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ТЕМА № 1 

“Правові та організаційні основи охорони громадського порядку” 

 (4 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

ВСТУП 

1. Поняття громадського порядку, правопорядку і громадської безпеки. 

2. Форми участі громадян в охороні громадського порядку. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та 

відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – 

Київ. - 2014. – 236 с. 

2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. 

Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с. 

Конституція та Закони України 

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

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

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

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

змінами та доповненнями).  

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

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

5. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 19 листопада 

2012 р. 

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

7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 

липня 2012 р. 

8. 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. 

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

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

10. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 

2003 р.// Голос України.–2003.–29 липня – № 139. 
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11. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

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

1994. – № 11. – Ст. 50. 

12. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

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

2006.- № 29.  

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

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

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

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

15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17 

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

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

17. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

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

України. –1995. – 23 лютого 

18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

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

України. –1993. – № 35. – Ст. 358. 

19. 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 

20. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 

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

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

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

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

// Відомості Верховної Ради України. – 2014. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

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

№ 48.–Ст.483. 

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

15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.–2002.–№ 10.– Ст. 70 
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28. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338. 

29. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 

15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– 

№ 10.– Ст.62. (в редакції Закону України від 8 липня 1999 р. //Відомості 

Верховної Ради України. –1999.– №36.– Ст. 317.)  

 

 

ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

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

Національної поліції України» 

31. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

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

25.06.2008 - № 115 

32. 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.  

33. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента 

України від12.01.2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. № 2.– 

Ст.. 154 

34. 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 

35. 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. 

36. 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 

37. 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 

38. 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 

39. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

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

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

41. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пр

ав і свобод громадян : Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 
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42. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з органі

зованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 

84 

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

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

44. 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 

45. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

46. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

47. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депа

ртамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Націонал

ьної поліції від 13.10.2015 № 830 

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 
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55. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

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

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

56. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

57. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

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

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

58. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

59. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

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

листопада 2015 р. № 1377. 

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  
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Мета лекції 

набути та розширити теоретичні знання по темі:  «громадський порядок та 

конституційні основи його охорони». 

 

ВСТУП 

Конституція України окреслила основні принципи та ідеї розбудови 

демократичної, соціальної, правової держави. За цих умов значно зросла 

соціально-політична активність населення, яка проявляється в різних сферах 

суспільного життя і, зокрема, участі громадян в діяльності політичних партій, 

проведенні передвиборних кампаній, мітингів, демонстрацій, агітаційних зборів 

тощо. Наслідком цього стало зростання числа масових заходів та посилення їх 

впливу на суспільно-політичне життя країни. 

Гострота суспільних проблем, пов'язаних з реалізацією громадянами 

України права на мирні збори, мітинги, походи, демонстрації та інші масові 

заходи, їх підвищена суспільна небезпека, вчинення злочинів, адміністративних 

проступків, які нерідко виникають під час їх проведення, специфіка охорони  

громадського  порядку  під час екологічних,  техногенних та інших 

надзвичайних умов обумовлюють необхідність чіткого і всебічного правового 

регулювання відносин, що складаються в процесі підтримання громадського 

порядку, у тому числі адміністративно-правовими нормами. Цей процес на 

сьогоднішній день потребує не просто удосконалення, а якісно нового 

регулювання.  

Результати узагальнення практики діяльності органів внутрішніх справ в 

особливих умовах дозволяють зробити теоретичні висновки про те, що 

забезпечення правопорядку в цих умовах можливо шляхом комплексного 

використання правових, організаційно-тактичних принципів, форм і методів, 

які мають спільну спрямованість. 

Необхідність підвищення ефективності управлінської діяльності органів 

внутрішніх справ в особливих умовах зумовлює необхідність глибокого і 

всебічного наукового дослідження питань, пов'язаних з діяльністю 

різноманітних державних органів і громадських організацій в цій сфері, що 
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дозволить успішно вирішувати поставлені перед ними завдання з охорони 

громадського порядку та громадської безпеки в даних умовах. 

 

Питання 1. Поняття про громадський порядок та громадську 

безпеку. Зміст охорони громадського порядку 

У загальному розумінні під громадським порядком розуміють 

урегульовану правовими та іншими соціальними нормами певну частину 

суспільних відносин, які складають режим життєдіяльності у відповідних 

сферах, забезпечують недоторканність життя, здоров'я та гідності громадян, 

власності та умов, що склалися для нормальної діяльності установ, 

підприємств, організацій, посадових осіб і громадян. 

Поняття громадського порядку являє собою категорію, яка складається з 

трьох основних елементів: 

- зміст громадського порядку; 

- засоби його регулювання; 

- мети встановлення громадського порядку. 

У літературі наголошується на тому, що зміст громадського порядку 

складається з певної частини суспільних відносин, що утворилися в суспільстві, 

а також супутніх їх прояву умов та обставин. Необхідність чіткого визначення 

громадського порядку вимагає точного відмежування цієї сукупності 

суспільних відносин від усіх інших, що склалися в суспільстві. На сьогодні 

загальновизнано, що громадський порядок являє собою складне соціальне 

явище і його забезпечення вимагає комплексного підходу. Виходячи із норм 

чинного законодавства та практики діяльності правоохоронних органів, можна 

зробити висновок, що зміст громадського порядку складають наступні 

системи суспільних відносин: 

- система суспільних відносин, що забезпечують життя, здоров'я, честь і 

гідність громадян; 

- система суспільних відносин, що забезпечують збереження власності; 
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- система суспільних відносин, що забезпечують нормальну діяльність 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян. 

Обов'язковим елементом громадського порядку є засоби регулювання 

суспільних відносин, які складають зміст громадського порядку: правові, а 

також інші соціальні норми – норми моралі, звичаї, релігійні норми, правила 

громадського співжиття. За їх допомогою встановлюються права та обов'язки 

учасників суспільних відносин, визначаються заборони на вчинення певних дій, 

а також можливість і порядок застосування санкцій. Крім того, за допомогою 

засобів регулювання формуються відповідні установи, покликані забезпечувати 

безперешкодну реалізацію суспільних відносин, що склалися, а також 

визначаються їх компетенція, сфера впливу. 

Через правові норми регулюються найбільш складні та важливі суспільні 

відносини. Однак багатогранність суспільного життя не дозволяє всі суспільні 

відносини урегулювати правовими засобами. Багато-чисельні суспільні 

відносини мають нескладний характер і в результаті повсякденного прояву не 

вимагають правового регулювання та застосування інших заходів державного 

забезпечення, а підтримуються громадською правосвідомістю, високою 

правовою культурою, правилами громадського співжиття, що склалися, 

моральними нормами, звичаями. 

Обов'язковим елементом громадського порядку є також визначення цілей 

суспільних відносин, що складаються, та їх регулювання. Такими загальними 

цілями громадського порядку виступають: 

- забезпечення недоторканності життя, здоров'я, гідності та прав людини і 

громадянина; 

- забезпечення недоторканності власності; 

- підтримання необхідних умов нормальної діяльності підприємств, установ, 

організацій, посадових осіб і громадян. 

В адміністративно-правовій науці громадський порядок визначається в 

широкому та вузькому розумінні. 
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Громадський порядок у широкому розумінні – це вся система суспільних 

відносин, що склалися в даному суспільстві, тобто, це система урегульованих 

правовими та іншими соціальними нормами суспільних відносин, які 

складають режим життєдіяльності в державі, забезпечують недоторканність 

життя, здоров'я та гідності громадян, власності та умов, що склалися для 

нормальної діяльності установ, підприємств, організацій, посадових осіб і 

громадян. 

У свою чергу, необхідність створення вказаного режиму життєдіяльності 

обумовила виникнення держави, а це, у свою чергу, викликало те, що важливим 

елементом громадського порядку в широкому розумінні виступає громадський 

порядок у політико-правовому розумінні, без якого неможливе упорядковане та 

системне життя людей в державі. 

Існування громадського порядку в широкому розумінні як всієї сукупності 

суспільних відносин, що склалися в нашій незалежній державі, напевно, не 

викликає особливих заперечень. Тому деякі представники юридичної науки з 

тим, щоб виключити цю складну несталу термінологію, пропонують 

громадський порядок в широкому розумінні називати державним порядком, 

маючи на увазі державний та суспільний устрій, який склався, що вбачається 

цілком закономірним. 

Громадський порядок у вузькому розумінні визначається як морально-

правовий стан суспільства, при якому компетентні органи виконавчої влади 

шляхом поліцейського нагляду забезпечують безпеку і правомірну поведінку 

громадян в громадських місцях, вільне використання ними своїх прав і свобод, 

а також упорядження громадських місць, яке сприяє трудовій діяльності та 

відпочинку громадян. Це не звужене поняття, а таке, що має об'ємний зміст і 

виступає у різних формах. 

Громадський порядок у вузькому розумінні характеризується наступною 

сукупністю ознак: 

- громадський порядок встановлюється в громадських місцях, які 

є різними за призначенням та терміном використання; 



 12 

- громадський порядок залежить від упорядкування громадських 

місць; 

- громадський порядок залежить від правомірної та моральної 

поведінки громадян; 

- громадський порядок – це морально-правовий стан суспільства, 

який характеризується ознаками міцності та стабільності. 

Складний, комплексний характер сфери громадського порядку і сфери 

громадської безпеки обумовлює необхідність існування різних способів їхньої 

охорони. В залежності від специфіки правового регулювання суспільних 

відносин в розглянутих сферах і характеру заходів, за допомогою яких 

охороняється громадський порядок і забезпечується громадська безпека, 

розрізняють наступні способи охорони: адміністративно-правовий, оперативно-

розшуковий, кримінально-правовий і цивільно-правовий. 

Систему заходів з охорони громадського порядку і забезпечення 

громадської безпеки складають правове регулювання відносин в зазначених 

сферах, тобто прийняття компетентними органами законодавчих і інших 

нормативних актів, що регулюють поводження людей в цих сферах 

життєдіяльності; реалізація, тобто втілення в життя державними органами і 

громадськими формуваннями правил цих актів. 

Адміністративно-правова охорона громадського порядку представляє 

собою виконавчо-розпорядницьку діяльність органів державного управління, 

що складаються з встановлених обов'язкових правил поведінки, створення 

необхідних умов для їх виконання, а також здійснення адміністративного 

нагляду і вжиття заходів впливу. 

Адміністративно-правова охорона – це діяльність, що здійснюється в 

трьох основних напрямах: нормотворчому – коли створюються закони й інші 

нормативні акти з адміністративно-правових питань охорони правопорядку; 

правозастосовчих – що визначені в проведенні в життя встановлених державою 

правил у сфері громадського порядку; правоохоронного – включаючи заходи 
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забезпечення встановленого порядку і застосування заходів впливу до 

правопорушників. 

Характеристика громадського порядку була б неповною без встановлення 

його співвідношення з таким поняттям, як правопорядок. 

Правопорядок можна визначити як особливий стан суспільних відносин, 

упорядкованих за допомогою норм права. Як вже було зазначено, суспільні 

відносини, які складають громадський порядок, регулюються і нормами права, і 

правилами громадського співжиття, і нормами моралі, і релігійними нормами, і 

звичаями. А суспільні відносини, які складають правопорядок, регулюються 

тільки нормами права і є, по суті, правовими відносинами. 

Зрештою, поняття «громадський порядок» в широкому розумінні 

(державний порядок) та поняття «громадський порядок» у вузькому розумінні 

ширше за поняття «правовий порядок», оскільки громадський порядок у 

вузькому розумінні включає в себе більш широке коло суспільних відносин за 

способом їх регулювання. 

Оскільки досліджуване поняття тісно пов’язане з місцем, де виникають 

суспільні відносини між людьми, то закономірно постає питання про те, що слід 

розуміти під громадським місцем. 

У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення 

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

дається наступне визначення громадського місця: громадське місце - 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, 

в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони. 

Етимологічного тлумачення словосполучення ―громадські місця‖ у сучасній 

українській мові не існує, але окремо ці слова тлумачаться таким чином: 

прикметник ―громадський‖ визначається, як такий, що 1) відбувається у 

суспільстві, або стосується суспільства, пов’язаний з ним, 2 ) належний усій 

громаді, усьому суспільству, колективний, 3) призначений для загального 

користування. 
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Громадськими місцями постійного використання вважаються такі, в яких 

громадяни знаходяться постійно, незалежно від часу доби, пори року (площі, 

вулиці, двори, під’їзди, вокзали, аеропорти тощо). 

Громадськими місцями періодичного використання визначаються магазини, 

кафе, бари, ресторани, музеї, клуби та ін. в період їх роботи, а також транспортні 

засоби громадського користування під час перебування в них пасажирів. 

Громадськими місцями епізодичного або разового використання необхідно 

вважати місця проведення одноразових громадських заходів (будівлі під час 

проведення в них зборів, ділянки лісу, поля під час проведення на їх території 

організованих масових зібрань тощо). 

