщеннях об’єктів культурного призначення; 11) у приміщеннях органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних 

установ; 12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних 

засобів, а також у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності; 13) у приміщеннях готелів, гуртожитків та аналогічних засобів 

розміщення громадян; 14) в аеропортах та на вокзалах), без зазначення 

конкретної адреси. Таким чином, виникає питання щодо розподілу 

повноважень адміністративних комісій, виконкомів сільських, селищних, 

міських рад та поліції щодо юрисдикції за ст. 175-1 КУпАП. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини 

як у формі умислу, так і у формі необережності. Необережність проявляється у 

незнанні вимог рішення міської, селищної та сільської ради про визначення 

заборонених для куріння місць. 

Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років. 

 

При кваліфікації правопорушення, вчиненого неповнолітніми особами, 
слід враховувати можливість винесення особі віком від 16 до 18 років 

попередження за вчинення адміністративного правопорушення. Санкція статті 

не передбачає такого виду адміністративного стягнення як попередження. 

Водночас, ст.13 КУпАП визначає, що до осіб віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, 

застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу, серед 

яких є попередження. 

 

 При кваліфікації правопорушень, вчинених повнолітніми особами, 
слід враховувати : по-перше, характер вчиненого правопорушення, особу 
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правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що 

пом'якшують та обтяжують відповідальність, що передбачено ст. 33 КУпАП; 

обставини, що пом'якшують відповідальність (щире розкаяння, вчинення 

правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу 

тяжких особистих чи сімейних обставин, вчинення правопорушення 

неповнолітнім; вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка 

має дитину віком до одного року). 

По-друге, можливість звільнення від адміністративної 

відповідальності за малозначністю на підставі ст. 22 КУпАП. Як свідчить 

практика розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 175-1 , в 

більшості випадків, осіб, що притягувалася до адміністративної 

відповідальності, було звільнено від адміністративної відповідальності на 

підставі ст. 22 КУпАП. Аналіз таких справ дав можливість зробити висновок, 

що при визначені малозначності адміністративними комісіями виконкомами 

міських, селищних, сільських рад взято до уваги такі критерії як суспільна 

шкідливість вчиненого, наявність збитків завданих державі, суспільним 

інтересам або безпосередньо громадянам. При застосуванні ст. 22 КУпАП, 

враховувались такі пом’якшуючі обставини як щире каяття. Обтяжуючі 

обставини при розгляді справ встановлено не було. Окрім того, виходячи з 

викладеного, при вирішенні питання щодо застосування ст. 22 КУпАП взято до 

уваги обстановку, в якій вчинено порушення, особу порушника – стан його 

здоров’я, матеріальне становище, наявність на утриманні малолітніх, 

неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб. 

Для інформації! Особи, які здійснюють торгівельну діяльність із 

порушенням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, 

несуть відповідальність згідно із статтею 20 Закону України «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення».  

Стаття 178 передбачає адміністративну відповідальність за розпивання 

пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом 

місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді 

 
Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважений 

розглядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові-

дальніст

ь 

неповно

літніх  

(ст.13) 

Від

пові

даль

-

ніст

ь 

війс

ьков

о-

слу

жбо

вців  

(ст.

15) 
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Ч. 1 Розпивання пива (крім без- 

алкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв  

на вулицях,  

у закритих спортивних 

спорудах, у скверах, парках,  

у всіх видах громадського 

транспорту (включаючи 

транспорт міжнародного 

сполучення) та в інших 

заборонених законом місцях, 

крім підприємств торгівлі і 

громадського харчування, в 

яких продаж пива, 

алкогольних, слабоал-

когольних напоїв на розлив 

дозволена відповідним органом 

місцевого самоврядування,  

 

або поява в громадських місцях 

у п'яному вигляді, що ображає 

людську гідність і громадську 

мораль 

Накладен-ня 

штрафу від 1 

до 5 н.м.д.г.  

 

Від імені органів 

внутрішніх справ 

(Національної поліції) 

 начальники або 

заступники начальників 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

внутрішніх справ; 

  начальники або 

заступники начальників 

органів внутрішніх 

справ на транспорті, 

інших органів 

внутрішніх справ, 

прирівнених до 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

відділень Національної 

поліції, 

 уповноважені полі-

цейські підрозділів 

Національної поліції;  

 уповноважені 

працівники підрозділів 

Національної поліції, які 

мають спеціальні 

звання.  

 

Протя-

гом 

доби 

Заходи 

впливу за 

ст.. 24-1  

За 

дис

цип

лін-

нар

ним 

стат

уто

м 

Ч.2 Ті самі дії, вчинені повторно 

протягом року після 

застосування заходів 

адміністративного стягнення 

Накладен-ня 

штрафу від 3 

до 7 н.м.д.г.  

 

Від імені органів 

внутрішніх справ 

(Національної поліції) 

 начальники або 

заступники начальників 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

внутрішніх справ; 

  начальники або 

заступники начальників 

органів внутрішніх 

справ на транспорті, 

інших органів 

внутрішніх справ, 

прирівнених до 

районних, міських, 

районних у містах 

відділів (управлінь) 

відділень Національної 

поліції, 

 уповноважені полі-

цейські підрозділів 

Національної поліції;  

 уповноважені 

працівники підрозділів 

Національної поліції, які 

мають спеціальні 

звання.  

 

Протя-

гом 

доби 

Заходи 

впливу за 

ст.. 24-1  

За 

дис

цип

лін-

нар

ним 

стат

уто

м 
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Ч.3 Дії, передбачені ч. 1 цієї статті, 

вчинені особою, яка двічі 

протягом року піддавалась 

адміністративному стягненню 

за розпивання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях 

або появу в громадських 

місцях у п'яному вигляді 

 

Накладення 

штрафу від 6 

до 8 н.м.д.г. 

або 

громадські 

роботи на 

строк від 20 

до 30 годин,  

або  

виправні 

роботи на 

строк від 1 

до 2місяців з 

відрахуван-

ням 

20% заробіт-

ку, або 

адміністрати

вний арешт 

на строк до 

15 діб 

 

Судді районних,  

районних  у місті,  

міських чи 

міськрайонних судів   

 

Протягом 

доби 

Заходи 

впливу за 

ст. 24-1  

За 

дис

цип

лін-

нар

ним 

стат

уто

м 

 

Об'єктивна сторона правопорушення містить два склади протиправного 

діяння :  

 розпиванні алкогольних напоїв у громадських місцях; 

 поява в громадських місцях у п'яному вигляді.  

Розглянемо особливості їх кваліфікації. 

Об'єктивна сторона «розпивання алкогольних напоїв у громадських 

місцях» полягає виключно в активних діях з вживання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв (горілки, коньяку, 

вин, самогону чи інших алкогольних напоїв домашнього виготовлення та ін.). 

Вживання  одеколонів, лосьйонів, політури та інших одурманюючих рідин на 

спиртовій основі також становлять предмет вчинення правопорушення, тому 

що не має значення вид ужитого напою, який містив алкогольну складову. 

Відповідно до Закону  України "Про державне регулювання виробництва 

і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та  

тютюнових  виробів":  

"Стаття 15-2. Обмеження щодо споживання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових 

виробів  
 Забороняється споживання  пива (крім    безалкогольного), алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв:   

1) у закладах охорони здоров'я;       

2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;       

3) у громадському    транспорті    (включаючи    транспорт міжнародного 

сполучення),  на  зупинках  транспорту,  у  підземних переходах; 

4) у закладах культури; 

5) у  закритих  спортивних  спорудах (крім пива у пластиковій тарі);   

6) у ліфтах і таксофонах;   

7) на дитячих майданчиках;      

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1382956190305267#n1905
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 8) на спортивних майданчиках;       

9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ.  

Згідно з цим же Законом «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів», пиво - це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий 

під час бродіння сусла пивними дріжджами охмеленого. Безалкогольним 

пивом є такою ж напій, але з об'ємною часткою спирту не більше ніж 0,5%, 

який виходить шляхом діалізу або переривання бродіння, або виробництва 

пивного сусла з пониженим вмістом речовин у початковому суслі. 

Слабоалкогольними напоями вважаються лікеро-горілчані напої 

міцністю від 1,2 % до 8,5 %, з масовою концентрацією екстрактивних речовин 

не більше ніж 14 г/100 см
3
, виготовлений на основі водно-спиртової суміші з 

використанням інгридієнтів, напівфабрикатів та консерванта, насичений чи 

ненасичений діоксидом вуглецю. Іноді містять кофеїн чи екстракт гуарани – так 

звані «енергетичні коктейлі». Особливість впливу таких напоїв пов'язана з тим, 

що вони містять у собі вуглекислий газ. Він прискорює проходження алкоголю 

через шлунок і його всмоктування в кишечнику, а через це швидко створюється 

висока концентрація алкоголю в організмі. В Україні ринок слабоалкогольних 

напоїв досить насичений, найпопулярнішими є «Ром-Кол», «Джин-Тонік», 

«Лонгер», енергетичні коктейлі. Такі напої також називають «алкопоп» через їх 

значну популярність серед молоді (в тому числі, серед неповнолітніх).  

Склад адміністративного правопорушення за ч.1 ст.178 буде мати місце 

тільки у разі розпиття алкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних 

спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи 

транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, 

крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним 

органом місцевого самоврядування.  