На наш погляд, до громадських слід віднести місця: 

 призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів: 

навчальні заклади, театри, кінотеатри, клуби, стадіони, басейни, зали і майданчики 

для дискотек та естрадних виступів тощо (як внутрішні приміщення, так і території, 

що прилягають до названих будівель); 

 призначені для масового перебування громадян: вулиці, площі, вокзали, 

аеропорти, пристані, метрополітен, транспортні зупинки, ринки, магазини, їдальні, 

кафе, ресторани, готелі, мотелі, гуртожитки, будинки, виборчі дільниці, 

громадський транспорт міського, приміського, міжміського та міжнародного 

сполучення (автомобілі, автобуси, трамваї, тролейбуси, засоби водного транспорту, 

поїзди тощо), місця позбавлення волі (кримінально-виконавчі установи, спеціальні 

виховні установи, дисциплінарні батальйони, гауптвахти). В окремих випадках – це 

квартири та інші помешкання, під’їзди та двори житлових будинків, місця 

загального користування (комунальні квартири, громадські туалети); 

 підприємства, установи та організації, у часи їх роботи; 

 місця та зони масового відпочинку: пляжі, парки, сквери, аквапарки, під час 

перебування у них людей, тощо. 

Звичайно, зміст громадського порядку тісно переплітається зі змістом 

громадської безпеки, яка являє собою відносини, пов'язані з відверненням або 

ліквідацією шкідливих для життя і здоров'я людини наслідків, які викликані 
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небезпечною для оточуючих поведінкою людей або дією стихійних сил 

природи. Відомо, що невиконання своїх взаємних обов'язків учасниками 

відносин може мати місце за обставин і з причин, які знаходяться за межами їх 

волі. Порушити нормальний порядок суспільного життя, суспільних відносин, 

що склалися, створити загрозу безпеці громадян та збереженню їх майна, 

порушити нормальну діяльність підприємств, установ, організацій, посадових 

осіб і громадян можуть і такі обставини, як стихійні лиха: пожежі, повені, 

землетруси, епідемії тощо. До шкідливих наслідків можуть призвести 

непродумані організація вуличного руху, проведення масових заходів і т.п. 

Взаємозв'язок цих груп суспільних відносин в тому, що безумовне здійснення 

суспільних відносин сфери безпеки є обов'язковою умовою реального прояву 

відносин у сфері громадського порядку. А тому необхідно визнати, що 

складовою частиною змісту громадського порядку є громадська безпека, яка 

також ґрунтується на суворому виконанні встановлених вимог учасниками 

відносин з метою попередження та ліквідації шкідливих наслідків стихійних 

сил природи чи інших небезпечних для суспільства явищ. 

Так, міжнародна поліцейська енциклопедія визначає громадську безпеку як 

систему суспільних відносин, врегульованих правовими нормами з метою 

забезпечення безпеки особи, громадського спокою, сприятливих умов праці і 

відпочинку громадян, нормального функціонування державних органів, 

громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій від загрози, що походить 

від злочинних та інших протиправних посягань, порушення порядку користування 

джерелом підвищеної небезпеки, предметами і речовинами, вилученими з вільного 

обігу, явищ негативного техногенного і природного характеру, а також особливих 

обставин.  

громадська безпека - стан захищеності життєво важливих  

інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і  

духовних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного  

характеру, за якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими 

джерелами небезпеки. 
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До сфери громадської безпеки включають відносини, пов’язані з дотриманням 

правил, що забезпечують безпеку: 

– руху транспорту і пішоходів; 

– правил здійснення будівельних і ремонтних робіт у громадських місцях; 

–  правил протипожежної безпеки; 

– правил боротьби зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями, 

епіфітотіями;  

– правил користування предметами, які підпадають під ліцензійно-дозвільну 

систему.  

Отже, громадську безпеку в сучасних умовах слід розглядати в широкому 

смислі слова як безпеку суспільства з урахуванням системного підходу та 

взаємозв'язку з усіма видами безпеки й існуючими загрозами безпеці. В такому 

випадку громадська безпека тісно пов'язана з безпекою кожної людини як члена 

цього суспільства, є складовим елементом національної, колективної, міжнародної 

та глобальної безпеки.  

У вузькому розумінні громадська безпека – це стан захищеності духовних і 

матеріальних цінностей суспільства, встановленого порядку діяльності, майнових 

та немайнових прав його організації та прав і свобод кожної людини від зовнішніх 

та внутрішніх загроз, пов'язаних з протиправною діяльністю або бездіяльністю 

людей, який забезпечує умови для їх нормальної життєдіяльності та розвитку. 

Для з’ясування сутності громадської безпеки важливо також встановити 

співвідношення цього поняття з поняттям ―громадський порядок‖. В юридичній 

літературі висловлювалися думки, що громадська безпека є складовою 

громадського порядку, але інші заперечували таке співвідношення цих двох 

категорій.  

Зокрема, пропонується вважати, що громадська безпека охоплює громадський 

порядок. Деякі сучасні дослідники, характеризуючи громадський порядок як 

правову категорію, фактично не відрізняють його від громадської безпеки, 

уживаючи ці поняття як синоніми.  

Полярність поглядів щодо співвідношення категорій ―громадський порядок‖ і 
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―громадська безпека‖ піддавалися критиці з боку практичних працівників, які 

пропонували критерії розмежування злочинних і незлочинних посягань на 

громадський порядок..  

Так, на думку І.П. Голосніченка, розмежовуючи категорії громадського порядку і 

громадської безпеки, в першу чергу слід визначити об’єкт правових відносин у сферах, 

які розглядаються, що дозволить більш чітко виділити відповідні адміністративні 

делікти… Серед ознак, які впливають на стан громадської безпеки є зовнішні 

обставини. Це – нормальна життєдіяльність людей та усунення негативних якостей, 

джерел підвищеної небезпеки та забезпечення цих відносин законами та іншими 

нормативно-правовими актами.  

Громадська безпека включає такі відносини, які попереджають або усувають 

шкідливі для життя та здоров’я людини наслідки, котрі можуть бути заподіяні в 

результаті дій людей штучним, або природним джерелом підвищеної небезпеки. 

Головна особливість відносин громадської безпеки залишається незмінною і 

полягає у тому, що вони на відміну від відносин громадського порядку (які окрім 

нормативно-правового піддаються значному забезпеченню іншими соціальними 

нормами – звичаями, традиціями, тощо) мають або повинні мати чітку нормативно-

правову регламентацію. 

Отже, категорії ―громадський порядок‖ і ―громадська безпека‖ мають багато 

спільного, але вони не є тотожними. Ці дві соціально-правові категорії 

взаємопов'язані і доповнюють одна одну.  

Треба звернути увагу й на те, що зараз в Україні вперше в Конституції 

закріплено положення, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а це вимагає 

перегляду значення та змісту категорії ―особиста безпека‖, яка, на нашу думку, є 

основним елементом громадської, національної, колективної, міжнародної та 

глобальної безпеки.  

Тому забезпечення людині безпечних умов її існування, діяльності, розвитку є 

одним з найважливіших завдань суспільства і держави. В той же час кожна людина 

повинна брати участь у забезпеченні громадської, національної, регіональної, 
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колективної, міжнародної, глобальної безпеки та додержуватися 

загальнообов'язкових правил, моральних настанов. 

У сучасній юридичній літературі можна зустріти різні погляди на 

розуміння громадської безпеки. Аналіз дискусій, які ведуться в цій галузі, 

дозволяє виявити відсутність будь-якої єдності в поглядах на це питання. 

Взагалі, поняття «громадська безпека» – відносно нове для теорії та 

практики органів внутрішніх справ, що зумовлює відсутність єдиного 

трактування цього поняття. Якщо розглядати громадську безпеку як одне із 

завдань поліції, яке законодавчо закріплене, то ретроспективний аналіз показує 

цікаву тенденцію в їх трансформації від забезпечення громадського спокою 

поліцією в XIX столітті до охорони громадського порядку радянською міліцією 

в 60-80 роках XX століття, а також до забезпечення громадської безпеки в 90-х 

роках. Поняття громадської безпеки в діяльності поліцеські, пов'язане із 

забезпеченням громадського порядку, вперше було внесене в законодавчі акти 

в період проведення реформ в Україні (початок 90-х років) і практичне втілення 

його допускає широкий спектр наукових досліджень. 

Словосполучення «громадська безпека» складається з двох 

взаємодоповнюючих слів «громадська» і «безпека». Слово «громадська» 

широко застосовується в значенні, пов'язаному з суспільними відносинами. 

Тому необхідно значення слова «громадський» пов'язувати з процесами, що 

відбуваються у стосунках і взаємодії між людьми, тобто в суспільстві. 

Звернемося до тлумачення терміну «безпека». Він теж викликає багато 

суджень, які необхідно розглянути. В останні десятиріччя поняття «безпека» 

стало вживаним представниками багатьох верств населення України. 

У Конституції України виділяють три основних різновиди безпеки: 

«безпека громадянина» (ст. 3), «громадська безпека» (статті 16, 36, 39, 92), 

«безпека держави» (статті 18, 37, 106). У Законі України «Про основи 

національної безпеки України» визначається національна безпека України – 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне 
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виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам. 

Проблеми безпеки турбували суспільство з давніх часів. Розглядаючи 

виникнення і становлення самої ідеї безпеки, а також самого поняття, 

відзначимо що вперше згадку про це знаходимо у філософській і науковій 

спадщині Сходу в IV – VI століттях до нашої ери в працях Сунь-Цзи «Трактат 

про воєнне мистецтво», У-Цзи «Про мистецтво ведення війни», де були 

визначені положення, що є базовими у теорії забезпечення безпеки держави та 

людини. Пізніше Платон висловлює свої бачення безпеки. Поняття безпека за 

Платоном асоціюється з таким поняттям, як «допомога» і «спасіння». У часи 

Стародавнього Риму Цицерон стверджував, що з появою власності на землю 

виникає необхідність її охороняти і забезпечувати безпеку її власників, а в 

цілому – необхідність в системі забезпечення безпеки держави. 

У наш час при визначенні поняття «безпеки» необхідно враховувати такі 

фактори: по-перше, що вона формується з соціально-економічних та інших 

основ держави, її інтересів і загроз, які реально існують; по-друге, безпека 

держави, суспільства і особистості повинна забезпечуватися у багатьох 

напрямах; по-третє, історично сформований підхід до забезпечення безпеки як 

захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, потребує перегляду, оскільки загроза 

може походити від реальних ситуацій внутрішнього життя держави і 

суспільства. 

Розглядаючи соціально-політичне визначення громадської безпеки крізь 

призму складових понять, це поняття можна трактувати, як динамічно стійкий 

стан стосовно несприятливих впливів, які постійно контролюються діяльністю 

спеціальних державних органів, що повинні створювати умови для розвитку 

навичок і реалізації соціально значимих потреб людини, її законних прав і 

свобод, забезпечуючи розвиток і збереження матеріальних та духовних 

цінностей суспільства, а також територіальну цілісність, суверенітет і 

конституційний устрій держави. У такому визначенні враховані всі елементи: 

об'єкт (людина, суспільство, держава), суб'єкт (сформовані для цього органи), 
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обставини загрози (несприятливі впливи), способи забезпечення (діяльність, 

направлена на підтримання динамічно-стійкого стану). 

Таким чином, громадський порядок, правопорядок та громадська безпека 

являють собою органічно взаємопов'язані між собою соціальні явища, які 

обумовлюють єдність комплексу здійснюваних заходів щодо їх забезпечення та 

охорони. 

Існуючі погляди на поняття громадської безпеки і громадського порядку, 

наведені вище, можна пояснити тим, що вони мають певну схожість. До 

схожості цих понять віднесемо наступні ознаки: 

а) ці категорії мають складну соціальну природу, маючи в своїй основі 

певну сукупність суспільних відносин, які охороняються державою; 

б) це найбільш суттєві і багаточисельні зв'язки у сфері суспільного життя, 

які мають загальні ознаки, що дозволяють співвідносити їх один з одним, 

наприклад такі, як захист прав, свобод і законних інтересів об'єкта зазіхання; 

в) однорідність суспільних відносин, які утворюють кожне з понять, що 

розглядається і регулювання їх визначеними сукупностями норм, дозволяють 

розглядати ці відносини як схожі явища. 

Отже, визначаючи співвідношення понять «громадський порядок» і 

«громадська безпека» їх можна співвіднести як динамічне і статичне 

поняття. Громадський порядок – це динамічне явище, а громадська безпека – 

це статичне явище, які взаємодоповнюють одне одного. 

Наступною категорію, що підглядає розгляду є поняття охорони 

громадського порядку. Словникові джерела, вказують, що охороняти, 

забезпечувати – значить створювати надійні умови для здійснення чогось. 

Забезпечувати відносини громадського порядку - значить підтримувати такий стан 

суспільних відносин, що відповідав би нормам, які його регулюють. Тобто, 

діяльність по охороні відносин громадського порядку і полягає в тому, щоб 

створити належний стан суспільних відносин.  

Перш ніж розглядати зміст охорони громадського порядку, необхідно 

зазначити, що під його охороною розуміють зумовлену закономірностями розвитку 
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суспільства, здійснювану органами внутрішніх справ, іншими державними 

органами і громадськими організаціями при активній допомозі громадян, систему 

виховних, організаційних і правових заходів, спрямованих на забезпечення 

дотримання правил, які регулюють відносини людей у сфері суспільно-політичного 

життя та побуту, профілактику і припинення порушень, притягнення винних у 

порушенні встановлених правил до відповідальності, захисті прав і свобод 

громадян, інтересів держави і суспільства від злочинних та інших антисуспільних 

посягань. 

Охорона громадського порядку може розглядатись як процес здійснення 

державними органами та громадськими організаціями заходів щодо забезпечення 

недоторканності громадян, захисту їх конституційних прав і свобод, власності та 

створення умов громадського спокою, нормальних умов функціонування 

державних органів, установ, підприємств, організацій всіх форм власності. 

До цих заходів відноситься, по-перше, створення законодавчих і інших 

нормативних актів, що регулюють сферу охорони громадського порядку, і, по-

друге, діяльність органів держави та громадських організацій по забезпеченню 

реалізації цих актів. 

Завданням забезпечення громадського порядку і громадської безпеки є 

припинення порушень та притягнення винних до відповідальності, а насамперед, 

охорона громадського порядку покликана попереджати порушення, і тим самим 

створювати сприятливі умови для реалізації громадянами своїх конституційних 

прав і свобод. 

Складовою частиною охорони громадського порядку є забезпечення 

громадської безпеки, яка передбачає чітке дотримання правил поводження зі 

зброєю, боєприпасами, вибуховими, сильнодіючими, а також радіоактивними 

речовинами, правил дорожнього руху, протипожежних правил, правил техніки 

безпеки на підприємствах, будівництві, в науково-дослідних закладах, санітарних 

правил, правил безпеки при виконанні будівельних робіт тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

В юридичній науці охорону громадського порядку відносять до 
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адміністративно-політичної діяльності держави, завданням якої є створення 

необхідних умов для нормальної взаємодії людей в процесі їхньої життєдіяльності.  

Зміст цієї діяльності складається з наступних елементів:  

1. Забезпечення розвитку відносин в сфері громадського порядку у 

відповідності з вимогами конкретного історичного періоду; створення найбільш 

сприятливих умов в цій сфері для вирішення економічних і політичних завдань; 

забезпечення реальних гарантій для здійснення суб'єктивних прав і виконання 

обов'язків кожним громадянином. 

2. Боротьба з порушеннями, що посягають на встановлений порядок і 

здійснення профілактичних заходів. 

3. Забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних подій, включаючи стихійні 

лиха, катастрофи природного і техногенного характеру. 

 

2. Форми участі громадян в охороні громадського порядку 

 

Громадяни можуть брати участь в охороні громадського порядку у таких 

формах: 

Масові громадські організації (профспілки, добровільні громадські 

товариства – сприяння обороні, мисливців і рибалок, охорони природи тощо). 

Організації і органи громадського самоврядування: квартальні та вуличні 

комітети, ради сприяння сім'ї та школі, батьківські ради, ради ветеранів праці, 

громадського виховання неповнолітніх. 

Спеціальні громадські формування по охороні громадського порядку 

(добровільні народні дружини, товариські суди, громадські пункти охорони 

порядку). 

Громадські помічники дільничного інспектора поліції. 

Однією з найбільш масових форм участі громадськості в ОГП є створення 

спеціалізованих громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Участь громадян в охороні громадського порядку регламентується 

Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
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державного кордону», який був прийнятий 22 червня 2000 року. Він містить 8 

розділів і 21 статтю. 

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 (далі - громадські 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону). 

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені 

загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння поліції 

та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань 

тощо. 

Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону є Конституція України, цей Закон, 

інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, 

рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, 

боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також 

положення (статути) цих формувань.  

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, 

Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, 

законності, гласності, добровільності, додержання прав та свобод людини і 
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громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів 

цих формувань. 

Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону здійснюють відповідно місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, 

спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ, 

підрозділами Державної прикордонної служби України. 

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з 

метою одержання прибутку.  

Використання громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону України для виконання завдань, не передбачених цим 

Законом, забороняється.  

 

Порядок створення громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону  

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або 

проживання громадян. 

Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) громадян. 

На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, 

навчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Державної 

прикордонної служби України та громадськості. Громадські формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону створюються у складі не 

менше ніж 10 осіб. 

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та 

правоохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку у створенні 

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.  
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Громадське формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону діє на основі положення (статуту) про нього.  

Положення (статут) громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону повинно містити:  

1) назву, мету, завдання громадського формування та його юридичну 

адресу;  

2) відомості про структуру формування і територію, в межах якої воно 

провадитиме свою діяльність;  

3) визначення порядку створення та діяльності керівних і виконавчих 

органів (штабів, координаційних рад, правлінь), їх повноважень;  

4) умови і порядок прийняття громадян до громадського формування і 

вибуття з нього; 

5) статутні права та обов'язки членів громадського формування;  

6) джерела надходження, порядок використання коштів та іншого майна 

громадського формування;  

7) порядок відшкодування витрат на використання приватного 

автомототранспорту або у разі завдання збитків майну члена громадського 

формування під час виконання ним своїх обов'язків;  

8) порядок внесення змін і доповнень до положення (статуту);  

9) порядок припинення діяльності громадського формування і вирішення 

питань, пов'язаних з його ліквідацією.  

У положенні (статуті) можуть бути передбачені інші норми, які стосуються 

особливостей створення і діяльності громадського формування.  

Положення (статут) узгоджується з керівництвом відповідного 

територіального органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної 

служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це 

громадське формування.  

Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку 

і державного кордону його засновники подають до відповідного виконавчого 

органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради за місцем його 
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діяльності рішення про його створення, підтримане відповідним органом 

внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України, 

узгоджене з цими органами положення (статут), інформацію про склад 

керівного органу, а також список членів формування.  

У разі якщо діяльність зазначеного громадського формування 

поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних 

одиниць, необхідні документи подаються для реєстрації до відповідного 

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

території якої буде знаходитися керівний орган такого формування.  

Реєстраційний збір зазначеними формуваннями не сплачується.  

Реєстраційні документи, зазначені у частині першій цієї статті, 

розглядаються відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради у місячний термін з дня їх надходження. У разі потреби 

орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у 

поданих йому документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній 

повідомляється засновникові письмово у 10-денний термін з дня прийняття 

відповідного рішення.  

Під час розгляду питання про реєстрацію мають право бути присутніми 

представники зазначеного громадського формування.  

Про намір внести зміни до статутних документів після їх реєстрації 

громадське формування повідомляє реєструючий орган не пізніше ніж за 5 діб 

до проведення зборів (конференції) громадського формування, на якому має 

розглядатися питання про внесення таких змін.  

Про зміни, внесені до статутних документів після реєстрації, громадське 

формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.  

Перереєстрація громадських формувань здійснюється у порядку, 

встановленому для їх реєстрації. Після реєстрації громадське формування 

набуває статусу юридичної особи.  

Припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону  
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Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або 

саморозпуску відповідно до закону.  

У разі порушення громадським формуванням вимог чинного 

законодавства щодо його діяльності за заявою реєструючого органу або 

прокурора його діяльність може бути заборонена за рішенням суду у 

встановленому законом порядку.  

Суд розглядає заяву реєструючого органу або прокурора про заборону 

діяльності громадського формування і приймає відповідне рішення у термін до 

30 днів з моменту надходження заяви до суду.  

 

Основні завдання громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону  

Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону є:  

1) у сфері охорони громадського порядку:  

надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського 

порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і 

злочинам;  

інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, 

що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;  

сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, 

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

організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями 

неповнолітніх;  

2) у сфері охорони державного кордону:  

надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби України у 

виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити 

державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність на кордоні;  
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сприяння військовослужбовцям Державної прикордонної служби України 

в охороні державного кордону, виключної (морської) економічної зони 

України, а також здійснення контролю за дотриманням режиму державного 

кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний 

кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і 

роботи;  

надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби України у 

виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на 

кордоні, і вжиття заходів до їх усунення;  

участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу кордону та 

за прикордонними інженерними спорудами;  

участь у заходах Державної прикордонної служби України з профілактики 

порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах 

пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через державний 

кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;  

3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:  

надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних 

випадків чи правопорушень;  

участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у 

разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.  

 

Права громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону  

Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону та їх члени 

мають право:  

1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного 

кордону разом з працівниками поліції, військовослужбовцями Державної 

прикордонної служби України, а в сільській місцевості - самостійно шляхом 
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виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх 

справ чи підрозділу Державної прикордонної служби України; 

2) вживати спільно з працівниками поліції заходів до припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів;  

3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та 

підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;  

4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть 

участь у заходах, спрямованих на:  

ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до 

вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;  

надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового 

законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі 

та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;  

охорону природи і пам'яток історії та культури;  

забезпечення безпеки дорожнього руху;  

5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції 

щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню 

причин і умов, що сприяють їх вчиненню;  

6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших 

країн з метою обміну досвідом роботи.  

 

Форми і методи роботи громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону  

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ, 

підрозділів Державної прикордонної служби України шляхом:  

1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками 

патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних 

вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного 
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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;  

2) проведення 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;  

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

окремими видами правопорушень.  

 

Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку і 

державного кордону  

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного 

віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні 

державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і 

станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та 

охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань та лише після 

проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах 

внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби України і 

одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського 

формування і нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. Підготовка членів зазначених громадських формувань 

здійснюється у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ 
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України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону України.  

Не можуть бути членами зазначених громадських формувань особи, які 

порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не 

погашена у встановленому законом порядку, та раніше засуджені за умисні 

злочини, хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані в судовому 

порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, та інші особи у випадках, 

передбачених законами України.  

 

Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону  

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону зобов'язані:  

1) брати активну участь в охороні громадського порядку і державного 

кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та 

запобіганні їм;  

2) під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку і 

державного кордону мати особисте посвідчення члена громадського 

формування та нарукавну пов'язку;  

3) доставляти в поліцію, в підрозділи Державної прикордонної служби 

України, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або 

громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу 

селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з 

метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення 

особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у 

разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо 

складення протоколу є обов'язковим;  

4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам 

України, представникам органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія 

або загрожує небезпека з боку правопорушників.  

Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охороні 

державного кордону, зобов'язані знати:  

1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення 

прикордонних знаків на дільниці застави;  

2) режим державного кордону і прикордонний режим, чинне 

законодавство з цих питань;  

3) зразки документів на право в'їзду та перебування громадян України та 

інших осіб у районах, що контролюються Державною прикордонною службою 

України, у прикордонній смузі.  

Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з 

охорони громадського порядку і державного кордону після обов'язкового 

пред'явлення посвідчення члена громадського формування мають право:  

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів, додержання режиму державного 

кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де 

прикордонну смугу не визначено;  

2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів 

перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;  

3) спільно з працівниками органів внутрішніх справ та 

військовослужбовцями Державної прикордонної служби України затримувати і 

доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної 

служби України, штабу громадського формування з охорони громадського 

порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну 

непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо 

припинення адміністративного правопорушення;  

4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;  
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5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і 

приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для 

переслідування правопорушника, який переховується, або припинення 

адміністративних правопорушень чи злочинів;  

6) у разі участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону 

за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи 

уповноваженого ним органу та в присутності їх представників входити у будь-

який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення 

підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;  

7) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що 

належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх 

згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших 

представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних 

засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів 

осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від 

нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної 

допомоги;  

8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної 

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

правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право 

користування та керування транспортними засобами, а також не допускати 

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

керування транспортними засобами;  

9) під час виконання обов'язків члена громадського формування 

використовувати за власним бажанням свій або інший приватний 

автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він 

перебуває. Відшкодування витрат за його використання у таких випадках може 

провадитися за рахунок коштів громадського формування у порядку, 

визначеному його положенням (статутом);  
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10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства 

про державний кордон України, систему режимних заходів у прикордонній 

смузі та контрольованому прикордонному районі;  

11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.  

Координація діяльності громадських формувань  

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у 

межах своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами 

Державної прикордонної служби України здійснюють координацію та контроль 

за діяльністю громадських формувань, заслуховують повідомлення і звіти 

керівників зазначених формувань.  

Для реалізації цілей і завдань цих громадських формувань місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають право 

вводити за рахунок коштів місцевого бюджету посади інструктора з питань 

роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини 

підприємства, установи, організації.  

Керівництво діяльністю громадськими формуваннями здійснюють штаби, 

координаційні ради та правління, які формуються на виборній основі.  

 

Правові гарантії та соціальний захист членів громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону  

 

Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна члена 

громадського формування та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших 

протиправних дій.  

Злісна непокора членові громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, а також його образа та інші дії, що 

перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою 

відповідальність згідно з законом.  
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У разі загибелі членів громадського формування під час виконання ними 

покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного 

кордону членам сім'ї загиблого або особам, які перебувають на його утриманні, 

за рахунок коштів, які виділяються на фінансування діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку, 

визначеному цим Законом, виплачується одноразова допомога у розмірі не 

менше п'ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем роботи, 

а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв'язку з 

втратою годувальника.  

У разі каліцтва, заподіяного члену громадського формування, або 

встановлення інвалідності, яка настала внаслідок виконання ним обов'язків з 

охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку, визначеному 

цим Законом, йому виплачується одноразова допомога у розмірі від трирічного 

до п'ятирічного середнього заробітку (залежно від ступеня втрати 

працездатності) і призначається пенсія по інвалідності відповідно до 

законодавства. Кошти, витрачені у зв'язку з цим на лікування члена 

громадського формування, стягуються з винної особи у встановленому 

порядку.  

За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, 

за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні ними меж 

необхідної оборони, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна 

плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у 

встановленому порядку інвалідами. 