При цьому, досягнення певного стану алкогольного сп'яніння є не 

обов'язковим, що найбільше оспорюється правопорушником під час складання 

протоколу, оскільки для складу правопорушення достатньо одного факту їх 

розпивання в місцях, спеціально не встановлених для цього. Саме тому 

розливання / знаходження в стаканах чи іншому посуді для пиття рідини, яка 

має характерний запах та вміст, пляшки від пива (з залишками пени, що 

свідчить про вживання), ром-коли та інших слабоалкогольних напоїв, вина, 

горілки з залишками напоїв, а також інші дії, що свідчать про намір вживання 

(розливання спиртного напою в стакани, відкупорка пляшок, розкладання 

закуски і т.п.) слід кваліфікувати як правопорушення за ч. 1 ст. 178.  

Іншим видом дій, які утворюють об'єктивну сторону цього 

правопорушення, є поява в громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає 

людську гідність і громадську мораль, під якою необхідно розуміти : поведінку 

особи у стані сп'яніння, яка явно порушує загальновизнані норми (непристойні 

висловлювання або жести, грубі вигуки, нав'язливе ставлення до громадян 

тощо); коли порушник має непристойний зовнішній вигляд, що викликає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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відразу (брудний, мокрий, розстебнутий одяг тощо); через сп'яніння особа 

повністю чи значною мірою втратила орієнтування (безцільно стоїть чи 

безцільно пересувається з місця на місце, у неї порушена координація рухів, 

звідси - нестійкість, хитка хода); п'яний повністю безпорадний (у 

непритомному стані). Факт появи особи в громадських місцях у такому стані 

принижує людську гідність, викликає негативну реакцію з боку оточуючих. 

Внаслідок попрання громадської моралі, яка є складовою громадського 

порядку, настає правовий наслідок такої поведінки - притягнення відповідної 

особи до адміністративної відповідальності. 

Суб’єктами адміністративно караного діяння, за ст. 178 КУпАП, є осудні 

фізичні особи, які досягли 16-річного віку. До осіб у віці від 16 до 18 років, які 

вчинили зазначене адміністративне правопорушення, застосовуються заходи 

впливу, передбачені ст. 24
1 
КУпАП. 

Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до 

наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого 

умислу. При цьому для притягнення до адміністративної відповідальності 

форма провини не має істотного значення. І при навмисній, і при необережній 

провині порушник має достатньо чітке уявлення про антигромадський, 

аморальний характер своєї поведінки, про можливі для нього негативні 

наслідки, що можуть настати у зв'язку з учиненим. 

Слід зазначити, що і розпиття спиртних напоїв у заборонених законом 

місцях, і поява в громадських місцях у п’яному вигляді належать до розряду 

найбільш поширених порушень громадського порядку, які документують 

уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції. 

Уповноважені працівники підрозділів Національної поліції за ч. 1, 2 

ст. 178 КУпАП : 

- виносять постанову про притягнення до адміністративної 

відповідальності за частинами 1 та 2 ст. 178 КУпАП; 

- складають протокол про адміністративне правопорушення у разі, якщо 

правопорушення вчинено неповнолітнім (ст. 13), військовослужбовцем (ст. 15); 

або особа оспорює факт протиправного діяння чи стягнення (ст. 258 КУпАП);  

- застосовують запобіжні заходи (ст. 260 КУпАП) : адміністративне 

затримання до 3 годин з оформленням протоколу про адміністративне 

затримання та рапорту по обставини затримання (час, місце, спосіб), стан 

особи, що підлягає доставленню до підрозділу поліції; окремого рапорту про 

застосування фізичної сили чи спеціальних засобів до затриманої особи; 

- проставляють відмітки в протоколах про адміністративне 

правопорушення та адміністративне затримання щодо проведення особистого 

огляд, огляду речей та їх вилучення; 

- відбирають пояснення в особи правопорушника, свідків (якщо є); 

- протягом доби розглядають справу та  

Увага! При складанні протоколу про адміністративне правопорушення 

слід враховувати, що :  
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 не підлягає притягненню до адміністративної відповідальності 

особа тільки за сам факт появи у нетверезому стані, у п'яному вигляді у 

громадському місці, якщо вигляд і поведінка особи при цьому є пристойними; 

  для кваліфікації правопорушення за ч. 1 ст. 178 не має значення 

стан алкогольного сп’яніння, який має особа внаслідок розпиття алкогольних 

напоїв в громадських місцях;  

 фабула протоколу за ч.1 ст.178 КУпАП має обов’язково містити 

відомості про вид громадського місця, де особа розпивала алкогольні напої чи 

появилася у п’яному вигляді; вид напою, що розпивався із ознаками його 

належності до пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв;  а також спосіб 

вживання (яким чином розпивався); ознаки п’яного вигляду, які мають 

ображати людську гідність та громадську мораль.  

У разі неможливості припинити правопорушення на місці вчинення, 

встановити особу правопорушника та скласти протокол, а також якщо  

правопорушник оспорює протиправність свого діяння та складені процесуальні 

документи, справа розглядається в підрозділі поліції, куди особу доставляють в 

порядку ст. 259 КУпАП. 

Розвиток ситуації залежить від дій співробітників правоохоронних 

органів, поведінки порушника, наявності свідків навколо та їх реакції, інших 

факторів. Питання про те, що зробити з порушником обговорюваних законів - 

просто попередити або оштрафувати, належить виключно до компетенції 

органів міліції. При цьому враховуються характер правопорушення, ступінь 

вини правопорушника, його майновий стан, обставини, що пом'якшують і 

обтяжують відповідальність. 

Якщо ч. 2 ст. 178 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність 

за повторність протягом року «розпивання» та» «появу» в громадському 

місці, то за ч. 3 ст. 178 КУпАП до адміністративної відповідальності 

притягується особа за системність вчинення правопорушення : яка двічі 

протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді. 

Поліцейськими готуються матеріали адміністративної справи, яка супровідною 

надсилається в суд. 

У разі розпивання спиртних напоїв неповнолітньої особи разом із 

батьками, правопорушення кваліфікується за ст. 180 КУпАП, яка встановлює 

адміністративну відповідальність за доведення неповнолітнього до стану 

сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими 

особами. Таким чином, щодо повнолітньої особи поліцейському важлива 

встановити сам факт розпивання (активного вживання) алкогольних напоїв, то 

щодо неповнолітнього необхідно встановити стан алкогольного сп’яніння. 

Доведення до стану сп’яніння означає спонукання (шляхом особистого 

прикладу) або психічного чи фізичного примусу неповнолітнього, якому не 

виповнилося 18 років, до вживання спиртних напоїв, у результаті чого він 

перебуває в стані сп'яніння. Варто звернути увагу на те, що адміністративна 

відповідальність за такі дії настає за наявності будь-якого, навіть легкого 



 136 

ступеня сп'яніння неповнолітнього. Проте, якщо неповнолітній систематично 

втягувався в пияцтво, то винна в цьому доросла особа підлягає кримінальній 

відповідальності. Якщо неповнолітній перебуває в службовій залежності від 

особи, яка довела його до стану сп'яніння, то остання також несе кримінальну 

відповідальність. 

Суб’єкт адміністративного проступку – батьки неповнолітнього, особи, 

що їх замінюють, будь-які інші фізичні осудні особи, які досягли 18-річного 

віку (спеціальний суб’єкт). 

Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до 

наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого 

умислу. 

Справи про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП 

розглядаються адміністративними комісії при виконавчих органах  міських  рад 

та виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, крім справ щодо батьків неповнолітніх  

або  осіб,  які  їх  замінюють, що розглядаються судом. 

 

У разі виявлення особи, яка перебуває в безпорадному стані внаслідок 

алкогольного сп’яніння, окрім документування правопорушення за ч.1 ст. 

178 КУпАП, поліцейськими відповідно до ст. 31 Закону України «Про 

Національну поліцію» застосовуються превентивні поліцейські заходи, що 

передбачатимуть поверхневий огляд особи та здійснення поліцейського 

піклування. 

Стаття 185 передбачає адміністративну відповідальність за злісну 

непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця 

Струк-

тура 

статті 

Об’єктивна сторона 

(протиправне діяння) 

Санкції 

(види стягнень) 

Орган, що 

уповноважений 

розглядати справу 

(ст.ст.118-222 

КУпАП) 

Строки 

розгляду 

справи  

(ст.277 

КупАП) 

 

Відпові

-

дальніс

ть 

неповн

олітніх  

(ст.13) 

Відповіда

ль-ність 

військово-

службовці

в  

(ст.15) 
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Одна 

частина 
Злісна непокора 

законному 

розпорядженню або 

вимозі працівника міліції 

при виконанні ним 

службових обов'язків, а 

також вчинення таких же 

дій щодо члена 

громадського формування 

з охорони громадського 

порядку і державного 

кордону або 

військовослужбовця у 

зв'язку з їх участю в 

охороні громадського 

порядку 

накладення 

штрафу від 8 до 

15 н.м.д.г.  

або громадські 

роботи на строк 

від 40 60 годин,  

або виправні 

роботи на строк 

від 1 до 2 

місяців з 

відрахуванням 

двадцяти 

процентів 

заробітку,  

або 

адміністративни

й арешт на строк 

до 15 діб. 

 

Судді районних, 

районних у місті, 

міських чи 

міськрайонних 

судів 

 

Протя-

гом 

доби 

На 

загальн

их 

підстав

ах 

За дисцип-

ліннарним 

статутом 

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

забезпечення громадського порядку та суспільної безпеки, також у сфері 

державного управління.  

Відповідальність за злісну законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського є проявом правового захисту поліції з боку держави, яка надала 

поліції особливі повноваження для забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки. 

Об'єктивна сторона правопорушення складається з двох частин: 

 полягає у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського при виконанні ним службових обов'язків;  

 а також вчинення таких самих дій щодо члена громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 

у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку.  

Для кваліфікації правопорушення важливо встановити спосіб вчинення 

правопорушення ( злісної непокори).  

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського 

проявляється в тому, що особа вперто не бажає виконувати розпорядження або 

дотримуватись вимоги поліцейського, які пред’являються особі на підставі 

повноважень, визначених законодавством України, Законом України «Про 

Національну поліцію» зокрема. При цьому, вперте небажання правопорушника 

може знаходити прояв у нецензурній лайці в бік правоохоронця, цинічних 

висловах та жестах, спробі уникнути місця події, хватанні поліцейського за 

формений одяг, грубій відмові проїхати в підрозділ поліції для встановлення 

обставин.  

 Під виконанням обов'язків по охороні громадського порядку слід 

розуміти : несення постової чи патрульної служби, підтримання порядку під час 
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демонстрацій, мітингів, інших масових заходів, при ліквідації наслідків аварії, 

стихійного лиха, дії по припиненню або запобіганню порушень громадського 

порядку, затриманню порушника тощо. 

Вимоги поліцейських є законними тільки у тому випадку, якщо вони 

обґрунтовуються законодавчою правовою нормою. Відповідно до ст.23 

Закону України «Про Національну поліцію», поліція припиняє виявлені 

кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події; припиняє насильство в сім ’ї; здійснює контроль за 

дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та 

порядку зберігання і використання зброї, режиму радіаційної безпеки.  

На підставі визначених Законом повноважень поліцейський має право 

вимагати в особи як припинення протиправних дій, так і пред’явлення особою 

документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують 

відповідне право особи; пересування особи; зупинки транспортних засобів, 

залишення місця і обмеження доступу на визначену територію, дотримання 

обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом, та інших категорій осіб. 

Повноваження членів громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону визначено у Законі України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 

р. № 1835-Ш.  

Відповідно до закону, громадяни України відповідно до Конституції 

України мають право створювати в установленому цим Законом порядку 

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

кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним 

органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої 

влади, а також посадовим особам 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.  

Види громадських формувань з охорони громадського порядку (ГФ з 

ОГП : зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) 

сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціації 

громадських формувань тощо. 

У сфері охорони громадського порядку ГФзОГП надають допомогу 

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;  
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 у виявленні і розкритті органами внутрішніх справ злочинів, 

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

організацій, громадян від злочинних посягань, шляхом сприяння; 

 участі в забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з 

дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;  

Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, ГФзОГП та їх 

члени мають право:  

 1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і 

державного кордону разом з працівниками міліції, військовослужбовцями 

Державної прикордонної служби України, а в сільській місцевості - самостійно 

шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу 

внутрішніх справ чи підрозділу Державної прикордонної служби України;  

 2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів.  

3) під контролем органів внутрішніх справ приймати участь в : 

- спільному з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками 

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 можливої появи порушників кордону в 

межах району, що контролюється Державною прикордонною службою 

України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського 

порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, 

передбачених законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування; 

- проведенні разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого 

руху порушників державного кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, 

суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин та 

умов перебування невідомих осіб; 

- заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими 

видами правопорушень. 

 

Права військовослужбовців у сфері підтримання громадського порядку 

визначено у Законі України «Про Статут гарнізонної та вартової служб 

Збройних Сил України» від 24.03.1999 p. № 55O-XIV.  

 

Склад правопорушення є формальним, тобто воно вважається закінченим 

з моменту виникнення злісної непокори законним розпорядженням або 

вимогам визначених у диспозиції статті осіб. 

 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини 

у формі умислу. 

Суб'єктом правопорушення може бути особа, яка досягла 16 років. 

 

Важливо! При кваліфікації правопорушення за статтею 185 КУпАП слід 

також мати на увазі, що адміністративна відповідальність за названою статтею 
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настає при відсутності застосування фізичної сили з боку винної особи. У разі 

заподіяння тілесних ушкоджень будь-якої степені тяжкості, умисного 

нанесення ударів, побоїв, дії правопорушника кваліфікуються як кримінальні 

правопорушення. 

Погроза застосування насильства під час вчинення опору, що полягає у 

висловлюваннях або діях про наміри винної особи застосувати насильство до 

працівника міліції, у зв'язку з виконанням ним інших службових обов'язків 

також передбачає відповідальність за нормами Кримінального кодексу.  

Тому слід чітко відмежовувати поняття активної поведінки при опорі 

від такої ж поведінки при злісній непокорі !!! При опорі, така протидія 

обов’язково поєднується із вчиненням дій, які безпосередньо спрямовані на 

фізичний контакт з особою, що виконує покладені на неї обов’язки, на 

застосування до неї фізичної сили, але не на вчинення насильства. Злісну 

непокору утворюють дії, які не пов’язані саме з фізичним впливом на 

потерпілого. Як зазначається у постанові Пленуму Верховного Суду «Про 

застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за 

посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників 

правоохоронних органів» від 26.06.1992 № 8, злісною непокорою слід вважати: 

 відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторених 

законних вимог чи розпоряджень працівника міліції при виконанні ним 

службових обов’язків, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку чи військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського 

порядку  

 або відмова, виражена у зухвалій формі, що свідчить про явну 

зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок . 
 

Практика притягнення осіб до адміністративної відповідальності за 

ст. 185 КУпАП свідчить про достатню кількість недоліків, допущених 

поліцейськими при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, 

на які належним чином реагують суди. 

У разі вчинення особою дій, які відповідно до статті 185 КУпАП 

кваліфікуються як злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського, в обов’язковому випадку складається протокол про 

адміністративне правопорушення, який з іншими матеріалами справи про 

адміністративне правопорушення розглядається судом. 

При розгляді справи про правопорушення, передбачене статтею 185, 

відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду, судді зобов'язані 

перевіряти правильність складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, наявність пояснень особи, яка притягається до 

відповідальності, та свідків правопорушення, даних, що характеризують цю 

особу, зокрема, чи притягалась вона раніше до адміністративної 
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відповідальності протягом року. У разі відсутності зазначених даних матеріал 

підлягає поверненню органу внутрішніх справ для належного оформлення. 

Також, відсутність в протоколі про адміністративне правопорушення 

вказівки на нормативний документ, який дозволяє поліцейському давати 

законні розпорядження (акт, юридично рівнозначний наказу, що виражений у 

категоричній формі) та висувати законодавчо обґрунтовані вимоги, є підставою 

для закриття провадження по справі, у зв’язку з відсутністю складу 

адміністративного правопорушення за ст. 185 КУпАП. 

Важливим для кваліфікації правопорушення за ст. 185, є вимоги та 

розпорядження правопорушнику, які поліцейський пред’являє в процесі 

виконання ним службових обов’язків по охороні громадського порядку. Про це 

мають свідчити установлена форма одягу, нагрудний знак, а також пред’явлене 

відповідне посвідчення.  

Другий же склад правопорушення, це «вчинення таких же дій щодо 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського 

порядку». І саме до цих осіб відноситься «у зв'язку з їх участю в охороні 

громадського порядку», оскільки забезпечення виконання вимог цих осіб 

пов'язується тільки якщо вони виконують певну делеговану функцію – охорону 

громадського порядку. 

 Під виконанням обов'язків по охороні громадського порядку Верховний 

Суд України розуміє : несення постової чи патрульної служби, підтримання 

порядку під час демонстрацій, мітингів, інших масових заходів, при ліквідації 

наслідків аварії, стихійного лиха, дії по припиненню або запобіганню порушень 

громадського порядку, затриманню порушника тощо. 

 Слід відмітити також, що злісна непокора зазвичай є наслідком вчинення 

особою іншого правопорушення або застосування поліцейських заходів. У 

першому випадку, протидія поліцейському є реакцією на вимогу припинити 

протиправні дії, у другому – протидія на застосування превентивних 

поліцейських заходів (під час перевірки документів особи; поверхневої 

перевірки і огляду; зупинення транспортного засобу; обмеження пересування 

особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю; вимоги 

залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; поліцейського 

піклування). В той же час, активна протидія вимогам поліцейського створює 

підстави для застосування ним заходів примусу.  

Поліцейському, що документує адміністративне правопорушення за 

ст. 185 КУпАП, слід враховувати, що: 

 поліцейський захід має застосовуватись виключно для виконання 

повноважень поліції; 

  бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним; 

 ґрунтуватись виключно на положеннях Закону України «Про 

Національну поліцію» (див. Розділ V « Поліцейські заходи»);  
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 про застосування будь-якого спеціального заходу доповідається 

керівнику поліцейського підрозділу письмовим рапортом. 

Стаття 262 КУпАП передбачає за вчинення злісної непокори 

застосування адміністративного затримання до особи правопорушника як 

запобіжного заходу. У такому випадку складається протокол про 

адміністративне затримання особи.  

Увага! Порядок складання протоколу про адміністративне затримання 

із відмітками про здійснення огляду особи детально роз’яснений в темі 9. 

Рапорт про застосування превентивних та примусових заходів буде одним 

із основних доказів законності дій поліцейського при розгляді судом справи за 

ст.185 КУпАП, а також скарги правопорушника, який здійснював злісну 

непокору. 