Одноразові допомоги члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або членам його сім'ї, передбачені 

частинами третьою і четвертою цієї статті, а також збитки, завдані його майну 

чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони 

громадського порядку і державного кордону, можуть бути відповідно виплачені 

чи компенсовані у повному обсязі за рахунок коштів відповідного місцевого 
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бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому 

законом порядку.  

Члени зазначених громадських формувань можуть бути застраховані за 

рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на випадок загибелі або смерті 

на суму десятирічного середнього заробітку за основним місцем роботи, а в разі 

поранення, контузії, травм або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що 

сталися у зв'язку з виконанням обов'язків з охорони громадського порядку і 

державного кордону, - у розмірі від річної до п'ятирічної середньої заробітної 

плати залежно від ступеня втрати працездатності.  

 

Заходи заохочення і стягнення щодо членів громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону  

 

За активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку і 

державного кордону члени громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону заохочуються органами внутрішніх справ, 

підрозділами Державної прикордонної служби України, іншими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування шляхом оголошення 

подяки або видачі цінного подарунка чи грошової винагороди. Крім того, 

підприємства, установи і організації за поданням керівних органів громадських 

формувань можуть надавати членам цих об'єднань пільгові путівки до 

санаторію або будинку відпочинку, додаткову оплачувану відпустку терміном 

до 5 днів та інші види заохочення і пільги, визначені зборами трудового 

колективу, за рахунок власних коштів. За поданням керівних органів 

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону 

члени цих формувань, які беруть найбільш активну участь в охороні 

громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладів 

системи Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної 

служби України, прийняття на службу до органів внутрішніх справ або 

Державної прикордонної служби України.  
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За особливі заслуги під час виконання свого громадського обов'язку та 

виявлення при цьому мужності і героїзму члени громадського формування 

відзначаються в установленому порядку державними нагородами.  

У зазначеному порядку можуть заохочуватися інші громадяни України, які 

подають активну допомогу органам внутрішніх справ та підрозділам Державної 

прикордонної служби України у виконанні покладених на них завдань.  

До членів громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, які несумлінно ставляться до виконання своїх обов'язків, 

можуть застосовуватися за рішенням загальних зборів або керівного 

виконавчого органу цього об'єднання стягнення у вигляді попередження, 

догани, виключення із членів громадського формування.  

 

Забезпечення діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону  

 

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають 

право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських 

формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби 

зв'язку.  

Службові приміщення надаються громадським формуванням у місячний 

термін після їх реєстрації.  

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону можуть користуватися на договірних засадах майном підприємств, 

установ, організацій та інших власників, у тому числі транспортними засобами, 

інвентарем та засобами зв'язку. 

Органи внутрішніх справ, підрозділи Державної прикордонної служби 

України у разі потреби можуть надавати на договірних засадах громадським 

формуванням на період їх чергування або проведення цільових заходів мобільні 

радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Таким чином, громадяни можуть брати участь в охороні громадського 

порядку у таких формах: Масові громадські організації (профспілки, 

добровільні громадські товариства – сприяння обороні, мисливців і рибалок, 

охорони природи тощо). Організації і органи громадського самоврядування: 

квартальні та вуличні комітети, ради сприяння сім'ї та школі, батьківські ради, 

ради ветеранів праці, громадського виховання неповнолітніх. Спеціальні 

громадські формування по охороні громадського порядку (добровільні народні 

дружини, товариські суди, громадські пункти охорони порядку). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Розглянувши питання, які ми сьогодні висвітлювали необхідно зробити 

наступні висновки. 

У загальному розумінні під громадським порядком розуміють 

урегульовану правовими та іншими соціальними нормами певну частину 

суспільних відносин, які складають режим життєдіяльності у відповідних 

сферах, забезпечують недоторканність життя, здоров'я та гідності громадян, 

власності та умов, що склалися для нормальної діяльності установ, 

підприємств, організацій, посадових осіб і громадян. 

Поняття громадського порядку являє собою категорію, яка складається з 

трьох основних елементів: 

- зміст громадського порядку; 

- засоби його регулювання; 

- мети встановлення громадського порядку. 

Громадський порядок у вузькому розумінні визначається як морально-

правовий стан суспільства, при якому компетентні органи виконавчої влади 

шляхом поліцейського нагляду забезпечують безпеку і правомірну поведінку 

громадян в громадських місцях, вільне використання ними своїх прав і свобод, 
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а також упорядження громадських місць, яке сприяє трудовій діяльності та 

відпочинку громадян. Це не звужене поняття, а таке, що має об'ємний зміст і 

виступає у різних формах. 

Громадський порядок у вузькому розумінні характеризується наступною 

сукупністю ознак: 

- громадський порядок встановлюється в громадських місцях, які 

є різними за призначенням та терміном використання; 

- громадський порядок залежить від упорядкування громадських 

місць; 

- громадський порядок залежить від правомірної та моральної 

поведінки громадян; 

- громадський порядок – це морально-правовий стан суспільства, 

який характеризується ознаками міцності та стабільності. 

Адміністративно-правова охорона громадського порядку представляє 

собою виконавчо-розпорядницьку діяльність органів державного управління, 

що складаються з встановлених обов'язкових правил поведінки, створення 

необхідних умов для їх виконання, а також здійснення адміністративного 

нагляду і вжиття заходів впливу. 

Правопорядок можна визначити як особливий стан суспільних відносин, 

упорядкованих за допомогою норм права. Як вже було зазначено, суспільні 

відносини, які складають громадський порядок, регулюються і нормами права, і 

правилами громадського співжиття, і нормами моралі, і релігійними нормами, і 

звичаями. А суспільні відносини, які складають правопорядок, регулюються 

тільки нормами права і є, по суті, правовими відносинами. 

Зрештою, поняття «громадський порядок» в широкому розумінні 

(державний порядок) та поняття «громадський порядок» у вузькому розумінні 

ширше за поняття «правовий порядок», оскільки громадський порядок у 

вузькому розумінні включає в себе більш широке коло суспільних відносин за 

способом їх регулювання. 
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Таким чином, громадський порядок, особиста безпека та громадська 

безпека являють собою органічно взаємопов'язані між собою соціальні явища, 

які обумовлюють єдність комплексу здійснюваних заходів щодо їх 

забезпечення та охорони. 

Існуючі погляди на поняття громадської безпеки і громадського порядку, 

наведені вище, можна пояснити тим, що вони мають певну схожість. До 

схожості цих понять віднесемо наступні ознаки: 

а) ці категорії мають складну соціальну природу, маючи в своїй основі 

певну сукупність суспільних відносин, які охороняються державою; 

б) це найбільш суттєві і багаточисельні зв'язки у сфері суспільного життя, 

які мають загальні ознаки, що дозволяють співвідносити їх один з одним, 

наприклад такі, як захист прав, свобод і законних інтересів об'єкта зазіхання; 

в) однорідність суспільних відносин, які утворюють кожне з понять, що 

розглядається і регулювання їх визначеними сукупностями норм, дозволяють 

розглядати ці відносини як схожі явища. 

Отже, визначаючи співвідношення понять «громадський порядок» і 

«громадська безпека» їх можна співвіднести як динамічне і статичне поняття. 

Громадський порядок – це динамічне явище, а громадська безпека – це 

статичне явище, які взаємодоповнюють одне одного. 

 

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.  

3. Ознайомитися із офіційним сайтами МВС України та одного з 

територіальних управлінь МВС України. 

4. Назвати керівників ГУНП України в Дніпропетровській області. 
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ТЕМА №  2 : ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

4 години 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

Вступ 

1.Поняття та зміст надзвичайної обстановки, яка створює особливі умови для 

роботи органів поліції  

2. Правові основи організації діяльності поліції  в особливих  умовах та при 

введенні режиму надзвичайного стану 

3. Оперативне управління поліції  в особливих умовах 

4.Планування дій поліції  в особливих умовах 

5. Дії чергового органу поліції  при отриманні повідомлення про надзвичайну 

обставину, зокрема, при виникненні групових порушень громадського порядку 

та масових заворушень  

Висновки 

Методичні поради щодо підготовки даної теми 
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6. ―Про затвердження Настанови про дії органів внутрішніх справ, 

з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів 
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МВС України з ліквідації масових заворушень: Наказ МВС України №1345 від           

11 листопада 2003 р. 

7. Дубко Ю.В. Управление органами внутренних дел в особых условиях 

– Л., 2004. 

8. Службово – бойова діяльність частин (з’єднань) внутрішніх військ з 

охорони громадського порядку : Навчальний посібник.  – Хмельницький: 

видавництво НАПВУ, 1999.  

9. Участь внутрішніх військ Міністерства поліції України у спеціальних 
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10. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану". ВВРУ. № 

23. 2000 р. 

11. Постанова КМУ від 24 .03.2004р.№368"Про затвердження Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 

їх рівнями". 

12. Наказ МВС України № І43дск-І993р. "Про підвищення готовності сил 

МВС до дій під час надзвичайних ситуацій". 

13. В.А.Лаптій "Основи управління ОВС в особливих умовах"Київ, 1996 

р. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Головною метою лекції є: вивчення умов і обставин за яких виникає 

вкрай необхідна (невідкладна) потреба здійснення працівниками поліції  

додаткових, на рівні законодавчих та виконавчих /вищих та місцевих/ органів 

державної влади, заходів правового, організаційного, тактичного та іншого 

характеру, їх ресурсного забезпеченню з тим, щоб за короткий час та з 

меншими збитками нормалізувати надзвичайну обстановку. 

 

ВСТУП 

Діяльність органів поліції щодо охорони громадського порядку та 

боротьби зі злочинністю носить різнобічний, багатогранний характер, вона 

часто не прогнозована в своєму розвитку.  

Раптові зміни і ускладнення ситуації викликаються виникненням різних 

надзвичайних умов, які можуть мати місце як на окремих об'єктах, в регіонах, 

так і на території всієї держави. Ограни поліції зобов'язані діяти як в звичайних, 

так і в особливих, в тому числі і в надзвичайних (екстремальних) умовах, бути 
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готовими до виконання додаткових спеціальних завдань, до роботи з великими 

моральними і фізичними навантаженнями і в більш складних умовах. 

В сьогоднішній лекції ми і розглянемо основи організації діяльності 

поліції при виникненні вказаних обставин. 

 

1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НАДЗВИЧАЙНОЇ ОБСТАНОВКИ, ЯКА 

СТВОРЮЄ ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ. 

 

Вивчення управління органами поліції в особливих умовах і дії в 

надзвичайній обстановці підпорядковане загальному завданню реального 

зміцнення громадського порядку, громадської безпеки, активізації боротьби зі 

злочинністю, захисту прав і інтересів людини та держави. 

Надзвичайна обстановка для органів поліції - це така обстановка, при 

якій явища, що виникають чи надходять, події та пригоди соціального 

(криміногенного і не криміногенного), природного, біологічного, техногенного 

та іншого походження, характеризуються підвищеним ступенем загрози умовам 

громадського життя. 

Такій обстановці властиві певні ознаки, а саме: 

а) порушується нормальний (звичайний) ритм життя населення, 

конкретної території, настає стресовий стан; стрес - стан організму, що виникає 

у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів. Стрес 

виявляється у формі напруження; 

б) створюється загроза порушення громадського порядку та громадської 

безпеки, пов'язана із суспільною небезпекою; 

в) виникає загроза для здоров'я та життя багатьох людей або їх загибелі, 

ушкодження здоров'я; 

г) заподіюється (чи може бути заподіяна) шкода державним органам, а 

також майновим інтересам громадян, захисту їх честі та гідності; 

д) створюються сприятливі умови для активізації злочинного елементу, 

поширення різноманітних чуток, виникнення паніки; 
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е) може виникнути загроза конституційному ладу та суверенітету 

України. 

Сукупність цих ознак може складати зміст надзвичайної обстановки. 

Поняття надзвичайної обстановки для поліції слід розглядати у 

співвідношенні з поняттям особливих умов діяльності поліції, які виникають 

внаслідок такої обстановки, оскільки вони невіддільні. 

Особливі умови діяльності органів поліції - це такі умови, при яких 

виникає вкрай необхідна (невідкладна) потреба здійснення додаткових, на рівні 

законодавчих та виконавчих /вищих та місцевих/ органів державної влади, 

заходів правового, організаційного, тактичного та іншого характеру, їх 

ресурсного забезпеченню з тим, щоб за короткий час та з меншими збитками 

нормалізувати надзвичайну обстановку. 

Аналіз практики минулого десятиріччя свідчить про те, що надзвичайна 

обстановка може найчастіше викликатися явищами соціального, природного, 

біологічного, техногенного характеру, тому враховуючи відповідні закони 

України її можна кваліфікувати як: 

Класифікація обставин: 

1.Надзвичайна обстановка, викликана соціальними явищами 

(криміногенного і не криміногенного характеру). 

2. Надзвичайна обстановка, викликана природними явищами. 

3. Надзвичайна обстановка, викликана біологічними факторами. 

4. Надзвичайна обстановка, викликана подіями техногенного 

походження. 

5.Надзвичайні обставини, що викликані введенням режиму 

надзвичайного стану. 