В рапорті про застосування поліцейських засобів зазначаються 

відомості про : 

 обставини застосування; 

  підстави застосування; 

 результати поверхневої перевірки, огляду особи; 

 наявність та ідентифікаційні ознаки предмету, який використовувався в 

якості знаряддя для протидії поліцейському; 

  стан правопорушника : ознаки вживання алкоголю, наркотиків чи 

психотропних засобів; агресивність, психічний стан з ознаками афекту та 

ін.);  

 поведінка правопорушення : рухи, висловлювання і т.п.; 

  дії поліцейського щодо припинення конфлікту та протиправної 

поведінки правопорушення (неодноразові вимоги, прохання, пропозиції); 

 факт оголошення прав особи, що притягується до відповідальності 

(див. ст. 268 КУпАП);  

 наслідки застосування поліцейських заходів (заподіяння будь-якої шкоди 

правопорушнику, пошкодження одягу); 

 скарги, які правопорушник висловлював під час застосування 

поліцейського заходу.  

Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років. 

Документування адміністративного правопорушення за 

ст. 185 КУпАП передбачає застосування поліцейськими комплексу 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 (див. поліцейські 
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заходи ст.29 Закону України «Про Національну поліцію), а також запобіжних 

заходів для припинення та забезпечення розгляду справи (див. ст.260 КУпАП). 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули склади найбільш 

поширених адміністративних правопорушень (Ст. 44, 51, 173, 178, 185 

КУпАП), провадження за якими входить до компетенції Національної поліції. 

Виділено особливості кваліфікації даних правопорушень, заходи реагування на 

дані правопорушення, а також особливості здійснення провадження за даними 

правопорушеннями.  

 
ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Розглянуто загальну характеристику поліцейських адміністративні 

правопорушень. Виділено 37 складів адміністративних правопорушень щодо 

яких поліцейський повинен розуміти механізм реагування на адміністративні 

правопорушення, що включає в себе:знання складів основних «поліцейських» 

адміністративних правопорушень; знання обсягу власних повноважень при 

реагуванні на адміністративні правопорушення; знання загальних засад 

провадження в справах про адміністративні правопорушення; уміння 

проводити кваліфікацію адміністративних правопорушень; уміння складати всі 

види процесуальних документів при здійсненні провадження в справах про 

адміністративні правопорушення; уміння застосовувати заходи забезпечення 

провадження; уміння проводити розгляд справ про адміністративні 

правопорушення; уміння виносити постанови в справах про адміністративні 

правопорушення. 

Розглянуто особливості реагування поліцейського на адміністративні 

правопорушення, провадження за якими входить до компетенції національної 

поліції, виділено склади правопорушень, об’єктивна сторона яких схожа з 

об’єктивною стороною відповідних складів кримінальних правопорушень.  

Реалізуючи свою компетенцію при фіксації «поліцейських» 

адміністративних правопорушень, поліцейський повинен розуміти 

процесуальний механізм притягнення до відповідальності.  

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули склади найбільш 

поширених адміністративних правопорушень (Ст. 44, 51, 173, 178, 185 

КУпАП), провадження за якими входить до компетенції Національної поліції. 

Виділено особливості кваліфікації даних правопорушень та заходи реагування 

на дані правопорушення, а також особливості здійснення провадження за 

даними правопорушеннями.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Проаналізувати статтю 255 та 222 КУпАП. Біля кожної статті КУпАП, 

провадження з якою входить до компетенції Національної поліції поставити 

відповідні відмітки про повноваження поліцейського щодо складення 

протоколу, винесення постанови, можливості здійснення адміністративного 

затримання.  
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громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

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

70. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

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

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 
 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

71. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

72. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

73. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

74. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

75. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

76. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

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

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

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

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

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

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

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

917/16933) 

78. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

79. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

80. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

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



 150 

81. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
Отримати знання щодо загальної характеристики проваджень в сфері 

безпеки дорожнього руху, особливостей юридичного складу правопорушень в 

сфері безпеки дорожнього руху, а також проваджень Національною поліцією в 

справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

. 

ВСТУП 

 

Серед засобів, які застосовує держава для боротьби з порушеннями 

законодавства про дорожній рух, найважливіше місце посідає адміністративна 

відповідальність. Вимоги сьогодення потребують підвищення ефективності 

реалізації адміністративної відповідальності, адже на цей час наявна значна 

кількість негативних чинників, що гальмують розвиток зазначеної галузі, а 

саме: дублювання повноважень суб’єктів адміністративної юрисдикції; 

прогалини в адміністративно-деліктному законодавстві; відсутність контролю з 

боку органу, що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення; 

низька професійна підготовка суб’єктів правозастосування, зокрема численні 

помилки при кваліфікації правопорушень у сфері дорожнього руху; порушення 

правил оформлення матеріалів адміністративної справи та строків притягнення 

громадян до адміністративної відповідальності тощо. До того ж, стягнення за 

вчинення адміністративних проступків у сфері безпеки дорожнього руху не 

виконують належної превентивної, виховної та каральної функції, оскільки не 

мають системного та якісного характеру впливу. 

Саме тому виникає нагальна потреба в детальному дослідженні змісту 

проступків у сфері дорожнього руху, особливостей застосування заходів 

адміністративної відповідальності за їх скоєння та, відповідно до цього, – 

внесення пропозицій щодо змін і доповнень до законодавства з метою 

підвищення ефективності реалізації адміністративної відповідальності у 

розглядуваній сфері. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕНЬ В СФЕРІ 

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-VIII було внесено 
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зміни до КУпАП, якими суттєво змінено законодавство в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

Новелами КУпАП є: 

 Введено відповідальність за адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі; 

 Введено відповідальність юридичних осіб; 

 Введено новий вид стягнення – штрафні бали; 

 Введено поняття поліція, замість міліції; 

 Введено безальтернативні санкції у вигляді штрафу за 

правопорушення, які розглядаються національною поліцією; 

 Розширено можливості поліції виносити постанови в справах про 

адміністративні правопорушення без складання протоколу про 

правопорушення; 

 Розширено повноваження поліцейських щодо розгляду справ про 

адміністративне правопорушення на місці його вчинення з 

можливістю стягування штрафу на місці вчинення 

адміністративного правопорушення незалежно від розміру 

виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв; 

 Введено норму про те, що протокол не складається у разі вчинення 

адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до 

компетенції Національної поліції; 

 Змінено порядок виконання постанови про накладення штрафу 

В основному, ці зміни торкаються правопорушень в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

Звернемо увагу на найбільш важливі зміни. 

Введення стягнення у вигляді штрафних балів. 

Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі, установлені КУпАП. 

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, 

щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним 

засобом) і до кінця року нараховується 150 балів. 

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який 

вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, 

передбачених відповідною статтею Особливої частини  КУпАП. 

В КУпАП штрафні бали введено до санкції лише частини першої та 

частини другої статті 122. (Стаття 122. Перевищення встановлених 

обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання 

дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) 
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних 

засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх 

знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, 
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буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних 

переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних 

переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів 

заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів. 

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів 

загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест 

регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної 

дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній 

частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми 

освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку 

руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з 

порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху 

транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними 

пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком 

водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними 

невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної 

їзди, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів. 

Поліцейські не мають можливості застосовувати стягнення у вигляді 

штрафних балів, тому що це стягнення застосовується виключно за 

правопорушення, які зафіксовано в автоматичному режимі. 

 

Розширення можливості поліції виносити постанови в справах про 

адміністративні правопорушення без складання протоколу про 

правопорушення 

Ці зміни пов’язані із новою редакцією статті 258 КУпАП. Зокрема, в 

статті зараз зазначено: 

Протокол  не  складається  у  разі  вчинення адміністративних 

правопорушень,  розгляд яких віднесено до компетенції Національної 

поліції,  та  адміністративних  правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.  

 У  цих випадках (передбачених  частинами  першою  та другою  статті 

258),  уповноваженими  органами  (посадовими  особами)  на місці вчинення   

правопорушення   виноситься   постанова  у  справі  про адміністративне  

правопорушення  відповідно  до  вимог  статті 283 КУпАП.   

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 

стягнення,  що на неї накладається, то уповноважена посадова особа 

зобов'язана  скласти  протокол  про адміністративне правопорушення 

відповідно  до  вимог  статті  256  цього  Кодексу,  крім випадків притягнення 

особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 
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сфері забезпечення дорожнього руху,  у  тому  числі  зафіксованих  в  

автоматичному  режимі.  

Постанова у   справі   про   адміністративне   правопорушення 

складається у двох екземплярах,  один з яких вручається особі, яка притягається 

до адміністративної відповідальності.  

Тепер Національної поліції має право не складати протоколи при 

вчиненні адміністративних правопорушень розгляд яких віднесено до 

компетенції Національної поліції.  

Якщо особа не погоджується із накладеним стягненням, оспорює його, то 

поліцейський має скласти і протокол про адміністративне правопорушення.. 

Але протокол не складається, якщо це правопорушення є правопорушенням у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Відповідна компетенція Національної поліції визначається у статті 

222 КУпАП. Це питання вже розглядалось в попередніх лекціях. 

Можна зробити такий важливий висновок: 

Національної поліції має повноваження що розгляду та винесення 

постанов в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху ( які передбачені частинами першою, другою, 

третьою, п’ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами 

першою, другою і  третьою  статті  122, частиною першою статті 123, статтями 

125, 126,  частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128, 128-1,  

129,  статтею  132-1,  частинами  першою, другою і третьою статті  140), що 

передбачають стягнення у вигляді штрафу або   штрафних   балів.  

В подальшому цю інформацію буде узагальнено у таблиці. 

Далі з’ясуємо, які адміністративні правопорушення віднесено до 

сфери забезпечення безпеки дорожнього руху і яка компетенція Національної 

поліції на них поширюється. 

Відповідно до КУпАП такими правопорушеннями є (статті): 121, 121-1, 

121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 

129, 130, 132-1, 133-1, 139, 140. 

Всього 22 статті. Нам необхідно з’ясувати декілька питань. 

По-перше, на які правопорушення поширюється компетенція розглядати 

справи. 

По-друге, по яких правопорушеннях необхідно складати протокол, а по 

яких протокол не має складатися. 

По-третє, по яких правопорушеннях допускається тимчасове вилучення 

посвідчення водія.  У разі   наявності   підстав   вважати,   що  водієм  вчинено 

порушення,  за яке відповідно до КУпАП може бути накладено адміністративне  

стягнення  у  вигляді позбавлення права керування транспортними   засобами 

працівник  уповноваженого  підрозділу, тимчасово  вилучає  посвідчення  водія  

до  набрання законної сили постановою  у  справі  про  адміністративне 

правопорушення. 

По-четверте, по яких правопорушеннях тимчасове затримання 

транспортних засобів. 
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Крім того необхідно звернути увагу на особливості провадження в цих 

справах. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в першому питанні нами розглянуто новели законодавство в 

сфері безпеки дорожнього руху, внесені Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-

VIII. 

З’ясовано загальну характеристику проваджень в сфері безпеки 

дорожнього руху. 

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Розглянемо деякі особливості юридичного складу правопорушень в сфері 

безпеки дорожнього руху. 

Як вже було встановлено, відповідно до КУпАП такими 

правопорушеннями є (статті): 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 

124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 129, 130, 132-1, 133-1, 139, 140. 

Всього 22 статті. В діяльності поліцейського, в першу чергу, необхідно 

звернути увагу на такі: 

Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, 

проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення 

інших правил дорожнього руху 

Стаття 122-
2
. Невиконання водіями вимог про зупинку 

Стаття 122-
5
. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і 

використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв 

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна 

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має 

відповідних документів на право керування таким транспортним засобом 

або не пред'явила їх для перевірки 

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції 

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 

споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього 

руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх 

усунення 

Особливості застосування статті 124 КУпАП вивчається в курсі 

«Оформлення ДТП». Так само там вивчається и механізм застосування статті 

130 КУпАП. Але що статті 130 КУпАП ми давно коментар у наступній лекції. 
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Не можна сказати, що інші правопорушення в сфері забезпечення 

дорожнього руху менш важливі. Просто ймовірність вчинення зазначених 

правопорушень вища.  

    

 Стаття КУпАП та її частини Санкція Повноваження 

поліції 

1. Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, 

проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та 

 Частина перша 

Перевищення встановлених обмежень 

швидкості руху транспортних засобів більш як 

на двадцять кілометрів на годину, порушення 

вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної 

частини доріг, правил перевезення вантажів, 

буксирування транспортних засобів, зупинки, 

стоянки, проїзду пішохідних переходів, 

ненадання переваги у русі пішоходам на 

нерегульованих пішохідних переходах, а так 

само порушення встановленої для 

транспортних засобів заборони рухатися 

тротуарами чи пішохідними доріжками,  

штраф в розмірі 

п’ятнадцяти  

НМДГ або 50 

штрафних балів. 

 

Розгляд. 

Постанова 

Протокол не 

складається 

 Частина друга 

Порушення правил проїзду перехресть, 

зупинок транспортних засобів загального 

користування, проїзд на заборонний сигнал 

світлофора або жест регулювальника, 

порушення правил обгону і зустрічного 

роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, 

розташування транспортних засобів на проїзній 

частині, порушення правил руху 

автомагістралями, користування зовнішніми 

освітлювальними приладами або 

попереджувальними сигналами при початку 

руху чи зміні його напрямку, використання цих 

приладів та їх переобладнання з порушенням 

вимог відповідних стандартів, користування під 

час руху транспортного засобу засобами 

зв’язку, не обладнаними технічними 

пристроями, що дозволяють вести перемови без 

допомоги рук (за винятком водіїв оперативних 

транспортних засобів під час виконання ними 

невідкладного службового завдання), а так само 

порушення правил навчальної їзди, - 

 

штраф в розмірі 

двадцяти п’яти 

НМДГ або 50 

штрафних балів. 

 

Розгляд. 

Постанова 

Протокол не 

складається 

 Частина третя 

Перевищення встановлених обмежень 

швидкості руху транспортних засобів більш як 

на п’ятдесят кілометрів на годину, ненадання 

переваги в русі транспортним засобам аварійно-

рятувальних служб, швидкої медичної 

допомоги, пожежної охорони, поліції, що 

штраф в розмірі 

тридцяти НМДГ 

 

Розгляд. 

Постанова 

Протокол не 

складається 
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рухаються з увімкненими спеціальними 

світловими або звуковими сигнальними 

пристроями, ненадання переваги маршрутним 

транспортним засобам, у тому числі порушення 

правил руху і зупинки на смузі для маршрутних 

транспортних засобів, а так само порушення 

правил зупинки, стоянки, що створюють 

перешкоди дорожньому руху або загрозу 

безпеці руху,  

 Частина четверта 

Порушення, передбачені частинами 

першою, другою або третьою цієї статті, 

що спричинили створення аварійної 

обстановки, а саме: примусили інших 

учасників дорожнього руху різко 

змінити швидкість, напрямок руху або 

вжити інших заходів щодо забезпечення 

особистої безпеки або безпеки інших 

громадян  

штраф в 

розмірі сорока  

НМДГ або 

позбавлення 
права 

керування 

транспортними 

засобами на 

строк від 

шести місяців 

до одного 

року. 

Протокол. 

(Розглядає суд) 

2 Стаття 122-
2
. Невиконання водіями вимог про зупинку 

 Частина перша 

Невиконання водіями вимог 

поліцейського, а водіями військових 

транспортних засобів - вимог посадової 

особи військової інспекції безпеки 

дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України 

про зупинку транспортного засобу,  

штраф в розмірі 

дев’яти НМДГ або 

позбавлення права 

керування 

транспортними 

засобами на строк 

від трьох до шести 

місяців. 

Протокол. 

(Розглядає суд) 

3 Стаття 122-
5
. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і 

використання спеціальних світлових або звукових сигнальних 

пристроїв 

 Частина перша 

Порушення вимог законодавства щодо 

встановлення і використання на 

транспортному засобі спеціальних 

світлових або звукових сигнальних 

пристроїв - 

 

штраф в розмірі 

п’ятисот НМДГ з 

конфіскацією 

спеціальних 

світлових або 

звукових 

сигнальних 

пристроїв. 

Протокол. 

(Розглядає суд) 

4 Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має 

відповідних документів на право керування таким транспортним 

засобом або не пред'явила їх для перевірки 

 Частина перша 

Керування транспортним засобом 
штраф в розмірі 

двадцяти п’яти 

Розгляд. 

Постанова 
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особою, яка не має при собі або не 

пред'явила для перевірки 

посвідчення водія відповідної 

категорії, реєстраційного документа 

на транспортний засіб, а також 

поліса (договору) обов'язкового 

страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (страхового 

сертифіката "Зелена картка"), 

НМДГ Протокол не 

складається 

 Частина друга 

Керування транспортним засобом 

особою, яка не має права керування 

таким транспортним засобом, або 

передача керування транспортним 

засобом особі, яка не має права 

керування таким транспортним 

засобом 

штрафу в розмірі 

тридцяти НМДГ 

Розгляд. 

Постанова 

Протокол не 

складається 

 Керування транспортним засобом 

особою, позбавленою права 

керування транспортними засобами, 

штраф в розмірі 

тридцяти НМДГ 

 

5 Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, 

які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції 

 Частина перша 

Керування транспортними засобами 

особами в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, а 

також передача керування транспортним 

засобом особі, яка перебуває в стані такого 

сп'яніння чи під впливом таких лікарських 

препаратів, а так само відмова особи, яка 

керує транспортним засобом, від 

проходження відповідно до встановленого 

порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або 

щодо вживання лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції,  

штраф на водіїв у 

розмірі двохсот 

НМДГ або 

позбавлення права 

керування 

транспортними 

засобами на строк 

від одного до двох 

років, або 

адміністративний 

арешт на строк від 

семи до десяти діб 

і на інших осіб - 

накладення 

штрафу в розмірі 

двохсот НМДГ або 

адміністративний 

арешт на строк від 

семи до десяти діб. 

Протокол. 

(Розглядає суд) 

 Частина друга на водіїв Протокол. 
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Повторне протягом року вчинення 

будь-якого з порушень, передбачених 

частиною першою цієї статті,  

. 

 

позбавлення права 

керування 

транспортними 

засобами на строк 

від двох до трьох 

років з оплатним 

вилученням 

транспортного 

засобу чи без 

такого або 

адміністративний 

арешт на строк від 

десяти до 

п’ятнадцяти діб з 

оплатним 

вилученням 

транспортного 

засобу чи без 

такого і на інших 

осіб - 

адміністративний 

арешт на строк від 

десяти до 

п’ятнадцяти діб з 

оплатним 

вилученням 

транспортного 

засобу чи без 

такого 

(Розглядає суд) 

 Частина третя 

Дії, передбачені частиною першою цієї 

статті, вчинені особою, яка двічі протягом 

року піддавалась адміністративному 

стягненню за керування транспортними 

засобами у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, за 

відмову від проходження відповідно до 

встановленого порядку огляду на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, - 

 

на водіїв позбавлення 

права керування 

транспортними 

засобами на строк від 

трьох до десяти років 

з оплатним 

вилученням 

транспортного засобу 

і на інших осіб - 

адміністративний 

арешт на строкм від 

десяти до п’ятнадцяти 

діб з оплатним 

вилученням 

транспортного засобу. 