Особливі умови можуть викликатись соціальними явищами 

криміногенного характеру: 

- дії озброєних злочинців, втеча групи особливо небезпечних злочинців, 

захоплення заложників, повітряного чи морського транспортного засобу, масові 

безладдя в громадських місцях, непокора і дезорганізація роботи в установах 
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виконання покарань і тощо; 

не криміногенного характеру: 

- масові неорганізовані виступи самодіяльних організацій, масові 

політичні, спортивні, культурні та інші заходи, що дестабілізують громадський 

порядок на певній території чи в цілому населеному пункті; 

явищами природного характеру з тяжкими наслідками: 

- повінь, землетрус, обвали і зсуви, бурі, смерчі, урагани, снігові замети і 

лавини, ожеледиця, масові лісові, торф'яні, степові та інші пожежі; 

явищами біологічного характеру: 

- епідемії, епізоотії, отруєння, масове розповсюдження шкідників 

сільського, лісового господарства, яке має характер стихійного лиха; 

явищами техногенного походження: 

- катастрофи, великі аварії, пожежі на підприємствах і в житлових 

масивах, вибухи на хімічних підприємствах, газонафтопроводах і т. ін. 

Особливі умови виникають також в особливий і в воєнний час, коли 

органи поліції виконують специфічні завдання в сфері цивільної оборони і 

військово-мобілізаційної підготовки, а також в деяких інших ситуаціях. 

За цих умов надзвичайно ускладнюється оперативна обстановка, яка 

вимагає від органів поліції особливих неординарних методів вирішення 

службових завдань, підвищення якості управління, посилення матеріально-

технічного забезпечення. Особливого значення набувають стан дисципліни, 

організованості, зв'язку, обміну інформацією, мобілізації всіх ресурсів органів 

внутрішніх справ, забезпечення їх взаємодії з органами влади і іншими 

правоохоронними структурами. Професіоналізм, організованість, рішучі дії, 

вміння діяти, дотримуючись законності в особливих умовах забезпечують 

ефективність зусиль органів поліції в охороні громадського порядку. Успішне 

вирішення службових завдань при особливих умовах обумовлюється вжиттям 

комплексних заходів щодо охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю, 

що перебуває в прямій залежності від організації управління силами і засобами 

органів внутрішніх справ. 
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Особливим умовам, викликаним соціальними явищами криміногенного 

характеру, як правило, сприяють (передують) активні дії особи (групи осіб), що 

грубо порушують встановлені правила поведінки, створюють загрозу життю та 

здоров'ю людей. 

Стихійне лихо (повінь, обвали, смерчі, урагани і т. ін.) створює реальну 

загрозу життю населення, спричиняє великі матеріальні (економічні) збитки, 

паралізує діяльність транспорту і зв'язку, але не має, як правило, попередніх 

проявів. При стихійних лихах створюються також сприятливі умови для 

скоєння злочинів та інших правопорушень. 

Велику загрозу для безпеки людей і тяжкі наслідки викликають явища 

техногенного походження (катастрофи, вибухи, пожежі) та явища біологічного 

характеру (епідемії та епізоотії). 

Класифікація особливих умов має практичну і теоретичну значимість. 

Особливі умови, як уже було відзначено, викликаються різними причинами і 

мають різний ступінь громадської небезпеки. Залежно від цього особовий склад 

органу поліції бере участь в попередженні та ліквідації шкідливих наслідків, 

захисті населення, організації взаємодії з органами влади, іншими 

правоохоронними структурами. В цьому полягає практичне значення 

класифікації. Теоретичне ж її значення пояснюється тим, що вона дозволяє 

науково обґрунтувати різні види особливих умов, їх ознаки і деталі, вивчити 

причини виникнення, можливі шляхи запобігання їх появі, розробляти 

заздалегідь найбільш оптимальні прийоми і методи діяльності органів поліції в 

особливих умовах. 

В нормативних актах МВС України та спеціальній літературі крім 

особливих умов, розрізняють також надзвичайні (екстремальні) умови. Під 

екстремальними умовами слід розуміти такі особливі обставини, які можуть 

мати катастрофічні наслідки і носять винятковий характер за своєю небезпекою 

для життя громадян, працівників органів внутрішніх справ, надмірно 

ускладнюють умови виконання службових обов'язків, вимагають негайних, 

рішучих, адекватних дій не тільки органів внутрішніх справ, а часто і органів 
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державної влади. Особливі умови не завжди мають криміногенне походження, 

тому вони вимагають від органів поліції специфічного режиму роботи, вжиття 

додаткових заходів щодо охорони громадського порядку, але, як правило, не 

становлять для громадської безпеки суттєвої загрози. 

Причини виникнення особливих умов відносно діяльності органів поліції 

можна поділити на об'єктивні, які не залежать від органів поліції, і суб'єктивні, 

які залежні або виникли внаслідок незадовільної їх діяльності. 

За характером і поширеністю особливі умови можна розрізняти як місцеві 

(регіональні), так і загальнодержавного значення. Особливі умови місцевого 

значення можуть мати місце в окремому населеному пункті, в мікрорайоні. 

Вони не створюють небезпеки для регіону чи країни в цілому. В особливих 

умовах місцевого значення може протікати діяльність районного відділу поліції 

з приданими йому силами і засобами. Особливі умови регіонального значення 

поширюються на територію області, інші території, становлять небезпеку для 

населення регіону, завдають значної шкоди матеріальним цінностям, 

вимагають великих зусиль від правоохоронних органів і органів влади в 

усуненні їх наслідків (наприклад, під час повені в Закарпатті в 1993, 2008 р.). 

Особливі умови державного значення можуть мати локальний характер за 

місцем виникнення, але носити загальнодержавний характер за наслідками 

(аварія в 1986 р. на Чорнобильській АЕС з відомими катастрофічними 

наслідками, епідемія холери в 1994 р. в Криму і на півдні України, стихійне 

лихо в Закарпатті в 1998, 2008р.). 

Особливі умови можуть бути також прогнозованими і не 

прогнозованими. Ряд явищ соціального походження (як криміногенного, так і 

не криміногенного характеру), явищ природного і біологічного походження на 

підставі аналізу, інформації наукових спостережень, закономірностей природи 

можна передбачити і прогнозувати їх розвиток. Це дає можливість органу 

поліції заздалегідь підготуватись шляхом тренувань, навчань, накопичення сил 

і засобів до виконання обов'язків в особливих умовах. В органах поліції 

розробляються спеціальні типові плани дій на випадок виникнення особливих 
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умов діяльності, в тому числі великих пожеж, масового безладдя, розшуку 

небезпечних злочинців, оборони особливо важливих об'єктів, повені тощо. 

Перелік і класифікація особливих умов не є вичерпними. Одні і ті ж 

явища можуть мати різне походження і залежно від ситуації належати до тої чи 

іншої групи класифікації. Так, велика пожежа, що виникла внаслідок посухи в 

лісовому масиві буде віднесена до явища природного характеру; пожежа, що 

виникла в житловому масиві внаслідок підпалу, - до соціальних явищ 

криміногенного характеру; а пожежа на газородовищі - до явищ техногенного 

походження. За часом виникнення особливі умови можуть бути очікуваними і 

непередбачуваними (раптовими). Непередбачувані надзвичайні умови завжди 

виникають раптово і носять, як правило, екстремальний характер, є серйозними 

випробуваннями готовності органів поліції до діяльності в особливих умовах.  

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Поняття надзвичайної обстановки для поліції слід розглядати у 

співвідношенні з поняттям особливих умов діяльності поліції, які виникають 

внаслідок такої обстановки, оскільки вони невіддільні. Надзвичайна обстановка 

для поліції - це обстановка, при якій явища, що виникають чи надходять, події 

та пригоди соціального (криміногенного і не криміногенного), природного, 

біологічного, техногенного та іншого походження, характеризуються 

підвищеним ступенем загрози умовам громадського життя. Її можна 

класифікувати як обстановку, викликану соціальними, природними, 

біологічними явищами, явищами техногенного походження та викликану 

введенням режиму надзвичайного стану. Таким чином, під особливими 

умовами слід розуміти підвищену небезпеку для життя людей, збереження 

матеріальних і культурних цінностей, громадського порядку, яка викликається 

умовами соціального, техногенного, природного та біологічного характеру, при 

яких поліції  повинні вжити спеціальних заходів для забезпечення 

правопорядку. 
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2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В 

ОСОБЛИВИХ УМОВАХ. 

 

Новизна та масштабність перетворень суспільства в зв'язку з розбудовою 

молодої української держави, викликали необхідність докорінного поліпшення 

діяльності всіх державних органів України, в тому числі і органів поліції, як у 

звичайних /повсякденних/, так і в незвичайних /особливих/ умовах. 

Крім того, виконання складних і відповідальних завдань вимагає від 

працівників поліції високого правового професіоналізму, вміння добре 

орієнтуватися в чинному законодавстві, приймати рішення на підставі та в 

межах закону. 

Зміни в суспільстві викликають необхідність покращення діяльності 

державних органів України, в тому числі і органів внутрішніх справ, як у 

звичайних (повсякденних), так і в надзвичайних (особливих) умовах. А це 

неможливо здійснити без чіткого правового регулювання. 

Оскільки Конституція України є Основним Законом України, слід 

врахувати норми ст. 64, де обумовлено, що конституційні права та свободи 

людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, що 

передбачені самою Конституцією. 

В Конституції і Законах України вміщені норми, що встановлюють 

обов'язки всіх органів держави, які мають забезпечувати охорону 

правопорядку, прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави, в тому 

числі у разі діяльності в особливих умовах. 

А також закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, Укази і 

Розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України, міжнародно-правові акти, відомчі і міжвідомчі нормативні 

акти, рішення місцевих Рад народних депутатів, а також розпорядження 

місцевої державної адміністрації - є правовою базою для діяльності поліції, 

служить підвалинами для створення системи правових актів з питань їх дій в 

такій обстановці. 
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Одним з найважливіших законодавчих актів, що регламентує діяльність 

ОВС в особливих умовах, є Закон України "Про національну поліцію".  

Велике значення для діяльності поліції в особливих умовах мають 

нормативні акти, що регламентують права і обов'язки всіх державних структур. 

При настанні умов згідно із Законом України від 11 березня 2000 року 

"Про правовий режим надзвичайного стану", може бути тимчасово введено 

надзвичайний стан. Згідно зі ст. 1 Закону, надзвичайний стан - це особливий 

правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її 

місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або 

природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи 

можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю 

і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни 

конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає  надання  

відповідним  органам  державної влади, військовому командуванню та органам 

місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та 

забезпечення безпеки громадян, належного функціонування економіки, органів 

державної влади, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове 

обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян. 

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на забезпечення 

безпеки громадян і може бути введений у разі стихійного лиха, аварій і 

катастроф, епідемій і епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров'ю 

громадян. 

Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її 

місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає 

затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту 

звернення Президента України. 

За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення 

або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено 

негайно і без попередження. 

Надзвичайний стан на всій території України може бути введено на строк 
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не більше як 30 діб і не більше як 60 діб в окремих місцевостях. 

У разі необхідності може бути продовжений Президентом України не 

більш як на 30 діб. 

В умовах надзвичайного стану органи, що здійснюють управління на 

відповідній території, за Указом Президента проведення надзвичайного стану, 

визначають межі додаткових повноважень для проведення заходів, необхідних 

для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення конституційного 

правопорядку і законності, а також ліквідації загрози безпеки громадян. 

Здійснення заходів впровадження і забезпечення дії надзвичайного стану 

покладено на органи виконавчої влади. Раду Міністрів АРК, органи місцевого 

самоврядування та відповідні військові командування. Вони забезпечують 

контроль за додержанням громадського порядку, забезпеченням 

конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави 

на відповідних територіях. 

Надзвичайний стан може бути введений в разі: 

1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, 

застосування засобів ураження. пандемії, панзоотії тощо), що створюють 

загрозу життю і здоров'ю значних верств населення; 

2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються 

загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів 

життєзабезпечення; 

3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, 

блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або 

місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством 

над громадянами ; обмежують їх права і свободи; 

5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 

України шляхом насильства; 
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6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав; 

7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності 

органів державної влади. 

У разі введення надзвичайного стану додатково можуть здійснюватися 

такі заходи: 

1) запровадження комендантської години (заборона перебувати на 

вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і 

посвідчень особи у встановлені години доби); 

2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — 

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

вантажів, службових приміщень та житла громадян; 

3) заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце 

проживання без відома відповідного військового комісаріату; 

4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і 

сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, 

вироблених на спиртовій основі; 

5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і 

холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також 

навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, 

отруйних і сильнодіючих хімічних речовин; 

6) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, 

що можуть дестабілізувати обстановку; 

7) регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи 

аматорських радіо передавальних засобів та радіо випромінювальних пристроїв 

особистого і колективного користування; 

8) особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через 

комп'ютерні мережі; 

9) порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, 

питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я 



 53 

населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Правове регулювання підготовки поліції до дій в особливих умовах 

включає в себе: 

- створення системи оперативного управління органами поліції в 

особливих умовах; 

- оперативне планування дій органів поліції в особливих умовах; 

- матеріально-технічне забезпечення і медичне обслуговування особового 

складу органів поліції у разі дій в особливих умовах; 

- навчання особового складу поліції діям в особливих умовах.  

Органи поліції повинні використовувати всю силу закону для захисту 

інтересів народу, забезпечення належного громадського порядку, збереження 

майна всіх форм власності, навколишнє середовище. 