 

Протокол. 

(Розглядає суд) 

 Частина четверта 

Вживання водієм транспортного 

на водіїв позбавлення 

права керування 
Протокол. 

(Розглядає суд) 
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засобу після дорожньо-транспортної 

пригоди за його участю алкоголю, 

наркотиків, а також лікарських препаратів, 

виготовлених на їх основі (крім тих, що 

входять до офіційно затвердженого складу 

аптечки або призначені медичним 

працівником), або після того, як 

транспортний засіб був зупинений на 

вимогу поліцейського, до проведення 

уповноваженою особою медичного огляду 

з метою встановлення стану алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або 

щодо вживання лікарських препаратів, що 

знижують його увагу та швидкість реакції, 

чи до прийняття рішення про звільнення 

від проведення такого огляду,  

транспортними 

засобами на строк від 

двох до трьох років 

або адміністративний 

арешт на строк від 

десяти до п'ятнадцяти 

діб. 

 

6 Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 

споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 

необхідних заходів щодо їх усунення 

 Частина перша 

Пошкодження автомобільних доріг, 

вулиць, дорожніх споруд, залізничних 

переїздів, трамвайних колій, технічних 

засобів регулювання дорожнього руху, 

самовільне знімання, закриття чи 

встановлення технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, створення 

перешкод для дорожнього руху, в тому 

числі забруднення дорожнього покриття, 

або невжиття необхідних заходів щодо їх 

усунення та попередження інших 

учасників руху про небезпеку, що виникла, 

або невжиття посадовими особами, 

відповідальними за технічний стан, 

обладнання, експлуатацію транспортних 

засобів, утримання автомобільних доріг та 

вулиць, громадянами - суб'єктами 

господарської діяльності заходів щодо 

заборони руху підвідомчих технологічних 

транспортних засобів, 

сільськогосподарської техніки і машин на 

гусеничному ходу автомобільними 

дорогами і вулицями, покриття яких може 

бути пошкоджене, - 

 

штраф на громадян 

у розмірі двадцяти 

НМДГ або 

громадські роботи 

на строк від 

тридцяти до сорока 

годин, і 

накладення 

штрафу на 

посадових осіб, 

відповідальних за 

технічний стан, 

обладнання, 

експлуатацію 

транспортних 

засобів, утримання 

автомобільних 

доріг та вулиць, 

громадян - 

суб'єктів 

господарської 

діяльності - у 

розмірі тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян або 

громадські роботи 

Протокол. 

(Розглядає суд) 



 160 

на строк від 

тридцяти до сорока 

годин. 

 

Розглянемо для прикладу особливості кваліфікації адміністративного 

правопорушення, передбаченого частиною першою статті 122 КУпАП. 

(Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд 

на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших 

правил дорожнього руху)  
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 

двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної 

частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, 

стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на 

нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для 

транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів. 

Об’єктивна сторона – це діяння (дії), альтернативні (достатньо вчинення 

будь-якої дії із 9 можливих для настання відповідальності). Такими діями 

можуть бути: 

1. перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних 

засобів більш як на двадцять кілометрів на годину,  

2. порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг,  

3. порушення правил перевезення вантажів,  

4. порушення правил буксирування транспортних засобів,  

5. порушення правил  зупинки,  

6. порушення правил  стоянки,  

7. порушення правил проїзду пішохідних переходів,  

8. ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних 

переходах,  

9. порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися 

тротуарами чи пішохідними доріжками, 

Кожну дію можна розглядати, як порушення певного пункту Правил 

дорожнього руху. Так, перевищення встановлених обмежень швидкості руху 

транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину в місті є 

порушенням пункту 12.4. Правил  дорожнього руху : У населених пунктах рух 

транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 60 км/год. 

Аналогічно встановлюється відповідність кожної дії, яка утворює 

правопорушення, відповідному пункту Правил дорожнього руху. Це, 

безумовно, вимагає чіткого знання правил дорожнього руху.  

Протокол про це правопорушення поліцейськими не складається, а 

складається тільки постанова, в якій необхідно зазначити, який саме пункт 

Правил дорожнього руху було порушено. 

Це правопорушення має формальний склад, тобто не передбачає 

обов’язкове настання шкідливих наслідків. 

Час та місце вчинення правопорушення не впливають на його кваліфікацію. 
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Правопорушення не віднесено до триваючих, тому стягнення може бути 

накладено не пізніш   як через два місяці з дня вчинення. 

Суб’єктом правопорушення можуть бути: 

1. особа, яка керувала транспортним засобом в момент вчинення 

правопорушення, в разі виявлення правопорушення безпосередньо 

поліцейськими. 

2. власник транспортного засобу (фізична або юридична особа), якщо 

правопорушення було зафіксовано в автоматичному режимі. 

Суб’єктивна сторона характеризується обов’язковою такою ознакою, як 

вина. Форма вини не впливає на кваліфікацію. Правопорушення може бути 

вчинено як з необережності, так і умисно. 

Новелою КУпАП є те, що у випадках накладення стягнення за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху при 

накладенні стягнення не враховуються характер вчиненого 

правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, 

обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (стаття 33 КУпАП). 

Це пов’язано з тим, що санкція статті є безальтернативною – у вигляді 

штрафу в розмірі 15 НМДГ (255 грн.) 

Поліцейський може винести постанову про накладення адміністративного 

стягнення. 

В разі виявлення обставин, які виключають провадження (стан крайньої 

необхідності, стан неосудності) може бути винесена постанова про закриття 

справи.  

Поліцейський уповноважений вирішувати справу, також має право при 

малозначності вчиненого адміністративного правопорушення звільнити 

порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним 

зауваженням. Але і в такому разі необхідно виносити постанову про закриття 

справи із посиланням на статтю 22 КУпАП. 

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський 

може здійснювати поверхневу перевірку транспортного засобу якщо існує 

достатньо підстав вважати, що в  транспортному засобі знаходиться 

правопорушник (підпункт перший пункту четвертого частини першої статті 34 

Закону). 

Поверхнева перевірка транспортного засобу здійснюється шляхом 

візуального огляду 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. 

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу особа повинна 

самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного 

засобу. 

Розглянемо ще деякі особливості кваліфікації правопорушення за статтею 

130 КУпАП. Як вже зазначалось, ця стаття розглядається в курсі «Оформлення 

ДТП», тому тут ми з’ясуємо лише деякі аспекти об’єктивної сторони. Текст 

статті є в таблиці цієї лекції. 

За частиною першою статті 130 правопорушенням є такі дії: 
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 керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

 передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в 

стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, 

 відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження 

відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 

В частинах другій та третій йдеться про такі самі дії, як в частині першій, 

які було вчинені повторно або більше двох раз протягом року. 

За частиною четвертою статті 130 правопорушенням є такі дії: 

 Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної 

пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських 

препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до 

офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним 

працівником),  

 Вживання водієм транспортного засобу алкоголю, наркотиків, а також 

лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що 

входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені 

медичним працівником),   після того, як транспортний засіб був 

зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою 

особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до 

прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду. 

Огляду підлягають водії транспортних засобів,  щодо яких в 

уповноваженої особи є підстави вважати,  що вони перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або  під  впливом  лікарських  

препаратів,  що  знижують  увагу та швидкість реакції (далі  -  стан  сп'яніння),  

згідно  з  ознаками такого стану, установленими МОЗ і МВС. 

Огляд проводиться:  

 уповноваженою особою на місці зупинки транспортного засобу з 

використанням спеціальних технічних засобів;  

 лікарем закладу охорони  здоров'я.  

Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності 

двох свідків.  

Не можуть бути залучені  як  свідки  працівники  поліції  або особи, щодо 

неупередженості яких є сумніви.  

Результати огляду, проведеного поліцейським,  зазначаються у 

протоколі  про  адміністративне правопорушення.  

Підтвердження стану сп'яніння в результаті огляду та згода водія  

транспортного засобу з результатами такого огляду є підставою для його 

притягнення  згідно  із  законом  до відповідальності.  
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Водій транспортного засобу, що відмовився від  проведення огляду  на 

місці зупинки транспортного засобу або висловив незгоду з його   

результатами,  направляється поліцейським для  проведення  огляду до 

відповідного закладу охорони здоров'я.  

Огляд може  також   проводитися в спеціально  обладнаних пересувних  

пунктах  (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають 

установленим МОЗ вимогам.  

Поліцейський забезпечує проведення огляду  водія  транспортного засобу 

в закладі охорони здоров'я не пізніше ніж протягом двох годин з  моменту  

виявлення  відповідних підстав.  

У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в 

закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає 

протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки 

сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.  

Проведення  огляду водіїв транспортних засобів - учасників дорожньо-

транспортної пригоди,  унаслідок якої  є  постраждалі,  - обов'язкове.  

Огляд   водія  транспортного  засобу  в  закладі  охорони здоров'я 

проводиться в будь-який  час  доби  за  методикою  та  із застосуванням 

приладів, дозволених для використання МОЗ.  

Лікар,   що   проводить  огляд,  повинен  ознайомитися  з документами,  

які посвідчують особу  водія  (паспорт,  посвідчення водія та інші документи).  

Відсутність документів  не  може  бути причиною для відмови в 

проведенні огляду.  

У разі коли в  результаті  дорожньо-транспортної  пригоди водія  

доставлено  у  лікувальний заклад,  в обов'язковому порядку проводиться  

дослідження  з  метою  виявлення  в  його   організмі алкоголю,  наркотичних  

чи  інших  речовин,  що  знижують увагу та швидкість реакції.  

Лікар, що проводив у закладі охорони здоров'я огляд водія 

транспортного  засобу,  складає  за  його результатами висновок за формою, 

яка затверджується МОЗ.  

Висновок складається в трьох примірниках:  по  одному  -  для 

уповноваженої   особи  патрульної служби  та  водія  транспортного засобу, а 

третій залишається в закладі охорони здоров'я.  

Висновок може бути оскаржений водієм транспортного засобу у 

встановленому законодавством порядку.  

 

Згідно вимог 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 до ознак алкогольного та 

наркотичного сп’яніння належать: 

1.3. Ознаками алкогольного сп'яніння є: 

а) запах алкоголю з порожнини рота; 

б) порушення координації рухів; 

в) порушення мови; 
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г) виражене тремтіння пальців рук; 

ґ) різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя; 

д) поведінка, що не відповідає обстановці.  

1.4. Ознаками наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 

є: 

а) наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп'яніння (крім 

запаху алкоголю з порожнини рота); 

б) звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло; 

в) сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, 

мови; 

г) почервоніння обличчя або неприродна блідість.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули деякі особливості 

юридичного складу правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху. Такими 

правопорушеннями є (статті): 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 

124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 129, 130, 132-1, 133-1, 139, 140 

КУпАП. Всього 22 статті. Не можна сказати, що інші правопорушення в сфері 

забезпечення дорожнього руху менш важливі. Просто ймовірність вчинення 

зазначених правопорушень вища.  

Новелою КУпАП є те, що у випадках накладення стягнення за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху при 

накладенні стягнення не враховуються характер вчиненого 

правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, 

обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (стаття 33 КУпАП). 

 

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

МВС України затвердило Інструкцію з оформлення працівниками 

патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в 

автоматичному режимі. Це наказ МВС від 107.11.2015 № 1395. 

Ця Інструкція розроблена відповідно до КУпАП,, постанов Кабінету 

Міністрів України від 17 грудня 2008 року №1086  «Про затвердження 

Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на 

транспортний засіб та їх повернення», від 17 грудня 2008 року №1102  «Про 

затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання 

транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках», від 17 

грудня 2008 року №1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв 

транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 
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і проведення такого огляду», Положення про патрульну службу МВС , 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 липня 

2015 року № 796. 

Нагадаємо, що протокол  не  складається  у  разі  вчинення 

адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції 

Національної поліції,  та  адміністративних  правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному 

режимі.  

Постанова у   справі   про   адміністративне   правопорушення 

складається у двох екземплярах,  один з яких вручається особі, яка притягається 

до адміністративної відповідальності.  

Тепер Національна поліція має право не складати протоколи при 

вчиненні адміністративних правопорушень розгляд яких віднесено до 

компетенції Національної поліції.  

Якщо особа не погоджується із накладеним стягненням, оспорює його, то 

патрульний поліцейський має скласти і протокол про адміністративне 

правопорушення.  Але протокол не складається, якщо це правопорушення є 

правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Якщо правопорушення не передбачає компетенції Національної поліції 

щодо його розгляду, то протокол обов’язково складається (дивись таблицю 

компетенції). 

У разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху за яке необхідно складати протокол, поліцейський відповідно 

складає протокол, бланк якого затверджено цією Інструкцією, копія якого під 

підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

роз’яснює порушникові його права і обов’язки відповідно до статті 

63 Конституції України та статті 268 КУпАП. 

До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються: 

 письмові пояснення свідків правопорушення у разі їх наявності. У 

разі оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, 

передбачене частиною четвертою статті 122, частиною третьою 

статті 123, частинами першою - четвертою статті 130 КУпАП, 

наявність свідків є обов’язковою; 

 акт перевірки технічного стану транспортного засобу; 

 акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. 

У разі тимчасового вилучення посвідчення водія (стаття 265-1 КУпАП) 

робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення; за наявності свідків і потерпілих протокол 

про адміністративне правопорушення може бути підписаний також цими 

особами. У разі відмови порушника від підписання протоколу про 

адміністративне правопорушення в протоколі робиться запис про це, який 

засвідчується підписом свідків. Особа, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту 
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протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які 

долучаються до протоколу. 

При складанні протоколу про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 139, 140  КУпАП, до нього необхідно долучати акт 

обстеження ділянки вулично-шляхової мережі (додаток 6 до Інструкції) з 

відповідними замірами та схемою про: 

 пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових 

споруд, трамвайних колій чи технічних засобів регулювання 

дорожнього руху; 

 самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів 

регулювання дорожнього руху; 

 перешкоду для дорожнього руху, у тому числі забруднення 

шляхового покриття; 

 пошкодження асфальтобетонного покриття доріг унаслідок руху 

машин на гусеничному ходу; 

 умови та стан шляху, які загрожують безпеці дорожнього руху; 

 порушення нормативів щодо обладнання на дорогах місць 

проведення ремонтних робіт, залишення дорожніх машин, 

будівельних матеріалів, конструкцій тощо; 

 порушення або невиконання правил на підприємствах, в установах 

та організаціях під час розроблення та виготовлення транспортних 

засобів і деталей до них або інших предметів їх додаткового 

обладнання, під час проектування, реконструкції та ремонту 

шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд. 

У   разі   наявності   підстав  вважати,  що  водієм  вчинено порушення,   

передбачені   частинами   першою,   другою,  третьою, четвертою, шостою і 

сьомою статті 121, частиною третьою статті 122 (в   частині  порушення  правил  

зупинки,  стоянки,  що  створюють перешкоди  дорожньому  руху  або  загрозу  

безпеці руху), статтями 122-5,  124,  126,  частинами  першою, другою, третьою 

і четвертою статті   130,  статтями  132-1,  206-1 КУпАП,  працівник 

уповноваженого  підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, 

тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його 

для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що  дозволяється 

виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу 

суттєво  перешкоджає  дорожньому руху (якщо розміщення затриманого 

транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху),  в  тому  числі  

за  допомогою  спеціального автомобіля  - евакуатора.  Про тимчасове 

затримання  робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення.  

Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник 

відповідного уповноваженого  підрозділу   Національної  поліції зобов'язаний 

надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання  транспортного  

засобу  та  своє  місцезнаходження іншу особу   за   власним  вибором  і  вжити  

заходів  щодо  повернення автомобіля  до  місця  постійної  дислокації,  а  
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також  забороняє експлуатацію   транспортного  засобу  до  усунення  

несправностей, виявлених  у процесі  його  огляду,  або до демонтажу 

спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.  

У  разі  якщо  розміщення  затриманого  транспортного  засобу суттєво  

не  перешкоджає дорожньому руху, такий транспортний засіб не може бути 

доставлений для зберігання на спеціальний майданчик.  

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до 

вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох 

днів з моменту такого затримання.  

Після закінчення триденного строку тимчасового затримання 

транспортного засобу особа має право звернутися  за  отриманням тимчасово 

затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов'язковим для 

його виконання  незалежно від  стадії  вирішення справи про адміністративне 

правопорушення.  

За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого 

транспортного засобу не може стягуватися плата.  

Порядок тимчасового  затримання  та  зберігання  транспортних засобів  

на  спеціальних  майданчиках  та стоянках визначається Кабінетом Міністрів 

України (Постанова КМУ від 17 грудня 2008 року №1102  «Про затвердження 

Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на 

спеціальних майданчиках і стоянках»). 

Доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку 

здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів - евакуаторів (далі - 

евакуатор), у тому числі тих, що належать підприємствам, установам та 

організаціям, які провадять діяльність, пов'язану з транспортуванням 

транспортних засобів, і з якими територіальним органом МВС укладені в 

установленому порядку договори. 

Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 

стоянку уповноважена особа територіального, у тому числі міжрегіонального 

органу патрульної служби, викликає евакуатор через чергового 

територіального, у тому числі міжрегіонального органу патрульної служби. 

Після прибуття евакуатора уповноважена особа територіального, у тому 

числі міжрегіонального органу патрульної служби, робить у присутності двох 

свідків і представника підприємства, установи або організації, яким 

належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне правопорушення 

про тимчасове затримання транспортного засобу із зазначенням: 

1) дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання та 

доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку; 

2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає 

рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на 

спеціальний майданчик чи стоянку; 

3) типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних 

недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і 

доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку; 
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4) найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, 

установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний 

майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора; 

5) адреси місця зберігання транспортного засобу; 

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з 

доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку. 

У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук 

відповідно до статті 40 Закону України «Про виконавче провадження», у 

присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, 

який доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, 

складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу із 

зазначенням: 

 дати, часу, місця виявлення транспортного засобу і підстави для 

тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на 

спеціальний майданчик чи стоянку; 

 посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка 

приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення 

транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку; 

 типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку недоліків і 

пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і 

доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку, які можливо 

встановити під час візуального огляду такого засобу; 

 найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, 

установи або організації, які доставляють транспортний засіб на 

спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного 

номера евакуатора; 

 адреси місця зберігання транспортного засобу; 

 посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з 

доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 

стоянку. 