Для цього, як мінімум, вони повинні мати і знати: 

правові акти, що визначають їх завдання, обов'язки та права, які 

допомагали б вирішувати питання, що виникають між співробітниками і 

громадянами в особливих умовах /надзвичайних/, приймати рішення на підставі 

та в межах закону. 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

В Конституції і Законах України вміщені норми, що встановлюють 

обов'язки всіх органів держави, які мають забезпечувати охорону 

правопорядку, прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави, в тому 

числі у разі діяльності в особливих умовах. Одним з найважливіших 

законодавчих актів, що регламентує діяльність поліції в особливих умовах, є 

Закон України "Про національну поліцію".  

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може 

тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче 
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загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і 

матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при 

спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України 

шляхом насильства і передбачає  надання  відповідним  органам  державної 

влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування 

повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки 

громадян, належного функціонування економіки, органів державної влади, 

захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове обмеження у 

здійсненні конституційних прав і свобод громадян. Правовий режим 

надзвичайного стану спрямований на забезпечення безпеки громадян і може 

бути введений у разі стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, 

що створюють загрозу життю і здоров'ю громадян. 
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3. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ. 

 

Дії поліції в особливих умовах вимагають створення системи управління 

силами та засобами. Це зумовлено складністю завдань, що виникають в 

результаті швидких та різких змін оперативної та надзвичайної обстановки, 

концентрацією сил та засобів, які належать різним галузевим службам, а також 

необхідністю виконання в короткі терміни великого обсягу функцій 

управління. В даній обстановці потрібно максимально централізувати 

управління, швидко приймати рішення, довести їх до виконавців та 

організувати безумовне виконання шляхом оперативного здійснення всіх 

передбачених ними заходів. 

Ефективність управління поліції в особливих умовах зумовлена: 

а) конкретною обстановкою /повінь, велика пожежа, аварія, катастрофа, 

епідемія, епізоотія та таке інше/; 

б) особливостями ситуації, що склалася; 

в) характером роботи поліції. 

Названими документами визначаються повноваження керівників органів 

поліції різних рівнів. До їх компетенції входять: 

- управління поліції їх силами, засобами на основі єдиноначальності ; 

- організація роботи та повна персональна відповідальність за її стан; 

- введення в дію спеціальних оперативних планів; 

- організація роботи оперативного штабу; 

- визначення режиму роботи особового складу; 

- керівництво операціями; 

- представництво в установах і організаціях; 

- видання наказів, вказівок і розпоряджень, обов'язкових для виконання 

всіма працівниками поліції. 

Нормативні акти, які регламентують діяльність керівників поліції в 

особливих умовах, вказують на необхідність: 

- введення в дію спеціального оперативного плану; 
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- повідомлення відповідних посадових осіб; 

- прийняття рішення щодо залучення додаткових сил та засобів, 

здійснення маневру ними; 

- проведення операції; 

- встановлення режиму роботи особового складу; 

- організації виконання прийнятих рішень /або намічених заходів/; 

- обліку, аналізу і оцінки виконаного; 

- проведення профілактичних заходів, що допоможе запобігти 

використанню особливих умов злочинцям для скоєння злочинів; 

- інформування Рад народних депутатів та місцевих державних 

адміністрацій, а також вищестоящих поліції стосовно виконаних заходів і 

отриманих результатів. 

Органами управління, які найбільш повно відповідають цим вимогам, є 

оперативні штаби. 

Створення оперативних штабів в поліції різних рівнів дозволило 

підвищити загальне управління силами та засобами в особливих умовах, які 

наступили внаслідок виникнення надзвичайної обстановки, усунути недоліки в 

діяльності служб і підрозділів, що залучаються до виконання завдань 

управління в зв'язку з тим, що членами оперативного штабу стали керівники, як 

основних, так і допоміжних галузевих служб поліції різних рівнів. 

Оперативний штаб є органом міжгалузевого оперативного управління, 

який створюється для координації дій і безпосереднього керівництва: 

- силами і засобами поліції; 

- стройових та спеціальних підрозділів поліції  /підрозділів поліції  

спеціального призначення/, 

- спеціальних установ поліції , незалежно від їх відомчого 

підпорядкування; 

- загонів і частин МНС України; 

- установ Державного департаменту виконання покарань ; 

- внутрішніх військ; 
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- навчальних закладів системи МВС України. 

Оперативний штаб несе відповідальність як за організацію їх дій, так і за 

кінцеві результати виконання завдань. 

Основні напрямки роботи оперативного штабу поліції залежать від того, 

чи діє він до виникнення надзвичайної обстановки, яка створила особливі 

умови для їх діяльності, чи уже при їх настанні. 

З урахуванням цього відмічається два періоди роботи оперативного 

штабу поліції: 

- підготовка до дій в особливих умовах; 

- дії в особливих умовах.  

Основні напрямки роботи оперативного штабу в період підготовки до дій 

в особливих умовах включають всебічну підготовку сил та засобів, а також 

оперативних органів управління. Однак попередня підготовка передбачає лише 

визначення тих видів надзвичайно обстановки і особливих умов, виникнення чи 

настання яких можна очікувати. 

Оперативний штаб вирішує це завдання шляхом систематичного аналізу 

обстановки, яка складається, і прогнозуванням її розвитку в цілях встановлення 

ступеня найімовірнішого настання тих або інших особливих умов, їх 

передбачуваного розмаху, а також можливість негативних наслідків. 

Визначивши види надзвичайної обстановки і особливих умов, 

оперативний штаб переходить до визначення готовності поліції /служб 

підрозділів, а також взаємодіючих сил/ до дій в цих умовах. Аналіз стану 

підготовки дає можливість виявити недоліки і визначити додаткові заходи по 

підвищенню їх бойової готовності. 

Спеціальна підготовка особового складу організується на підставі 

програм навчання працівників поліції усіх рівнів. Однак, оперативний штаб 

може вносити пропозиції щодо включення додаткові тем, збільшення годин їх 

вивчення, покращення методики навчання. 

Крім цього, оперативний штаб складає переліки та графіки проведення 

оперативних тренувань і комплексних оперативних навчань, організовує 
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відпрацювання планів їх проведення. 

Однією із основних умов успіху дій поліції в особливих умовах є чітке та 

безперервне оперативне управління силами та засобами Тому оперативний 

штаб повинен: 

- визначати заходи щодо удосконалення системи управління; 

- попередньо намічати шляхи його розвитку; 

- удосконалювати систему зв'язку; 

- домагатися її (системи) максимальної стійкості; 

- навчати працівників, які входять до системи управління; 

- впроваджувати технічні засоби управління; 

- впроваджувати наукову організацію управлінської праці 

Як тільки з'являється небезпека виникнення чи настання особливих умов 

керівник оперативного штабу поліції повинен: 

1. Особисто або через чергову частину ввести до дії відповідний 

оперативний план, оголосити збір членів оперативного штабу та організувати їх 

роботу. 

2. Контролювати та забезпечувати збір, екіпіровку та підготовку 

висунення до району дій спеціального зведеного загону поліції, інших 

взаємодіючих сил та засобів. 

3. По закінченню дій дає вказівку щодо підготовки та проведення 

підсумків, призначає місце та час їх проведення, щоб виявити сильні та слабкі 

сторони в діях поліції та приданих сил, визначити заходи подальшого 

підвищення готовності в особливих умовах. 

Таким чином, високий рівень управління органами поліції в особливих 

умовах – одна з основних вимог успішного виконання поставлених перед 

особовим складом завдань. Готуючи особовий склад поліції до діяльності в 

особливих умовах, керівники повинні забезпечити підготовку до дій в таких 

умовах як колектив в цілому, так і окремих його працівників. 

Створення дійової системи швидкого реагування на зміни в оперативній 

обстановці повинно здійснюватись шляхом зміцнення органів оперативного 
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управління. Найбільш повно відповідають цим вимогам оперативні штаби, як 

органи міжгалузевого оперативного управління.  

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Ефективність управління поліції в особливих умовах зумовлена 

конкретною обстановкою, особливостями ситуації, що склалася, характером 

роботи поліції. 

Нормативні акти, які регламентують діяльність керівників поліції в 

особливих умовах, вказують на необхідність введення в дію спеціального 

оперативного плану, повідомлення відповідних посадових осіб, прийняття 

рішення щодо залучення додаткових сил та засобів, здійснення маневру ними, 

проведення операції, встановлення режиму роботи особового складу, 

організації виконання прийнятих рішень оцінки виконаного та проведення 

профілактичних заходів, що допоможе запобігти використанню особливих 

умов злочинцям для скоєння злочинів. 

Створення оперативних штабів в поліції різних рівнів дозволяє 

підвищити загальне управління силами та засобами в особливих умовах, які 

наступили внаслідок виникнення надзвичайної обстановки, усунути недоліки в 

діяльності служб і підрозділів, що залучаються до виконання завдань 

управління в зв'язку з тим, що членами оперативного штабу стали керівники, як 

основних, так і допоміжних галузевих служб поліції різних рівнів. 
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4. ПЛАНУВАННЯ ДІЙ ПОЛІЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ. 

 

В сучасних умовах все більше значення набуває науково-обгрунтоване 

планування оперативно-службової діяльності поліції як в звичайних 

(повсякденних), так і незвичайних (особливих) умовах, орієнтоване на 

забезпечення стійких кінцевих результатів. 

План - це важливе управлінське рішення, що визначає першочергові 

практичні заходи з реалізації конституційних вимог щодо захисту прав і свобод 

людини, перебудови правоохоронної діяльності в умовах побудови нової 

незалежної української держави, зміцнення законності, удосконалення системи 

управління поліції і об'єднання зусиль всіх галузевих служб для реалізації 

поставлених завдань. 

Дії поліції в особливих умовах значною мірою залежать від якості 

своєчасної підготовки, яка в свою чергу, включає: 

- опрацювання планів; 

- навчання усіх категорій особового складу; 

- матеріально-технічне забезпечення 

Планування дій поліції сприяє швидкому і організованому розгортанню 

необхідних сил та засобів, а їх тісна взаємодія дозволяє цілеспрямовано 

розпочати виконання поставлених завдань. Крім того, допомагає своєчасно 

встановити райони /місця/ можливого виникнення надзвичайних ситуацій, 

визначити виникаючі в цих умовах завдання, необхідні для їх виконання сили 

та засоби. 

Планування дій поліції в особливих умовах за своїм змістом повинно 

відповідати вимогам тих чи інших нормативних актів та обстановці, яка 

складається, а за формою мають бути придатними у користуванні, що 

передбачає локанічність, чіткість, ясність, наочність та простоту цих 

документів. Своєчасно та правильно складені плани дозволяють організувати та 

всі інші заходи по завчасній підготовці сил та засобів до дій в особливих 
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умовах. 

Відповідно до планів організується навчання та виховання особового 

складу поліції, вирішується питання ресурсного забезпечення, підготовки і 

удосконалення системи управління, перш за все оперативного. 

Таким чином, план – одна з основних умов успіху підготовки і 

організації дій сил та засобів поліції в особливих умовах. 

4.1. Види планів: 

Перша група - оперативні плани дій в особливих умовах, що породжені 

явищами криміногенного характеру. 

Друга група - оперативні плани дій в особливих умовах, що породжені 

явищами некриміногенного характеру: 

а) забезпечення громадського порядку та безпеки у разі катастроф; 

б) забезпечення громадського порядку та безпеки у разі аварій; 

в) забезпечення громадського порядку під час великих пожеж; 

г) дії поліції у разі токсичного та радіаційного зараження місцевості; 

д) дії поліції під час вибухів /аварій/ на об'єктах промисловості та зв'язку. 

Третя група - оперативні плани дій в особливих умовах, що породжені 

явищами природного та біологічного характеру: 

а). забезпечення громадського порядку та безпеки під час епідемії. 

б). забезпечення громадського порядку та безпеки під час стихійного лиха. 

в) забезпечення громадського порядку та безпеки під час епізоотії. 

Четверта група - оперативні плани дій в умовах особливого та воєнного 

стану. 

Структура та зміст оперативних планів залежить від можливого 

характеру та розмаху надзвичайних ситуацій, обсягу виникаючих при цьому 

завдань, характеру, масштабу та тривалості дій поліції і взаємодіючих сил і 

засобів, віддалення місця виникнення надзвичайної ситуації від місць 

дислокації /району збору/ органів поліції і сил, що взаємодіють. 

Типові плани багаторазового використання дають можливість економити 

час при розробці управлінських рішень, виборі оптимальних варіантів та 
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порядку дій, попередніх розрахунків сил і засобів, підготувати особовий склад 

до діяльності в особливих умовах.  

Підготовка типового плану на випадок особливих умов, наприклад, з 

організації розшукових заходів при появі озброєної злочинної групи вимагає 

певного досвіду, знання особливостей місцевості, аналізу оперативної 

обстановки. Як правило, розробка типового плану проходить чотири етапи: 

1. підготовчий; 

2. безпосередня розробка плану; 

3. його узгодження, коректування, затвердження; 

4. доведення його до виконавців. 

Усім видам оперативних планів відповідають однакові основні розділи: 

І. Основні завдання 

2. Райони /місця/ можливих надзвичайних ситуацій /дій поліції / і окремі 

рішення, що приймаються стосовно цих ситуацій. 

3. Склад і структура спеціального зведеного загону поліції, розрахунок і 

угрупування сил і засобів. 

4. Завдання груп, місця /напрямки/ і порядок дій та взаємодії. 