Зазначений акт підписують присутні під час його складання особи. 

До протоколу і акта огляду та тимчасового затримання транспортного 

засобу за можливості додаються фотографія транспортного засобу, що підлягає 

тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають в ньому. 

Протокол підписують особа, яка прийняла рішення про тимчасове 

затримання транспортного засобу, особа, що виконує роботи з доставлення 

такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, два свідки, а також водій і 

страховий комісар в разі їх присутності. 

У разі коли доставити транспортний засіб на спеціальний майданчик чи 

стоянку неможливо, поліцейський, проводить його затримання шляхом 

блокування з дотриманням, умов безпеки дорожнього руху. 

У разі відсутності водія, транспортний засіб якого заблоковано, 

поліцеййський, залишає під його склоочисниками повідомлення про 

необхідність прибуття такого водія до територіального, у тому числі 
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міжрегіонального органу патрульної служби, для оформлення протоколу про 

адміністративне правопорушення. 

Форма повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу 

шляхом його блокування затверджується МВС. 

Розблокування транспортного засобу здійснюється уповноваженими 

особами територіального, у тому числі міжрегіонального органу патрульної 

служби, після складення протоколу про адміністративне правопорушення. 

У разі   наявності підстав   вважати,   що  водієм  вчинено порушення,  за 

яке відповідно до КУпАП може бути накладено адміністративне  стягнення  у 

вигляді позбавлення права керування транспортними  засобами, працівник  

уповноваженого підрозділу, тимчасово вилучає посвідчення  водія  до набрання 

законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення, але 

не більше  ніж  на  три  місяці  з моменту такого вилучення, і видає 

тимчасовий  дозвіл (додаток 11 до Інструкції)  на право керування 

транспортними засобами. Про тимчасове  вилучення  посвідчення водія 

робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.  

Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення 

посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо 

позбавлення водія права керування транспортним  засобом  або  якщо справа   

про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений  законом  

строк,  особа  має  право звернутися за отриманням вилученого   документа. 

Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання  незалежно від стадії 

вирішення справи про адміністративне правопорушення.  

Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається 

Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 

грудня 2008 року №1086  «Про затвердження Порядку тимчасового 

вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та 

їх повернення») 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем 

його вчинення.  

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 121-

126, 127 – 129, частинами першою-четвертою статті 130 і статтею 139  КУпАП, 

можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за 

місцем проживання порушників. 

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів 

розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, передбачені частинами четвертою та сьомою статті 

121, частиною четвертою статті 122, статтями  122-2,  122-4, 122-5,  частинами 

другою і третьою  статті  123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, 

статтею 127-1, статтею 130, 139, частиною четвертою статті 140  КУпАП, а 

також справи про адміністративні правопорушення, учинені особами віком від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років. 

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, 

установлених КУпАП та іншими законами України. 
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При накладенні стягнень за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі 

не враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, 

ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують 

відповідальність. 

Під час вчинення однією особою двох або більше адміністративних 

правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне 

правопорушення окремо (частина перша  статті 36 КУпАП). У цьому випадку 

посадова особа накладає стягнення тільки за ті адміністративні 

правопорушення, які вона має право розглядати. 

Розгляд  справи   розпочинається представлення  посадової  особи,   яка 

розглядає дану справу. Посадова особа,  що  розглядає  справу,  оголошує, яка 

справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної  

відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх 

права  і обов'язки. 

Розглянувши  справу про адміністративне правопорушення, орган 

(посадова  особа)  виносить  постанову  по  справі  

Постанова повинна  містити:  найменування  органу  (посадової особи), 

який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості  про особу, щодо якої 

розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; 

зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність  за дане 

адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.  

Постанова  по  справі  про  адміністративне  правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною 

другою цієї статті, повинна містити відомості про:  

 дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;  

 транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення 

правопорушення (марка, модель, номерний знак);  

 технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис;  

 розмір штрафу та порядок його сплати;  

 правові наслідки  невиконання адміністративного стягнення та порядок 

його оскарження;  

 відривну  квитанцію  із  зазначенням  реквізитів  та можливих способів 

оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.  

Нагадаємо ще раз:  

Протокол  не  складається  у  разі  вчинення адміністративних 

правопорушень,  розгляд яких віднесено до компетенції Національної 

поліції,  та  адміністративних  правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.  

 У  цих випадках (передбачених  частинами  першою  та другою  статті 

258),  уповноваженими  органами  (посадовими  особами)  на місці вчинення   

правопорушення   виноситься   постанова  у  справі  про адміністративне  

правопорушення  відповідно  до  вимог  статті 283 КУпАП.   
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Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 

стягнення,  що на неї накладається, то уповноважена посадова особа 

зобов'язана  скласти  протокол  про адміністративне правопорушення 

відповідно  до  вимог  статті  256  цього  Кодексу,  крім випадків притягнення 

особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері забезпечення дорожнього руху,  у  тому  числі  зафіксованих  в  

автоматичному  режимі.  

Постанова у справі про адміністративне  правопорушення складається у 

двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності.  

Тепер Національна поліція має право не складати протоколи при 

вчиненні адміністративних правопорушень розгляд яких віднесено до 

компетенції Національної поліції.  

При стягненні штрафу відповідно до статті 258 КУпАП на місці  

вчинення адміністративного правопорушення порушникові видається квитанція 

встановленого зразка.  

Під час стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного 

правопорушення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, застосовуються 

виключно безготівкові платіжні пристрої. 

Розглянемо ще особливості провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП. 

Водії та інші особи, які керують транспортними засобами, стосовно яких 

є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від 

керування цими транспортними засобами та огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Процедура направлення водіїв транспортних засобів для проведення 

огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються 

відповідно Порядку направлення водіїв транспортних засобів для 

проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного 

чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, 

що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року 

№ 1103. 

Результати огляду, проведеного в присутності двох свідків поліцейським 

з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування 

МОЗ і патрульної служби МВС, зазначаються в протоколі про адміністративне 

правопорушення. 
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У разі проведення огляду в закладах охорони здоров’я висновок про його 

результати долучається до протоколу про адміністративне правопорушення. 

 У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в 

закладі охорони здоров'я посадова особа патрульної служби МВС в присутності 

двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому 

зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в третьому питанні ми розглянули особливості 

провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки 

дорожнього рух. 

Протокол не  складається  у  разі  вчинення адміністративних 

правопорушень,  розгляд яких віднесено до компетенції національної поліції,  

та  адміністративних  правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксованих в автоматичному режимі. 

У  цих випадках (передбачених  частинами  першою  та другою  статті 

258),  уповноваженими  органами  (посадовими  особами)  на місці вчинення   

правопорушення   виноситься   постанова  у  справі  про адміністративне  

правопорушення  відповідно  до  вимог  статті 283 КУпАП.   

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 

стягнення,  що на неї накладається, то уповноважена посадова особа 

зобов'язана  скласти  протокол  про адміністративне правопорушення 

відповідно  до  вимог  статті  256  цього  кодексу,  крім випадків притягнення 

особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері забезпечення дорожнього руху,  у  тому  числі  зафіксованих  в  

автоматичному  режимі.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Розглянуто новели законодавство в сфері безпеки дорожнього руху, внесені 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-VIII. 

З’ясовано загальну характеристику проваджень в сфері безпеки 

дорожнього руху. 

Таким чином, в другому питанні ми розглянули деякі особливості 

юридичного складу правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху. Такими 

правопорушеннями є (статті): 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 

124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 129, 130, 132-1, 133-1, 139, 140 

КУпАП. Всього 22 статті. Не можна сказати, що інші правопорушення в сфері 

забезпечення дорожнього руху менш важливі. Просто ймовірність вчинення 

зазначених правопорушень вища.  

Новелою КУпАП є те, що у випадках накладення стягнення за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху при 
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накладенні стягнення не враховуються характер вчиненого 

правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, 

обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (стаття 33 КУпАП). 

Розглянули особливості провадження в справах про адміністративні 

правопорушення в сфері безпеки дорожнього рух. 

Протокол не  складається  у  разі  вчинення адміністративних 

правопорушень,  розгляд яких віднесено до компетенції національної поліції,  

та  адміністративних  правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксованих в автоматичному режимі. 

У  цих випадках (передбачених  частинами  першою  та другою  статті 

258),  уповноваженими  органами  (посадовими  особами)  на місці вчинення   

правопорушення   виноситься   постанова  у  справі  про адміністративне  

правопорушення  відповідно  до  вимог  статті 283 КУпАП.   

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 

стягнення,  що на неї накладається, то уповноважена посадова особа 

зобов'язана  скласти  протокол  про адміністративне правопорушення 

відповідно  до  вимог  статті  256  цього  кодексу,  крім випадків притягнення 

особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері забезпечення дорожнього руху,  у  тому  числі  зафіксованих  в  

автоматичному  режимі.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Проаналізувати статті КУпАП, що визначають відповідальність за 

порушення Правил дорожнього руху (ст. 121-140 КУпАП). Використовуючи 

статтю 255 та 222 КУпАП, визначити компетенцію Національної поліції щодо 

складення протоколу чи винесенення постанови. Біля кожної статті КУпАП 

поставити відповідні відмітки про це, а також можливість здійснення заходів 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

 