5. Порядок інформування влади і управління, стоячих вище, підлеглих і 

сусідніх поліції, органів Служби безпеки України, Внутрішніх військ України, 

Збройних сил України, інших взаємодіючих сил. 

6. Система оповіщення, райони /пункти/ збору сил і засобів поліції . 

7. Розрахунок часу на рух сил і засобів до районів можливих дій. 

8. Об'єкти, що підлягають прийняттю під охорону, посилення охорони та 

забезпечення встановленого режиму в установах виконання покарань. 

9. Заходи щодо посилення охорони громадського порядку та безпеки 

дорожнього руху. 

10. Склад оперативного штабу, організація управління та зв’язку. 

11. Заходи морально-психологічної підготовки оперативного складу. 

12. Матеріально-технічне та медичне забезпечення.  

ІЗ. Дислокація та завдання резерву. 
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14. Станції, порти, аеропорти, прибуття додатково залучених із інших 

районів сил і засобів і місця їх тимчасової дислокації. 

Разом з тим, різним видам планів притаманні особливості структури та 

змісту, зумовлені обстановкою, специфікою виконання завдань і тактичними 

способами дії сил і засобів. 

До планів дій поліції у разі катастроф, крім загальних розділів, 

включаються: 

- порядок організації розвідки /розшуку об’єкту, який зазнав катастрофи; 

- порядок організації охорони місця падіння найденого об'єкту; 

- порядок забезпечення евакуації потерпілих; 

- дислокація медичних установ; 

- організація охорони місць зберігання трупів; 

- порядок ведення роз'яснювальної роботи та надання допомоги 

потерпілим і їх близьким. 

Кожний вид плану дій поліції в особливих умовах розробляється на 

основі рішення Міністерства внутрішніх справ, начальника ГУНП. 

План дій поліції, як правило, оформляється у вигляді карти /схеми з 

короткою пояснювальною запискою, в якій викладаються ті відомості які 

відобразити на карті неможливо /розрахунок сил та засобів, склад оперативного 

штабу і таке інше/. 

План погоджується з керівниками міських і районних адміністрацій, 

правоохоронних органів, а також з керівниками служб, установ, закладів, 

з’єднань /частин/, сили і засоби яких залучаються до дій відповідно до плану. 

Складається він завжди у одному примірнику та зберігається у черговій 

частині. Зміст його доводиться до виконавців на службовій нараді. Тут же 

вирішуються незрозумілі питання. Виписки з плану направляються всім 

виконавцям. 

До діяльності в особливих умовах поліції готуються заздалегідь. Тому 

планування дій поліції в таких умовах є передумовою запобігання та 

зменшення негативних процесів при виникненні надзвичайних ситуацій. З цією 
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метою розробляються типові цільові оперативні плани дій поліції в особливих 

умовах.  

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

 

Планування - це важливе управлінське рішення, що визначає 

першочергові практичні заходи з реалізації конституційних вимог щодо захисту 

прав і свобод людини, перебудови правоохоронної діяльності в умовах 

побудови нової незалежної української держави, зміцнення законності, 

удосконалення системи управління поліції і об'єднання зусиль всіх галузевих 

служб для реалізації поставлених завдань. Дії поліції в особливих умовах 

значною мірою залежать від якості своєчасної підготовки, яка в свою чергу, 

включає опрацювання планів, навчання усіх категорій особового складу, 

матеріально-технічне забезпечення тощо 

Підготовка типового плану на випадок особливих умов вимагає 

конкретного досвіду, знання особливостей місцевості, аналізу оперативної 

обстановки. Розробка типового плану відбувається у наступні етапи: 

підготовчий; безпосередня розробка; узгодження, коректування, затвердження 

та доведення плану до виконавців. 
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5. ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПРИ ВВЕДЕННІ НАДЗВИЧАЙНОГО 

СТАНУ І ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ 

 

Надзвичайний стан - це передбачений Конституцією України особливий 

правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого і 

регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який 

тимчасово допускає встановлені Законом України ―Про надзвичайний стан‖ 

обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав 

юридичних осіб, покладає на них додаткові обов'язки. 

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на забезпечення 

безпеки громадян при стихійних лихах, аваріях і катастрофах, епідеміях і 

епізоотіях, а також на захист прав і свобод громадян конституційного ладу при 

масових порушеннях правопорядку, що створюють загрозу життю і здоров'ю 

громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни 

конституційного ладу України шляхом насильства. 

5.2. Порядок введення надзвичайного стану 

Надзвичайний стан може бути введено за умов. 

а) стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, що 

створюють загрозу життю і здоров'ю населення, 

б) масових порушень правопорядку, що супроводжуються  насильством  

над громадянами, обмежують їх права і свободи; 

в) блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів чи 

місцевостей, що загрожують безпеці громадян і порушують нормальну 

діяльність органів державної влади і управління, місцевого чи регіонального 

самоврядування; 

г) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 

України шляхом насильницьких дій; 

д) посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною 

її кордонів; 
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є) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності 

органів державної влади, 

Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її 

місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України з негайним 

повідомленням Президента України або Указом Президента України, який 

підлягає затвердженню Верховною Радою України. 

Відповідно до статті 22 Закону України ―Про надзвичайний стан‖ на 

період введення і дії надзвичайного стану органи, що здійснюють управління 

на відповідній території і наділені надзвичайними повноваженнями, можуть 

запроваджувати такі заходи: 

а) встановлення особливого режиму в'їзду і вийду, а також обмеження 

свободи пересування по території, де запроваджено надзвичайний стан; 

б) обмеження руху транспортних засобів і їх огляд; 

в) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують 

життєдіяльність населення та народного господарства; 

г) заборона проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій, а також видовищних, спортивних та інших масових заходів; 

д) заборона страйків. 

Також вживаються додаткові заходи при введенні надзвичайного стану, а саме: 

У разі введення надзвичайного стану відповідно до статті 23 Закону України 

―Про надзвичайний стан‖ в порядку, визначеному окремою постановою 

Верховної Ради України, додатково можуть бути вжиті такі заходи: 

а) запровадження комендантської години (заборона перебувати на 

вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і 

посвідчень особи у встановлені години доби); 

б) зупинення після відповідного попередження діяльності політичних 

партій, громадських організацій, масових рухів і самодіяльних об'єднань 

громадян, якщо ця діяльність перешкоджає нормалізації обстановки; 
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в) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — 

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

службових приміщень і житла громадян; 

г) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і 

сильнодіючих хімічних речовин, спиртних напоїв; 

д) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та 

холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, організацій і установ — 

також і навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і 

матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин; 

е) введення цензури, обмеження на випуск газет; 

є) вислання порушників громадського порядку, які не є жителями цієї 

місцевості, до місця проживання або за межі місцевості, де введено 

надзвичайний стан, за їх рахунок; 

ж) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних 

матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку; 

з) особливі правила користування зв'язком; 

У разі введення надзвичайного стану відповідно до статті 24 Закону 

України ―Про надзвичайний стан‖ можуть вживатися такі заходи:  

а) тимчасове виселення людей з місць, небезпечних для проживання, з 

обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових 

приміщень; 

б) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих 

підприємств та інших об'єктів; 

в) встановлення карантину та проведення інших обов'язкових 

санітарно-протиепідеміологічних заходів; 

г) запровадження особливого порядку розподілення продуктів 

харчування і предметів першої необхідності; 

д) інші заходи, передбачені законодавством. 

При введенні надзвичайного стану працівники поліції  забезпечують 

охорону громадського порядку, виконання посадовими особами та 
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громадянами вимог встановленого режиму в межах своєї компетенції, 

вживають адміністративних заходів до порушників вимог режиму. 

5.3. Завдання особового складу підрозділів патрульної поліції 

при введенні надзвичайного стану 

У разі введення надзвичайного стану відповідно до наказів Міністра 

поліції України, начальників головних управлінь НП  для забезпечення 

вимог встановленого режиму, охорони громадського порядку може 

залучатися особовий склад підрозділів патрульної поліції, який 

зобов'язаний: 

а) здійснювати патрулювання по охороні громадського порядку на 

вулицях та в інших громадських місцях; 

б) здійснювати перевірку документів у громадян, а в необхідних 

випадках проведення огляду особистих речей, транспортних засобів, багажу 

і вантажів; 

в) охороняти об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення та 

народного господарства; 

г) уживати заходів щодо недопущення проведення заборонених зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій, а також видовищних, 

спортивних та інших масових заходів та страйків; 

д) надавати допомогу місцевим органам державної влади у проведенні 

тимчасового виселення людей з місць небезпечних для проживання; 

є) забезпечувати додержання громадянами правил комендантської 

години. 

5.4.Дії особового складу підрозділів патрульної поліції при введенні 

надзвичайного стану 

При введенні надзвичайного стану органи поліції спільно з 

підрозділами Внутрішніх військ МВС України, Служби безпеки України; та 

органами, що здійснюють управління на відповідній території, вживають 

заходів для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення 
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конституційного порядку і законності, а також ліквідації загрози безпеці 

громадян. 

Особовий склад підрозділів патрульної служби, який залучається до 

виконання завдань по забезпеченню охорони  громадського порядку на 

території, де введено надзвичайний стан, діє відповідно до розроблених 

спеціальних планів дій особового складу міських, районних відділів 

(управлінь) ГУНП—УНП залежно від умов введення особливого правового 

режиму. 

У разі отримання повідомлення про введення надзвичайного стану 

поліцейські, які несуть службу у складі патрульних нарядів, повинні 

терміново зв'язатися по радіозв'язку або телефону з оперативним черговим 

по міському, районному відділу (управлінню) ГУНП і діяти за його вказівкою. 

У разі неможливості зв'язатися з оперативним черговим або керівництвом 

цього органу поліції чи підрозділу патрульної поліції повинні оцінити 

ситуацію, що склалась, її наслідки та ужити заходів щодо нормалізації 

обстановки, припиненню протиправних дій, що створюють загрозу життю і 

здоров'ю громадян, рятуванню майна. При виникненні масових порушень 

правопорядку що створюють загрозу життю і здоров'ю працівників поліції , 

вони повинні негайно зв'язатися з сусідніми нарядами для надання їм 

допомоги і діяти в межах чинного законодавства та вимог наказів МВС 

України. 

5.5.Дії поліцейських підрозділу патрульної служби у ситуаціях, 

що ускладнюють оперативну обстановку  

5.5.1. При пожежі (загорянні) 

Виявивши пожежу (загоряння), необхідно: 

а) викликати пожежну команду і доповісти оперативному 

черговому по органу поліції; 

б) при наявності потерпілих ужити заходи щодо надання їм 

невідкладної медичної допомоги; 
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в) залучити громадян до гасіння пожежі наявними засобами, 

особисто брати участь у гасінні пожежі; 

г) організувати  охорону майна,  яке виноситься із об'єкта, який 

зайнявся, а також із об'єктів, які знаходяться під загрозою пожежі; 

д) з прибуттям пожежної  команди  безпосередньо сприяти їй у 

ліквідації пожежі, евакуації потерпілих і майна, забезпеченні збереження 

пожежних рукавів для подання води, у припиненні намагань проникнути в 

приміщення, що зайнялося, сторонніх осіб, які не залучені до гасіння пожежі, 

з'ясуванні причин і виявленні винних у виникненні пожежі; 

е)  припиняти паніку та порушення громадського порядку на місці 

пожежі; 

є)  якщо є підстави підозрювати, що мало місце підпалювання, 

організувати охорону слідів злочину та інших речових доказів, ужити заходів 

щодо розшуку і затримання злочинця. Одержані дані доповісти начальнику 

пожежної команди і черговому по органу поліції; 

ж)  про подію і ужиті заходи скласти письмовий рапорт на ім'я 

начальника органу поліції. 

 

5.5.2. При дорожньо-транспортній події 

У випадку виявлення дорожньо-транспортної події або отримання 

повідомлення про неї, поліцейські мають особисто перевірити достовірність 

такої інформації. Після цього вони повинні: 

а) доповісти про подію оперативному черговому по органу 

внутрішніх справ, а також  черговому підрозділу патрульної поліції; 

б) якщо є потерпілі, які перебувають у безпорадному або 

небезпечному для життя або здоров'я стані, подати їм у межах наявних 

можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу; 

в) затримати водіїв, транспорт, які брали участь у події, вилучити 

посвідчення на право керування транспортом і ключі від замка запалення, 

вжити заходів для доставлення у встановленому порядку транспортних 
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засобів для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи 

стоянках; 

г) встановити і стисло опитати учасників і очевидців події, 

уточнити обставини, за яких вона була вчинена; 

д) організувати охорону місця події; 

е)  якщо в результаті події виникли затримки та інші ускладнення в 

русі транспорту і пішоходів, встановити нове направлення руху (об'їзд), а 

якщо останнє здійснити неможливо, за допомогою водіїв інших транспортних 

засобів вивільнити проїжджу частину від пошкодженого транспорту, але 

перед цим зробити відмітки на місцевості про розміщення пошкодженого 

транспорту, потерпілих і сліди гальмування транспортних засобів, які 

брали участь у події; 

є) у випадку, якщо особа винна у скоєнні дорожньо-транспортної події, 

зникла з місця її вчинення, але одержані дані підтверджують про те, що її 

можливо затримати по гарячих слідах, негайно організувати 

переслідування і розшук цієї особи; 

ж) з прибуттям працівників патрульної поліції або слідчо-оперативної 

групи на місце події доповісти про її обставини, передати документи, 

вилучені у водіїв, після чого діяти за вказівкою старшого слідчо-оперативної 

групи та оперативного чергового; 

з) про подію та вжиті заходи скласти письмовий рапорт на ім'я 

начальника органу поліції. 

5.5.3. При обриванні повітряних проводів високої напруги 

При виявленні обриву повітряних проводів високої напруги: 

а) якщо обірваний провід під напругою знаходиться на землі, у 

місцях руху транспорту і пішоходів, встановити шляхи  його об'їзду та 

обходу; 

б) при наявності осіб, які перебувають у безпорадному або 

небезпечному для життя і здоров'я стані, організувати надання  їм 

невідкладної медичної допомоги. При цьому треба пам'ятати, що торкатися 
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до обірваного проводу можливо тільки при наявності на руках і ногах 

спеціального одягу (гумових рукавичок і чобіт), або з допомогою предметів, 

які мають електроізоляційні властивості (дошки, дерев'яні палки і т. ін.); 

в) доповісти оперативному черговому по органу поліції і викликати на 

місце аварійну бригаду підприємства по ремонту зовнішніх електромереж; 

г) з прибуттям на місце аварійної бригади забезпечувати охорону 

місця обриву. Про усунення пошкодження та інші вжиті заходи доповісти 

оперативному черговому по органу внутрішніх справ, а потім скласти 

письмовий рапорт на ім'я начальника органу  поліції. 

5.5.4. При повені (оповзні) 

При повенях (оповзнях) поліцейські повинні: 

а) доповісти про це оперативному черговому для оповіщення посадових 

осіб  відповідних  державних органів і населення про загрозу затоплення; 

б) сприяти евакуації із зони затоплення населення (в першу чергу 

дітей, жінок, осіб похилого віку і хворих) та майна; 

в) забезпечити порядок на переправі населення, з затоплюваних 

районів; 

г) організувати охорону майна, залишеного без нагляду; 

д) з метою припинення неправдивих чуток і попередження  паніки 

серед населення виносити на місці усне попередження особам, які їх 

поширюють, а у разі невиконання — застосовувати передбачені Законом 

України «Про національну поліцію» заходи реагування. 

5.5.5. При землетрусі 

При землетрусі патрульно-постові наряди зобов'язані: 

а) з'ясувати обстановку в районі свого маршруту (поста), встановити 

зв'язок з оперативним черговим, дільничним інспектором поліції  і 

доповісти їм обстановку; 

б) позначити місця, небезпечні для руху транспорту та пішоходів, і 

забезпечити безпеку їх пересування; 
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в) ужити заходів щодо рятування людей і майна, виводу осіб, які 

постраждали, і направлення їх до пунктів медичної допомоги, а також 

локалізації пожеж; 

г) ужити заходів для припинення неправдивих чуток і попередження 

паніки серед населення. 

5.5.6. Під час урагану та хуртовини  

Під час урагану та хуртовини патрульно-постові наряди зобов'язані: 

а) посилити нагляд за рухом транспорту і пішоходів, попередити водіїв 

та громадян про можливі наслідки урагану або хуртовини; 

б) надавати допомогу особам, які постраждали, і громадянам, які 

знаходяться у безпорадному стані на вулицях та в інших громадських 

місцях; 

в) сприяти мобілізації працездатного населенні та транспортних 

засобів для розчищення проїжджої частини магістралей, вулиць, доріг і 

занесених будинків. 

5.5.7. При забезпеченні режимних заходів на території, оголошеної в 

карантині 

Згідно зі статтями 15 та 26 Закону України ―Про ветеринарну 

медицину‖ до повноважень органів місцевого самоврядування, місцевих 

органів державної виконавчої влади належить встановлення та відміна на 

відповідних територіях, у господарствах і дворах карантину, особливих умов і 

режимів господарської діяльності, спрямованої на локалізацію та ліквідацію 

небезпечних захворювань тварин. Для оперативного керівництва та 

координації діяльності організацій, підприємств і громадян щодо 

попередження та ліквідації масових захворювань або отруєнь тварин, 

Кабінетом Міністрів України створюються надзвичайні про-тиепізоотичні 

комісії. 

Поліція надає практичну допомогу органам державної ветеринарної 

медицини в організації охоронно-карантинних заходів по профілактиці, 

локалізації та ліквідації інфекційних захворювань тварин. 
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Охорона громадського порядку при забезпеченні режимних заходів на 

території, оголошеної у карантині, здійснюється, як правило, тими силами і 

засобами поліції , які несли службу або знаходились з інших причин на цій 

території до моменту оголошення карантину. 

У разі отримання інформації про виникнення небезпечних 

інфекційних захворювань людей або тварин поліцейський повинні 

доповісти про це оперативному черговому, забезпечити охорону громадського 

порядку в місцях перебування громадян, які прибули із небезпечних зон, і 

діяти за вказівкою керівництва органу поліції. 

Кожному працівнику поліції  робляться екстрені щеплення, 

видаються необхідні засоби захисту і дезінфекції медичними працівниками 

лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідеміологічних установ, 

роз'яснюються правила користування ними. 

Порядок і тривалість несення служби в зоні зараження встановлюються 

начальником органу поліції при узгодженні з медичною (ветеринарною) 

службою. 

Для зовнішнього оточення території, оголошеної у карантині, 

забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод 

і законних інтересів громадян, а також забезпечення карантинних заходів 

безпосередньо в зонах зараження додатково можуть залучатися сили 

поліції  і військовослужбовці внутрішніх військ, Служби безпеки України 

відповідно до законодавства. 

5.5.8. При виявленні снарядів, які не вибухнули,  вибухових, хімічних, 

радіоактивних та інших речовин 

При виявленні авіабомб, снарядів, мін, що не вибухнули, вибухових, 

хімічних, радіоактивних та інших речовин, які становлять  небезпеку  для 

населення, поліцейські зобов'язані: 

а) негайно доповісти про це оперативному черговому, повідомити 

аварійні або спеціальні служби; 
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б) ужити можливі заходи щодо особистої безпеки, рятування людей, 

виведення (вивезення) потерпілих і надання їм необхідної допомоги; 

в) ужити заходи щодо недопущення в зону виявлення (зараження) 

людей, тварин і транспорту, які не беруть участі у ліквідації наслідків; 

г) вказувати маршрути виходу населення з небезпечної зони, шляхи 

об'їзду для транспорту; 

д) здійснювати сприяння у мобілізації транспорту та працездатного 

населення для проведення рятувальних і невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт. 

З прибуттям осіб, які відповідають за проведення робіт по 

знешкодженню (підриву) боєприпасів, уточнюються завдання, і патрульно-

постові наряди діють згідно зі вказівками цих осіб. 

5.5.9. При виникненні катастрофи, аварії на транспорті 

При виникненні катастрофи, аварії на транспорті поліцейські повинні: 

а) негайно доповідати у чергову частину про час, місце, обставини і 

приблизні масштаби катастрофи (аварії); 

б) уживати заходів для рятування людей, державного, колективного і 

індивідуального майна громадян, до прибуття пожежної команди 

організувати гасіння пожежі; 

в) організувати надання невідкладної допомоги потерпілим і 

направлення їх до лікувальних закладів, а також охорону майна, 

залишеного  без нагляду; 

г) не допускати сторонніх до місця події, крім осіб, залучених до 

ліквідації її наслідків; уживати заходів щодо забезпечення недоторканості 

транспортних засобів до прибуття осіб, призначених для розслідування (за 

винятком випадків, коли потрібно врятувати потерпілих); 

д) забезпечити охорону громадського порядку на місці події до 

прибуття додаткових нарядів поліції ; 

є) в необхідних випадках сприяти мобілізації працездатного населення, 

транспорту та інших засобів для ліквідації наслідків аварії. 



 76 

6. Дії чергового при виникненні групових порушень громадського порядку 

та масових заворушень. 

При отриманні повідомлення про масові заворушення: 

1. Уточнити: 

 місце, час, причини і обставини виникнення групових порушень 

громадського порядку та масових заворушень; 

 приблизну кількість учасників та їх озброєння; 

 прізвище, ім'я та по батькові, адресу місця проживання 

заявника. 

2. Зареєструвати в відповідному журналі. 

3. Негайно доповісти: 

 начальнику органу; 

 або його заступнику; 

 черговому УНП. 

4.Оголосити і забезпечити (за вказівкою керівництва) збір особового 

складу згідно зі схемою оповіщення. 

5.В міру прибуття особового складу забезпечити видачу засобів 

захисту та активної оборони, протигазів і за вказівкою керівництва — зброї. 

6. Направити на місце події групу працівників (з тих, що знаходяться 

у службових приміщеннях, резерву або хто несе службу по охороні 

громадського порядку), включаючи в її склад членів громадських формувань 

по охороні громадського порядку та державного кордону, громадських 

помічників ДІП  для припинення масових заворушень на їх початку шляхом: 

 роз'яснення громадянам суті того, що сталося, і неправомірності 

їх дій, використовуючи для цього мегафони та гучномовні установки; 

 виявлення та вилучення призвідників, підбурювачів і активних 

учасників масових заворушень; 

 розосередження і видалення натовпу, що безчинствує, і 

недопущення припливу, населення до місця масових заворушень. 

7. Негайно повідомити: 



 77 

 начальника СБУ; 

 чергового місцевого органу влади; 

 прокурора району (міста); 

 чергового військової частини. 

8.Підготувати до можливого застосування спецзасоби ―Черемуха‖. 

9.Посилити охорону зброї, службових приміщень, заарештованих і 

затриманих, відділень банку, ощадбанку, поштових відділень, місцевих 

органів виконавчої влади, радіоцентру, телебачення та інших об'єктів, на 

які можуть бути здійснені напади безчинствуючого натовпу. 

10.За вказівкою керівництва органу через дільничних інспекторів та 

інші можливості інформувати про виникнення масових заворушень місцеві 

органи виконавчої влади, формування по охороні громадського порядку та 

державного кордону і організувати їх збір для можливої участі у ліквідації 

безладь. 

11.Якщо у масових заворушеннях беруть участь військовослужбовці, 

повідомити про це військову комендатуру. 

12.Якщо масові заворушення не будуть ліквідовані на початку їх 

виникнення, подальші заходи по їх ліквідації проводити згідно з планом 

―Хвиля‖. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

 

Надзвичайний стан - це передбачений Конституцією України особливий 

правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого і 

регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який 

тимчасово допускає встановлені Законом України ―Про надзвичайний стан‖ 

обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав 

юридичних осіб, покладає на них додаткові обов'язки. 

Надзвичайний стан може бути введено за наступних умов: 
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а) стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, що 

створюють загрозу життю і здоров'ю населення, 

б) масових порушень правопорядку, що супроводжуються  насильством  

над громадянами, обмежують їх права і свободи; 

в) блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів чи 

місцевостей, що загрожують безпеці громадян і порушують нормальну 

діяльність органів державної влади і управління, місцевого чи регіонального 

самоврядування; 

г) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 

України шляхом насильницьких дій; 

д) посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною 

її кордонів; 

є) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності 

органів державної влади, 

Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її 

місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України з негайним 

повідомленням Президента України або Указом Президента України, який 

підлягає затвердженню Верховною Радою України. 

Для кожного випадку (особливих умов) для поліцейські передбачено 

чіткий алгоритм дій. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Важливим завданням для органів поліції в надзвичайних умовах 

являється  відношення поліції  до громадян, дотримання законності, 

недопущення паніки. 

Головний обов'язок поліції  - вірно і добросовісно служити народові 

України. Тому, працівники поліції , а насамперед, дільничні інспектори, які по 

своїй роботі ближче всіх стоять до населення, постійно як в звичайних, так і в 

особливих умовах повинні виявляти професійність, їхні дії повинні бути 

доступні та зрозумілі оточуючим і отримувати підтримку в населення. 

Під час охорони громадського порядку і громадської безпеки в різних 

умовах, працівник поліції  зобов'язаний бути пильним і об'єктивним при 

припиненні незаконних дій. Необхідно постійно пам'ятати, що ніщо так не 

підриває авторитет поліції  по охороні громадського порядку і боротьбі із 

злочинністю, як порушення працівниками поліції  законності, зловживання 

владою, грубість і нетактовна поведінка щодо громадян. Тому працівникам 

поліції  при діях, як в звичайних, так і в особливих умовах необхідно робити 

все можливе для того, щоб забезпечити громадський порядок, громадську 

безпеку, та бойову готовність особового складу. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

При підготовці даної теми доцільно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Варто звернути увагу на визначення сил і засобів, 

необхідних для несення патрульної служби, на дані, зібрані районною 

рекогносцирувальною групою та інші дані про оперативну обстановку задля 

подальшого обґрунтування характеристики району.  Додатковому 

опрацюванню підлягає не кількісні заходи, а якісне управління силами і 

засобами міського управління ГУ НП. У цьому випадку апарати управління 

повинні приділяти увагу стратегії їх удосконалення як єдиного механізму, 

враховуючи комплексність діяльності різних служб і підрозділів поліції  у сфері 

охорони громадського порядку, а також участь і відповідальність у цій сфері 

відділів охорони громадського порядку районних управлінь. Знання про 

основні положення теми, викладені у лекції доцільно розширити в ході 

самостійної підготовки до семінарського заняття, керуючись робочою 

навчальною програмою дисципліни. Окрему увагу слід приділити ключовим 

словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 

 


